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Ääntämisen merkintä:

l'itkä vokaali merkitään kirjaimen yläpuo-

lelhi olevalla viivalla: ", esiin, (7 (suom. aa).

Korko merkitään pilkulla: '. korollisen tavun

vokaalin jälessä. siis: Acacia [-kä'-]. Jos korko

(Ml ensi tavulla, ei sitä merkitä.

a kirjaimella merkitään epämääräinen vokaali,

joka äännetään kuin hyvin lyhyesti ja epäsel-

västi lausuttu e, esim. englannin fedarcfsn.

Nasaalivokaalit 1. nenässä äännetyt vokaalit

merkitään " merkillä, esim. ö, ronsk. en (:=

nenässä äännetty el.

(5 kirjaimella merkitään esim. englannin the

.sanan alkukonsonantti.

P kirjaimella merkitään esim. englannin

thing sanan alkukonsonantti.

z kirjaimella merkitään esim. saks. singen,

engl. zeal, ran.sk. rose, ven. osepo sanoissa z:llä,

.';:llä ja 3:llä kirjoitetut äänteet.

i kirjaimella merkitään esim. ransk. je, ven.

/KajT. sanoissa ;' ja /k kirjaimilla merkityt äänteet.

i on= saks. sch, engl. sh, ven. in, esim. sanoissa

scktile, shirting, myjiT,,

ts on^ saks. tscli, ven. t, esim. sanoissa tscÄer-

kesse, lejOBHK-b.

Ylläolevat z, i, s ja ts merkit ovat Tietosana-

kirjassa myös otetut tavalliseen suomalaiseen

kirjaimistoomme käytäntöön merkitessä .sellais-

ten kielten äänteitä, joissa ei käytetä eurooppa-

laista kirjaimistoa, ja joskus muulloinkin, esim.

Tseljtiskin, Puskin, Niznij-Novgorod, Novaja

Zemlja, afisi.

T] kirjaimella merkitään fiig-äänne i= sama

äänne, joka esiintyy k-.n edessä suomen sanassa

sanka), esim. englannin meeting [mltir}].

<C merkillä ilmaistaan sitä, että sen vasem-

malla puolen oleva sana johtuu sen oikealla puo-

len mainitusta sanasta, esim. Auskultantti (<
lat. auscultä're = kuunnella)

.

Hakasissa on ääntämisenmukaisesti merkitty

asianomainen sana tai joku sen osa vain silloin,

kun sen ääntäminen lukijalle voi oll.a epätietoi-

nen.

Lyhennyksiä

:

u = aan
rtos. = aasialainen

uhl. :^ ablatiivi

adj. ^= adjektiivi

afr. = afrikkalainen
akk. = akkusatiivi

alban. -= albanilainen

alk. = slkuaan
amer. = ameriikkalainen
cnat. = anatomiassa, anatomi-

nen
(liiy/.s. r= anglosaksilainen
arab. =; arabialainen
arkeol. = arkeologiassa, arkeo-

loginen
armecii. =: armeenialainen
art. = artikkeli

ns. == asukasta
a^ct. = asetus

ass. = assyrialainen

aslrol. ^= astrologinen

astron. = astronomiassa, astro-

nominen
at.-p. = atomipaino
aiislr. := austraalialainen

hnO. = bahyloiiialaiiieM

bclg. = belgialainen

biul. = biologiassa, biologinen

bööi». = böömiläiuen

C. := Celsius

cg := sontigramnia
cl = sentilitra

an = sentimetri

dat. = datiivi

dcp. ja depart. = departementti
ily =z desigramma
dl = desilitra

dm = desimetri

tyypL ^ egyptiläinen

p. A')-. = ennen Kristusta

clckirijt. = elektrotekniikassa,

elektrofcknillinen

eläint. = eläintieteellinen, eläin-

tieteessä

engl. = englantilainen

ent. = entinen

esim. = esimerkiksi

isp. = espanjalainen

etc. = et cetera

etel. = etelä, eteläinen

euroopp. ^^ eurooppalainen

fanit. = farmakologia

fem. = feminiini

fil. ka»d. = filosofian kandi-

daatti

filos. = filosofia, filosofias.sa

/il. ioht. = filosofian tohtori

flaam. = flaamilainen

fuitet. ^= fonetiikassa

fr. = frangi

fys. = fysiikassa

fysiol. = fysiologiassa, fysio-

loginen

g = gramma
gen. = genetiivi

^•eol. = geologiassa, geologinen

geom. = geometriassa, geomet-

rinen

ha =: hehtaari

hali. := hallinnollinen

liebr. = hebrealaiuen

hiippak. = hiippakunta

hist. = historiassa

hl = hehtolitra



VIII

h'Ji. = liollantilaineii

hydrograf. = liyilrograliassa

ihid.= ibidim. samassa paikassa
iiriiikicl. ^= iirinkielessä

ilmat. ^ ilniatieteellincn. ilma-

tieteessä

int. = intialainen

iii. =; irlantilainen

isl. = islantilainen

it. ^ italialainen

itiiv. = itävaltalainen

jap. ^ japanilainen

j. Kr. = jälkeen Kristuksen

j. II. c. = ja niin edespäin

k. ::= kuollut

kaiid. = kandidaatti
knnsut. := kansatieteellinen

kuHxanlal. = kansantaloustie-

teessä

kasvatusop. = kasvatusopillinen.

kasvatusopissa

kasvit. =^ kasvitieteellinen,

kasvitieteessä

kultit. = kauppasana
/„eis. = keisarillinen

fceis. A,-. = keisarillinen kirje

kesii.. := kemiallinen, kemiassa
kcsk. lut. = keskiajan latina

kg = kilogramma
khluk. = kihlakunta
klirak. = kirkkoherrakunta
kiehunmp. '-= kiehumai)iste

kielit. = kielitieteellinen, kieli-

tieteessä

kiiiuil. =; kiinalainen

kirj. = kirjallinen, kirjallisuus

kirjap. = kirjapainotaitoa kos'

keva
km := kilometri

kreik. = kreikkalainen

IcD. = katso
feui)a»in. := kuvannollisesti

kiivcrn. = kuvernementi>sä. ku-

vernementti

/ = litra

(. = eli ; lääni

lukit. = lakitieteellinen. laki-

tieteessä

lapp. = lappalainen

lut. =^ latinalainen

lev. =^ leveys

lyli. := lyhennettynä
läukvl. := lääketieteellinen,

lääketieteessä

in =: metri
mauni. ^ maantietees.sä

maalit). = maanviljelyksessä
inuniik.^. = muinaisalasaksalai-

nen
tnask. ^ maskuliini
malem. ^ matemaattinen,

matematiikassa
niele. =: mekaniikassa

merenk. = merenkulku
inerenp. = merenpinnan, meren-

pinnasta
meteor. = meteorologiassa
nietr. =^ metriikassa
mj = milligramma
milj. = miljoona
miner. = mineralogiassa
mitiausop. = mittausopissa
jnfc = markka
nilat. = myöhäislatinainen
mm = milliniHtri

»H. III. = muun muassa
HI071. = monikko
moiiyul. ^ mongolilainen
«i. p. = mainitussa paikassa
iiiruots. = muinaisruotsalainen
mskiind. = muinaisskandinaavi-

lainen

muiti. = muinainen
muivaist. = muinaistiede.

muinaistutkinius
»luA:. = mukailtu
muod. = muodostettu
luuA'. ^ musiikissa

mysaks. = muinaisyläsaksalai-

nen
iiij//. ^ mytologinen, myto-

logiassa

». := noin
II iii. = nidos

nimismienp. = nimismiespiiri.ssä

Hom. = nominatiivi
tiorj. = norjalainen

n. s. := niin sanottu, niiitä sanoja

«Mor. = nuoreni])!

»yk. = nykyään, nykyinen

oftuhnol. ^ oftalniologiassa

otA'. = oikealta, oiki^astaan

om.-p. = ominaispaino
o*. = osa, osaa

/). = päivä ; penniä
pain. =: painos, painettu

puleont. = paleontologiassa

putol. = patologiassa

pcrs. ^ persialainen

j)tj. = pituus

plvr. ;= pluraali

^lo/iy. = pohjoinen
pohjoism. =: pohjoismainen
port. = jiortugalilainen

prof. = [irofessori

pros. = prosentti

jiu&Z. ^ puolalainen

rakenniist. = rakennustaiteessa

ronnk. = ranskalainen

raiitut. ^ rautatielaitos

roomal. = roomalainen
rovastik. = rovastikuntu

rom. := romaanialainen
ruots. = ru(itsalaini'ii

ruotsink. ^ ruotsinkielisiä

Ä. = syntynyt : samana

.^aks. = saksalainen

sam. V. = samana vuonna
savskr. = sanskritissa

sek. = sekunti
sen. päät. = senaatin päätös
seur. ^= seuraava; seuraavana
sielut. = sielutieteessä

siny. =^ singulaari

slaav. = slaavilainen

s. o. = se on
suhst. = substantiivi

suUimisp. = sulamispiste

suom. = suomalainen
suomenkiel. = suomenkielisiä

suur. = suuruutta
s. V. = samana vuonna
•ivcits. = sveitsiläinen

synt. = syntynyt
syyr. =^ syyrialainen

sähköt. = .sähkötekniikassa

sääslöp. = säästöpankki

f. = tätä

taideteon. = taideteollisuudessa

tamk. =: tanskalainen

^«f. = tavallisesti

ickn. = teknillinen

leol. = teologiassa, teologinen

teoll. = teollisuudessa

teoll.-lait. = teollisuuslaitoksia

(ie- ;a lesir. = tie- ja vesi-

rakennustaito

tilastot. = tilastotieteessä

toim. = toimittanut
tsck. = tsekkiläinen

lurk. = turkkilainen

tulitit. = tähtitieteellinen, tähti-

tieteessä

u. 1. = uutta lukua

unk. = unkarilainen

C'. 7'. = Uusi Testamentti

uuslal. =^ uuslatinainen

0. = vuonna, vuotta

lak. = vakinainen

luiili. = vanhempi
vupuuli. = vapaaherra

xias. = vasen, vasemmalta
ven. = venäläinen

ihk; = vihko
i;ii)/i. ::= viimeinen, viimeksi

V. l. = vanhaa lukua

voi. = volymi

vrt. = vertaa

r. 7'. = Vanha Testamentti

vuorit. = vuoritoimellinen

vuosik. = vuosikerta

vuosis. = vuosisata, vuosisadalla

VV. = vuosina

yhl. =; yhteensä
yks. = yksikkö
ylin-. = ylimääräinen
^/. liicreii;). = yli mcren])inn«n

ytäp. = yläpuolella

y. III. = ynnä muuta



^^ 9j^ h^ hjA M

b db db db db d b db db db db c

A on vanhastaan eurooppalais-latinaisen kir-

jaimiston (ks. t.) ensimäiuen merkki. Merkin
alkuperä on varmaan johdettavissa vanhasta see-

miläisestä, foinikialais-hebrealaisesta, kirjaimis-

tosta; sen vanhin tunnettu seemiläis-moabilainen

muoto on ^ . Seemiläisessä kirjaimistossa se ei

alkujaan ollut ääntiön eli vokaalin merkkinä,

vaan osoitti kurkunpään sulkeumisesta synty-

vää, suomen loppuhenkosen {ks. t.) tapaista ään-

nettä. Kun sen merkki oli häränpään näköinen,

niin se sai nimen aleph (= härkä) ; tästä sitten

johtui kreikkalainen nimi alpha (ks. t.)
,
jonka

kirjain sai siirtyessään kreikkalaiseen kirjaimis-

toon. Kirjaimen vanhimmat kreikkalaiset muo-

dot olivat A tai J\, myös A ; italialaisissa

piirtokirjoituksissa esiintyy A A ^ A >
mikä

viimeksi mainittu muoto pääsi valtaan. Jo
seemiläisessäkin kirjaimistossa puheenalainen
merkki sai uuden äännearvon, joka sillä pysy-

västi oli kreikkalaisessa: nimensä ensimäisen

ääntiön mukaan se joutui merkitsemään o ään-

nettä.

a äänne on ääntiöi.stämme eli vokaaleistamme
(ks. t.) avonaisin. Suomessa se äännetään suun
avoimena ollessa vetämällä kieltä jonkun verran

taaksepäin ilman huulten osallisuutta ääntämi-

seen, mutta eri kielissä on toisenlaisia a ään-

teitä: semmoisia, joita äännettäissä huulet ovat

pyöristyneet hiukan eteenpäin (joten o äänne
saa o-vivahduksen), sekä semmoisia, joita ään-

nettäissä kieli ei vetäydy taaksepäin, vaan py-
syy keskise.ssä asemassa (keski-a) tai vieläpä

on hiukan eteen työntynyt (ä:hän vivahtava a,

usein englannissa ja ranskassa). On olemassa
myös semmoisia a äänteitä, joita äännettäissä

ilmavirta kulkee nenänkin kautta (esim. rans-

kassa), n. s. naso-oraalinen 1. nasaalinen (ks.

t.) o.

A merkkiä käytetään usein tarkoittamaan
alkua („joka on sanonut A :n, sanokoon myös
B:n"; „A ja O" = alku ja loppu, kreikkalaisen
kirjaimiston ensimäisen ja viimeisen kirjaimen
mukaan (ks. Alpha ja Oomega). Matema-
tiikkaa käsittelevissä teoksissa X ja a (samoin-

kuin lähinnä seuraavat kirjaimet) käytetään ta-

vallisesti tunnettujen suureiden merkkeinä. Lo-
giikassa A :11a tavallisesti merkitään sitä, mikä
1. Painettu ^,,oOi.

on tunnettu tai on lähtökohtana (subjektia, ks.

t., jota vastoin B osoittaa predikaattia, ks. t.).

Sekä A. että a. käytetään usein lyhennyksis.sä

merkiten useimmiten lat. anno (= vuonna) tai

antc (= ennen). E. -V. S.

A, nykyisen säveljärjestelmän perustavan sä-

vellajin, c-duurin, rinnakkaisperussävel : oli mui-
naiseen aikaan, jolloin mol-
sävellajia pidettiin säveljär-

jestelmän perustuksena, as-

teikon matalimpana alkusä-
velenä

; nimitettiin muinais-
kreikkalaisessa musiikinteo-

riassa .jkeskisäveleksi" (m e-

s e) ; tunnustetaan nykyään-
kin „normaalisäveleksi", josta ^ A a

lähtien toisten sävelten korkeus lasketaan ; viri-

tysraudoissa ei sitä kuitenkaan enää käytetä yk-

sinomaisesti, vaan on sävel c tullut käytäntöön
sen rinnalle. /. K.

A, ransk. prep., = -sta, -stä, esim. ä 80 penniä

metri = 80 pennistä metri ; 4 ä. 5 vuotta = 4:stä

ö;teen vuoteen, noin 4 tai 5 v.

Aa, usean Euroopan joen nimi. Sana johtuu

muinaissaks. sanasta o/iö = vesi (ruots. ä). Kuu-
rinmaan A a laskee Riianlahteen : Liivinmaan
A a (Koivajoki) juoksee hedelmällisen laakson

läpi ja laskee mereen Zarnikaun luona Kiian

))ohjoispuolella.

Aabel ks. Abel.
Aabenraa [öbenröj, saks. Apenrade, kau-

punki Slesvigissä, 6,600 as. ; hyvä satama, laivan-

veistämöitä. Vanha, jo 12:nnella vuo.iis. inai-

nittu kaupunki. Jonka vieressä linna A.-hus.

Aabraham ks. Abraham.
Aachen (lat. Aguisgranam, ransk. Aix-la-cha-

jiclle) , kaupunki Reininmaakunnassa lähellä

Belgian rajaa Köln-Liittiehin radan varrella,

144,000 as. A. oli kuuluisa jo roomalaisajalla

rikkipitoisista lähteistään. Suurimman merki-

tyksensä se saavutti Kaarle Suuren aikana, joka

tähän syntymäkaupunkiinsa rakennutti kappe-

lin, josta sitten tuli hänen hautasijansa (814).

Keskiajalla oli A. Saksan keisarien kruunaus-

kaupunki ; nj-kyään sillä on merkitystä kylpy-

paikkana ja teollisuuskaupunkina (kutomateh-

taita, teknillinen ja kauppakorkeakoulu)

.

Aadam ks. A d a m ja A a t a m i.



Aadolf Fredrik—Aalbeek-lahti.

Aadolf ks. myös Adolf.
Aadolf Fredrik, Ruotsin ja Suomen kuningas

(1751-71), synt. 14 p. toukok. 1710 Gottorpin lin-

nassa, kuoli Tukhol-
massa helmik. 12 p.

1771. Hänen isänsä

oli Lyypekin ruhtinas-

piispa Kristian Au-
gust, jonka arvon
myöskin A. F. 1727

vanhemman veljensä

kuoltua saavutti. Van-
hempainsa kautta oli

A. F. kaukaista sukua
Ruotsin pfaltsilaiselle

kuningasperheelle ja

samoin hän oli holstei-

nilaisena ruhtinaana
Aadolf Fredrik. sukua Venäjän keisa-

rinnalle Elisabetille. Sentähden kun hattujen on-

neton Suomen sota vv. 1741-43 oli saattanut hat-

tupuolueen pulaan, keksittiin heidän puoleltaan

tuuma valita A. F. Ruotsin kruununperilliseksi

ja siten hankkia Elisabetilta edulli.sempi rauha,

kuin muuten oli toivottavissa. Tämä ei tosin

voinut tapahtua ilman kovaa vastarintaa talon-

poikaissäädyn puolelta, joka kannatti Tanskan
kruununprinssiä Fredrikiä, eikä ennen aseihin

tarttuneitten taalalaisten kapinan kukistamista.

Näin tuli A. F. Ruotsin kruununperilliseksi 1743

ja meni seuraavana v. naimisiin Preussin Fred-

rik Suuren sisaren Loviisa Ulriikan kanssa (ks.

t.). Tuli kuninkaaksi 1751. Itse hän oli hiljai-

nen ja hidas luonne, mutta ryhtyi kuitenkin jän-

tevän puolisonsa vaikutuksesta hallituksensa

alussa hankkimaan kuninkaalle suurempaa val-

taa, kuin senaikuinen valtiomuoto hänelle antoi.

Nähtävästi jo hänen Suomen-matkansa 1752, jol-

loin hän m. m. kävi Viaporissa, Loviisassa, Tu-
russa ja Pobjanmaan kautta palasi Ruotsiin, oli

tässä tarkoituksessa tehty kansansuosion saavut-

tamiseksi. Sittenkuin yritykset tähän suuntaan
valtiopäivillä 1755-56 olivat menneet tyhjiin,

sekaantui hovi väkinäistä vallankumousta tar-

koittavaan salaliittoon, mutta tämä tuli liian

aikaisin ilmi ja sen johtajat (Brahe, Horn y. m.)

saivat verellään sovittaa rikoksensa. Tämän jäl-

keen A. F. näkyy mukautuneen kohtaloonsa ja

.sen tuottamiin nöyryytyksiin, näytellen valtaa

vailla olevan kuninkaan osaa. Kuninkaallisten

lasten kasvatuksesta määräsivät säädyt; jos ku-

ningas ei tahtonut valtaneuvoston päätöksiä alle-

kirjoittaa, painettiin hänen nimensä siihen nimi-

leimasimella j. n. e. Vasta 1768 esiintyy kunin-

gas taas, kun hän, ilmeisesti nyt nuoren kruu-

nunprinssin vaikutuksesta, uhkaa luopua kruu-

nustansa ja siten pakoittaa vastahakoisen myssy-

liallituksen kutsumaan säädyt kokoon. Toivo-

maansa laajennettua valtaa ei hän kuitenkaan
nytkään saavuttanut, vaan supistui säätyjen kii-

tollisuus kohteliaisuuksiin ja kiitossanoihin.

K. G.

Aadolf Juhana (1629-89), Pfalz-Zweibrucke-

nin herttua, herttua Juhana Kasirairin ja ruot-

salaisen i)rinsessan Katariinan, Kaarle IX :n

tyttären, poika, syntyi ja kasvoi Ruotsissa ja

käytettiin siellä erityisissä toimissa. Vaikkei

aivan ilman kykyä, herätti A. J. kuitenkin kiih-

koisella ja kummallisella mielenlaadullaan pal-

jon tyytymättömyyttä, joka puhkesi esiin, kun
Kaarle X Kustaa kuollessaan määräsi hänet
valtamarskiksi ja holhojahallituksen jäseneksi.

Säädyt kumosivat kuninkaan määräyksen,
koska A. J. ulkomaisena ruhtinaana ei voinut
valtakunnan hallitukseen kuulua, ja A. J. vietti

loppuikänsä Stegeborgin linnassa tyytymätönnä
ja ihmisiä vihaavana. Hänen samannimisen
poikansa elämä oli sangen seikkailukas; pal-

veltuansa Itävallan armeijassa sodassa Turk-
kia vastaan palasi hän kotiin ja kuoli Kaarle
Xllin leirissä Lahisissa Virossa talvella 1701.

K. G.

Aadolf XaEsualainen, Saksan kuningas
(1292-98), Nassaun kreivi, valittiin Rudolf
Habsburgilaisen kuoltua Saksan hallitsijaksi,

mutta joutui yrittäessään laajentaa perhealuei-

taan pian taisteluun vallanhimoisia läänitysher-

roja vastaan, jotka vastakeisariksi asettivat

.'\lbrekt Itävaltalaisen, Taistelussa häntä vas-

taan kaatui A. 2 p. heinäk. 1298 GöUheimin
luona kilpailijansa lävistämänä.
Aagaard [ögörj, Gustav (s. 1852), norj.

kirjailija ja pappi. Hänen kertomuksistaaa,
jotka kuuluvat tasaiseen ajanvietekirjallisuu-

teen ja joissa on vahvasti tuntuva moralisee-

raava tendenssi, mainittakoon: „Speilbilleder''

(1S96), „Sterke hainder" (1897), „En spegelses-

historie" (1899), „I skygger og lys" (1900),

,,Keiser Felix" (1904). Suomennettu on „Väke-
vät kädet". V. T.

Aagaard [ögör], Karl Frederik (1833-

1895), tansk. taidemaalari, harjoitti koristemaa-
Isusta ja kehittyi P. C. Skovgaardin johdolla

maisemamaalaajaksi.
Aagesen [ögesen], Sven, tansk. historioit-

sija, eli Valdemar I:n aikana ja on 1185 v:n

jälkeen kirjoittanut lyhyen suullisiin lähteibin

perustuvan Tanskan historian, ensimäisen laa-

tuaan. Tekijän elämästä ei paljoa tiedetä ; hän
kuului ylhäiseen .sukuun ja oli nähtävästi, e.si-

tyksensä hengestä päättäen, maallinen suur-

mies eikä niinkuin useimmat tämän ajan kirjai-

lijat kirkon palveluksessa.

Aake Yrjönpoika ks. T o 1 1.

Aakenustuaturi, noin 500 m korkea kvart-

siittihuippu Ounasselällä, länsi Kittilässä, met-

särajan yläpuolella. J. E. R.

Aakirkeby jö-J, kaupunki Bornholmassa,
2,000 as. Sen kirkossa on hietakivinen kaste-

malja, jossa on kuvia ja riimukirjoituksia 13:n-

nelta vuosis.

Aakjser [ökjSr], Jeppe (s. 1866), tansk.

kirjailija, jyllantil. luonnonrunoilija, kirjoitta-

nut runoja (osaksi Jyllannin murteella) ja ker-

tomuksia Jyllannin kansan elämästä : „Vreden.s

born" (1905), julkaissut St. Blicheriu elämä-

kerran.
Aakkoset, kirjaimet. Nimi on muodostettu

kirjaimiston ensimäisestä kirjaimesta, a:sta.

Tieteen, taiteen y. m. aakkosista puhutaan al-

keita tarkoittaen; vrt. Alfabeetti ja Kir-
jaimisto. A. K.

Aalanti ks. Ahvenanmaa,
Aalbgek-lahti [OlbekJ on Jyllannin itäran-

nalla, hyvä satamapaikka.



Aalberg—Aallokko

Ida Aalberg.

Aalberg, Ida Emilia (s. 1858), suomalai-
sen näyttämötaiteen tähänastisista edustajista

nerokkain, synt. Lep-
päkoskella Janakka-
lassa joulukuun 3

p:nä 1858. 9-vuoti-

aana tyttösenä lähe-

tettiin hänet Helsin-
kiin kouluun, mutta
kolmen vuoden kulut-
tua oli koulunkäynti
keskeytettävä van-
hempien — ratames-
tari Antti Aal-
berg ja vaimonsa
Charlotta Lind-
roos — varattomuu-
den "takia. Kotipitä-

jässään hän sai kui-

tenkin tilaisuutta jat-

kamaan opintojaan.
Näyttämöllä A. esiintyi ensi kerran 15-

vuotiaana ; hän näytteli silloin Katrin osaa
liuvinäytelmässä ,,Kassan avain" ja Maria
Hannikaisen „Silmänkääntäjässä", jotka kappa-
leet seuranäytelminä annettiin Janakkalassa
tammikuulla 1874. Joulukuun 9 p:nä samana
vuonna otettiin nuori taiteenharrastaja jäse-

neksi Suomalaiseen teatteriin, joka niihin aikoi-

hin vieraili Hämeenlinnassa. Ensimäinen teh-

tävä, missä näyttelijättären loistavat lahjat he-

rättivät suurempaa huomiota, oli Boriskan osa
unkarilaisessa kansannäytelmässä „Kylän heit-

tiö" {A falu rossza), joka näyteltiin syksyllä
1877. Seuraavana keväänä lähti A. ensimäiselle
opintomatkalleen opiskellakseen Dresdenissä
Marie Niemann-Seebachin johdolla. Suomeen
palattuaan hän näytteli useita suuria osia, ku-
ten Jane Eyreä, Liisaa {„Yö ja päivä"), Louisea
(,,Kavaluus ja rakkaus") ja Nooraa. Eritoten
viimeksimainitun osan etevä ja intelligentti tul-

kitseminen muodostui näyttelijättärelle suureksi
voitoksi. Toukokuussa 1880 A. lähti jälleen

ulkomaille. Opiskeltuaan taaskin jonkun aikaa
Dresdenissä matkusti hän Miinchenin juhla-

näytäntöihin ja sitten Unkariin. Budapestissä
ja Kolozsvärissa hän antoi muutamia vierailu-

näytäntöjä näytellen (suomen kielellä) m. m.
Soriskaa ja saaden osakseen suurenmoista tun-
nustusta. Kotimatkalla opiskeli näyttelijätär
vielä kuukauden päivät Wienissä. Suomeen tul-

tuaan hän esiintyi m. m. Juliana („Romeo ja

Julia"), mutta sairastui kaulatautiin, joka pa-
koitti hänet lähtemään ulkomaille terveyttään
hoitamaan. Tervehdyttyään hän kävi Suomalai-
sen teatterin kera vierailulla Pietarissa, saaden
sikäläiseltäkin taidemaailmalta tunnustusta.
Vuonna 1883 A. oleskeli opintotarkoituksissa
Pariisissa, näytteli seuraavana vuonna Suo-
messa taaskin sarjan suuria osia, esim. Ophe-
liaa („Hamlet") ja Margareetaa („Faust"),
esiintyi v. 1885 Tukholmassa Opheliana kuului-
san Ernesto Rossin näytellessä Hamletia ja näyt-
teli sitten jonkun aikaa Kristianiassa ja Köö-
penhaminassa liittyen viimemainitussa kaupun-
gissa Dagmar-teatterin vakinaiseksi näytteli-

jäksi. Tällä etevällä tanskalaisella näyttämöllä
A. esiintyi monessa suuressa osassa sikäläisen
yleisön ihastukseksi. V. 1887 palasi näytte-

lijätär taaskin Suomalaiseen teatteriin. Niiden
monien loistavien näyttämöluomien joukosta,
joilla hän nyt pitkän ajan hurmasi koti-
maansa yleisön, mainitsemme Rebekan („Ros-
mersholm"), Maria Stuartin (Björnsonin) , Cyp-
riennen („Erotaan pois"), EUidan („ileren
tytär"). V:sta 1889 A. ei enää kuulu kan-
sallisen näyttämömme vakinaisiin voimiin,
mutta hänen taajat vierailunäytäntönsä ovat
antaneet melkein vuosittain tilaisuutta nauttia
hänen suuresta, rohkeasta ja nerokkaasta tai-
teestaan. — A:n ulkomaisista turneista ovat
vielä mainittavat hänen vuonna 1904 saksalaisen
seurueen kera tekemänsä matka Skandinaaviaan
ja Saksaan sekä Unkarin matka suomalaisen
seurueen kera v. 1907. — Myöskin Suomen maa-
seutukaupunkeihin on taiteilijatar omine seuru-
eineen tehnyt vierailumatkoja useamman kerran.

V. 1887 Ida Aalberg meni naimisiin lakit,
kand. Lauri Kivekkään kanssa ja v. 1894
toisiin naimisiin vapaaherra Alexander U e x-
kuU-Gyldenbandin kanssa. E. K-i.
Aalborg (öl-], kaupunki Jyllannissa Taus-

kassa, Limvuonon etelärannalla, 31,509 as., sa-

mannimisen hiippakunnan piispanistuin ja am-
tin pääkaupunki. Kaupungissa ja sen ympä-
ristössä on monta tehdasta, etenkin sementti- ja
väkiviinatehtaita.
Aalesund [01-], kaupunki Norjassa Roms-

dalin amtissa, 11,777 as., vilkas kauppakaupunki.
Paloi V. 1904 melkein kokonaan, mutta on
uudestaan rakennettu.
Aalholm {öl-J, Kristiansholmin kreivikunnan

pääpaikka Laalandin saarella Tanskassa ; oli

keskiajalla linnoitettu; v. 1366 rauha Valdemar
.\tterdagin ja Mecklenburgin herttuaiden välillä.

Aall (01], norj. suku, jonka useat jäsenet ovat
tehneet itsensä tunnetuiksi Norjan uusimmassa
historiassa. Huomattavin niistä oli tehtailija
Jakob A. (1773-1844), joka jäsenenä Eids-
voldin valtiopäivillä lämpimästi puolusti Nor-
jan yhdistystä Ruotsin kanssa. Kutsuttuna hal-

lituksen jäseneksi, hän kieltäytyi, mutta otti

edusmiehenä Stortingissä osaa valtiolliseen elä-

mään. A. harrasti myöskin kirjallisuutta, kus-
tansi kallisarvoisia teoksia ja esiintyi itsekin

historiallisena kirjailijana. Hänen poikansa
maaherra Hans Jergen Christian A.
(1806-94) oli samoin edusmiehenä monilla val-

tiopäivillä ja kauan aikaa Stortingiu president-
tinä. K. O.
Aallokko. Tuuli, joka panee ilman liikkee-

seen, nostattaa myös järvien ja merien aallot,

kun se kohtaa kimmoi.sta vedenpintaa, jonka
osaset silloin joutuvat värähdys- (aalto-) liikkee-

seen. Veden osaset kulkevat tässä määrättyä
rataansa, joka pinnalla on melkein ympyrän,
syvemmällä soikion muotoinen. Ratansa mu-
kaan sanotaan sitä orbitaali- 1. rengasliikkeeksi.

Kobka jokainen osanen aloittaa liikkeensä vähän
myöhemmin kuin sitä edellinen, seuraa tästä

aallon eteneminen. — Vesiaallossa erotamme
harjan ja laakson. Harjan korkeimman ja

laakson alimman pisteen välistä kohtisuoraa
etäisyyttä nimitetään aallon korkeudeksi;
vaakasuora etäisyys kahden harjan välillä on

aallon pituus. Etenemisnopeus on aallonpi-

tuuden suhde aikaan, joka tarvitaan täydellisen

aallon muodostumiseen. Tätä aikaa nimitetään
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aallon periodiksi. — On huomattu, että

orbitaaliliike syvemmässä vedessä myös jatkuu

alaspäin matkan, joka on aallon korkeuden ker-

rannainen. Silloin pienenevät elliptisten ratojen

halkaisijat gcometrise.^^sä sarjassa, sen muka.aa

kuin etäisyys pinnalta suurenee aritmeettisessa

sarjassa. F.i ole vielä saatu selville suhdetta

aallon korkeuden ja sen syvyyden välillä, mihin
orbitaaliliike jatkuu. Syvemmässä vedessä, puo-

len aaltopituuden syvyydeltä, ei pohjan vaiku-

tusta huomata, mutta matalammalla, missä or-

hitasliliike ei pääse kehittymään täydellisesti,

murtuu tahi taittuu aallon harja ja syntyy

tyrsky. Tämä voi kuitenkin tapahtua myös
aina 200 m syvässä vedessä, joten orbitaalilii-

kettä siis voi jatkua sangen syvälle. — Orbitaali-

liikkeen nopeus ou aina pienempi kuin aallon

etenemisnopeus. Teoreettisesti se voi olla puolet

tästä, mutta käytännössä oletetaan se etenemis-

nopeuden neljännesosaksi. Aaltoliikkeen ja or-

bitaaliliikkeen nopeuksista saattaa määrätä iial-

lonvoimau mekaanisen tehon rannikkoa kohti,

vaikkakin tämä melkoisesti suurenee aallonkor-

keuden suuretessa ja syvyyden vähetessä.

Aallokko kehittyy paraiten. jos tuuli kauan

vaikuttaa suureen pintaan. Tuulen tyynnyttyä-

kin jatkuu aaltoileminen, n. s. m a i n i n k i. kun-

nes veden sisäinen kitka sen lopettaa. Mainin-

git ovat mahtavimmat valtamerien tyynissä vyö-

hykkeissä. — Aaltojen mittaaminen merellä on

vaikeata. Xopeus ja pituus määrätään raittai-

raalla periodi, sillä teorian mukaan on nopeus

1 '/j kertaa periodi laskettuna metreissä sekun-

nissa (m/sek.) ja aallon pituus 1 '/> kertaa pe-

riodin neliö. Aaltopituuksia voi siis määrätä

kellon avulla. Tarkkoja mittauksia aaltojen

korkeudesta on tehty herkillä aneroideilla luke-

malla ne sekä harjalla että laaksossa. Erotuk-

sesta on määrätty aallon korkeus. Jlittaiiksien

tuloksista mainittakoon seuraavat numerot.

Hirmumyrskyssä: periodi 15 sek., korkeus 15 m.

pituus 350 in, nopeus 24 m sek:ssa. S-ö m:n

korkeus on harvinainen, 2-4 m:n yleinen tavalli-

sessa aallokossa. Tuulen nopeus on osoitettu '/i

kertaa suuremmaksi aaltoliikkeen nopeutta.

Troopillisten hirmumyrskyjen keskuksien lähei-

syydessä syntyy eri aaltosysteemien interferens-

sin kautta erittäin korkeita aaltoja, jotka ai-

kaansaavat vaarallisia pyörteitä ja tyrskyjä.

Myös mainingit voivat käydessään matalikkojen

ja karien tahi hiekkasärkkien yli suureta, niin

että estävät laivakulun kokonaiselta rannikolta.

— Aaltoja syntyy myös meren pohjalla tapah-

tuvista järistyksistä ja tulivuorenpurkauksista.

Järistysa aitojen nopeus ja elävä voima ovat

äärettömän .suuret ja ne aikaansaavat usein «on-

nettomuuksia. — Sisävesissä syntyy tavallisen

aaltoliikkeen ohella aaltoja, jotka värähtelevät

liikkumattoman akselin ympäri, saaden aikaan

nousuveden toiselle ja pakovedeu vastaiselle ran-

nalle: liike jatkuu rytmillisesti. määrätyissä

ajanjaksoissa yhä heiketen, kunnes se lopulta

kntoaa. Tätä ilmiötä, jolla eri paikkakunnilla

on omat nimensä, nimitetään tavallisesti rans-

kalaisella nimellään s e i c h e s (säsj. Se syntyy

suurten ja äkillisten ilmapainevaihdosten aiheut-

tamana, jotka kirkkaalla ja tyynellä säällä ovat

lähenevän ukkosen enteenä. Seiches-ilmiöön kuu-

luviksi luetaan myös m. ra. vedenpinnan äkil-

linen nouseminen eteläosassa Itämerta ja vir-

tailu Euripos-salmessa, joka hämmästytti van-

hoja kreikkalaisia. Siinä vaihtelee nim. nousu-

ja pakovesi 8-9 kertaa 12 tunnissa, jota luode

ja vuoksi ei kykenisi aikaansaamaan. Seiches-

lutkimus on tällekin antanut selityksen.

Lopuksi mainittakoon luoteen ja vuoksen ai-

kaansaamat aallot, jotka kulkevat määrättyjä
ratojaan maapallon ympäri, vrt. Aaltoliike.

^y. S-m.

Aallonjäljet ovat aaltomaisia vakoja ja har-

joja, joita syntyy heikossa aallokossa matalalla

vedellä hiekka- tai savipohjaan. Jos tällaiset a.

joutuvat hiekan tahi lietteen peittoon ja meren-

pohja kohoaa ja kovettuu, saadaan hiekkakivi-

ja saviliuskekiviä, joiden pinnassa a. vielä nä-

kyvät.
Aallonmurtaja, sataman suojaksi rakennettu

kivinen (harvoin puinen) täytepenger, joko sata-

man suun edessä vapaana taikka rannasta läh-

tien viistoon merelle päin. Pitkillä aallonmurta-

jilla on rakennettu satamia avonaiselle meren-
rannikolle ra. ra. Libaussa. A:n päässä on taval-

lisesti johtoloisto ja sen suojapuolta käytetään
toisinaan satamalaiturina: nvkvään tehdään a:ia

Hielal.ihden aallonmurtaja (Helsinkij.

usein suurista betonikuutioista. Suomen huo-

mattavimmat a:t ovat Helsingissä (kuva), Han-
go.ssa ja Suursaarella. J- C-^n.

Aalto ks. Aallokko ja Aaltoliike.
Aaltoileminen ks. Aaltoliike.
Aaltolevy, aaltomaisesti mutkikas metalli-

levy, tavallisesti galvanoitu rautalevy, jota suu-

ren jäykkyytensä vuoksi käytetään kattamiseen,

suojusten seininä, osana välikatoissa, siltakan-

sissa y. m. ' Ccn.
Aaltoliike (undulatsioni) on väliaineen osas-

ten liike, jossa kaikki samalla suoralla (aalto-

säteellä) olevat osaset toinen toisensa jälkeen

suorittavat samat tahi samankaltaiset liikkeet;

siten alkaa siis määrätty osanen liikkeensä sitä

myöhemmin kuta kauempana se on siitä suoran

kohdasta, jossa liike ensin alkoi. — Poikit-
taisessa (transversaalisessa) aaltoliikkeessä

liikkuvat väliaineen osaset kohtisuoraan aalto-

sädettä va.staan (vesiaallot, nuora-aallot, valo-

aallot), pitkittäisessä taasen yhdensuun-

taisesti aaltosäteen kanssa (ääniaallot). Väli-

aineen osaset värähtelevät jonkin tasapaino-

a.sennon ympärillä, samalla kuin liiketila etenee
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aaltosäteen suuntaan, jolloin yhä uudet väli-

aineen osaset joutuvat suorittamaan samanlaisia
liikkeitä, jommoisia ennen liikkuneet osat ovat
suorittaneet. Aika, jossa osasen värähdys edes-

takaisin tapahtuu, on aallon värähdysaika;
värähdysten lukumäärä aikayksikössä on v ä-

rähdysluku 1. frekvenssi. Yhden väräh-

dysajan kuluessa etenee aalto aaltopituu-
den, ja aallon etenemisnopeus on sama kuin
aaltopituus kertaa värähdysluku. Värähtävän
osan radan pituus on amplitudi, ja osasen

asema radassa määrättynä hetkenä on sen

faasi. Kaksi osasta, jotka ovat l:u (tahi

muuten kokonaisen luvun) aaltopituuden etäi-

syydellä toisistaan samalla säteellä, ovat aina
samassa faasissa. Vesiaalloista ks. Aallokko.
— Ääniaaltojen eteneminen tapahtuu väliaineen

kimmoisuuden välityksellä ; aallon muodostavat
toisiaan seuraavat tiivistykset ja ohennukset.

(ks. Ääni). — Nykyisen käsitystavan mukaan
on valo aaltoliikettä eetterissä, mutta tässä

samoin kuin Hertzin elektromagneettisissa aal-

loissa (langattomassa sähkötyksessä) ei ole aja-

teltava mitään varsinaista väliaineen osasten
liikettä, vaan pikemmin jonkunlaista sähköisen
ja magneettisen voiman ,,siirtymistä" (ks.

Valo). — Kun aalto siirtyy toisesta väli-

aineesta toiseen, jossa etenemisnopeus on toinen,

jakautuu aalto tavallisesti kahteen osaan ; toi-

nen palautuu takaisin ensimaiseen väliainee-

seen : se heijastuu; toinen osa tunkeutuu
toiseen väliaineeseen, yleensä uudessa suunnassa,
se taittuu (ks. Taittuminen). — Aallossa
siirtyy liikettä ja siten myös energiaa. Jos väli-

aineessa aaltoliikettä kohtaa kitka, pienenee
amplitudi (värähdyksen laajuus) , värähdykset
hidastuvat, heikentyvät, ja energiaa imeytyy
(absorbeerautuu). Jos väliaineessa ete-

nee kahdesta tahi useammasta lähtökohdasta tu-

levia aaltoja, interfereerautuvat ne, s. o. ne su-

lautuvat yhdeksi aalloksi (ks. Interfe-
renssi). Kun aalto heijastuu, voi se sekä
tuleva aalto interfereerautua ja siten muodostaa
seisovan aallon. Silloin jäävät ne osaset
lepoon, jotka ovat välittömästi heijastavan pin-

nan luona, samoin kuin ne osaset, jotka siitä

ovat sellaisella etäisyydellä, joka, pitämällä
puolen aallon pituutta mittayksikkönä, voidaan
ilmoittaa kokonaisella luvulla. Missä osaset
ovat levossa, syntyy solmuja, mi.ssä ne väräh-
tävät, kupuja. Seisovia aaltoja tapaa esim.
soittokoneiden kielissä, urkutorvissa, vedessä
(aaltojen lyödessä laituriin). H. Hertz näytti
kokeellisesti v. 1888 seisovan aallon muodostu-
misen elektromagneettisissa värähdyksissä ja v.

1890 todisti O. Wiener saman valoaalloista. Hei-
jastuva aalto aikaansaa paineen sille pinnalle,
josta heijastus tapahtuu. Tämän n. s. säteily-
paineen osoitti Lebedev v. 1901 valoaalloissa

;

.samanlainen paine on myöskin ääniaalloissa.
Aaltoteoria 1. undulatsioniteoria ks.

Valo.
Aaltoyhtymys ks. Interferenssi.
Aarni, vanha hollantilainen nestemitta =

155,21; 1.

Aamos ks. Amos.
Aamukellot, ensimäinen kutsu jumalanpalve-

lukseen kellonsoitolla kirkontornista. — Aamu-
saarna, saarna aamujumalanpalve-

1 u k s e s s a, joka on pidettävä kaikissa niissä

seurakunnissa, sekä maalla että kaupungeissa,
joissa ei suoriteta ehtoojumalanpalvelusta.
Paastonaikana saarnatekstinä on Jeesuksen kär-
simisen historia (ahtisaarnat), aaniusaarnoja
on myöskin pidettävä katekismuksen kappaleiden
johdolla (katekismus saarnat), sekä en-

simäisenä joulu-, pääsiäis- ja helluntaipäivänä
että myöskin neljänä vuoden rukouspäivänä.
Aamunairut, raittiuskansan äänenkannattaja,

perustettu Tampereella v. 1885, siirrettiin sitten

Kaittiuden Ystävien lehdeksi Helsinkiin. Lak-
kasi v. 1896 saaden „Kylväjän" seuraajakseen.
Aamurusko ks. Iltarusko.
,,Aamurusko, sanaisia lapsille", P. Hannikai-

.sen Viipurissa 1857-59 julkaisema lehti.
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Agricolan Aapiskirjan alkusivu,

(kb. art. Aapinen seur. siv.)

Aamusaarna ks. Aamukellot.
Aamutähti ks. Kointähti.
Aanrud löii-], Hans (s. 1863), norj. kir-

jailija. Aloitti 1891 pienellä novellikokoelmalla

,.Fortfellinger" (siitä 1906 suomennettu vali-

koima „Kertorauksia") . Ne ja seuraavina vuo-

sina ilmestyneet novellit koottiin 1905 kahteen
nidokseen. Sitäpaitsi A. julkaisi v. 1896 kokoel-

man kertomuksia suurille ja pienille „Stor-

karer", v. 1903 viehättävän idyllin „Sidscl Sid-

sark" ja v. 1907 idyllisen novellikimpun „Sniaa-

f*". Näytelmiäkin on A. kirjoittanut jonkun:

„Storkeu", ..Hojt tili he.st" ja „Hanen". Vv. 1899-

1900 oli A. Bergenin teatterin johtajana. [Carl

Nairup, „Illustreret norsk litteraturhistorie"

(1890-1904).] V. T.

Aapa, kahvelipurje, joka on kiinnitetty

parkki- tai rekattilaivan isoon alamastoon.
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A :ksi sanotaan myös toisinaan kryssitaakipur-
jetta parkki- ja rekattilai voissa. F. W. L.

Aapinen 1. aapiskirja, lukemisen opas
vasta-alkajia varten. Nimi aap skirja (mur-
teell. aapeskirja) on muodostunut nähtä-
västi sanasta ABC-kirja {saks. ABC-Buch, ruots.

ABC-bok), joka nimi johtui siitä, että lukuoppaat
alkoivat tavanmukaisessa järjestyksessä luetel-

luilla aakkosilla. Ensimäinen tunnettu aapinen
(saksalainen) on v:lta 1525 ; ensimäisen suomen-
kielisen aapisen julkaisi Mikael Agricola (ks. t.)

V. 1540 tienoilla. Aluksi aapiset sisälsivät vain
isämeidänrukouksen, kymmenet käskyt, uskon-
tunnustuksen, kasteen ja ehtoollisen asetussanat
sekä joitakuita rukouksia; myöhemmin niitä on
alettu varustaa yhä runsaammin sekä kuvilla
että erisisällyksisillä lukukappaleilla. E. N. S.

Aaprotti ks. A r t e m i s i a.

Aar 1. A a r e, joki Sveitsissä, saa alkunsa
Aarjäätiköltä Finsteraarhornin tienoilla, juok-
see Hasli-laakson ja Brienz- ja Thun-järvien
läpi ja laskee lähellä Waldshutia Reiniin.

Aarakki ks. A r a k k i.

Aarau, Sveitsin kanttonin Aargaun pääkau-
punki, Aaren varrella, 7,800 as., harjoittaa hieno-
taeteollisuutta.

Aarestrup [ör-J, Karl LudvigEmil (1800-

56) , tansk. lyyrikko, jonka vahvin puoli oli lem-
menlaulut. [Georg Brandes, Samlede Skrifter

II. SS. 61-i)0.]

Aargau, hedelmällinen ja hyvin viljelty Sveit-

sin kanttoni Reinin varrella, 1,404 km-, 207,000

(1900) as., niistä suurin osa saksaa puhuvia ja

55 fc protestantteja. Maanviljelys ja karjanhoito
ovat kehittyneellä kannalla, samoin myös oljen-

punonta sekä puuvilla- ja silkkikankaiden val-

mistus. Liittyi vasta v. 1803 Sveitsin valtio-

liittoon. Valtiomuodon mukaan v:lta 1885 on
suurella neuvostolla, johon kuuluu 1 edustaja
kutakin 1,100 asukasta kohti, lakiasäätävä
valta, ja hallitusneuvostoUa, jossa on 7 jäsentä,

(vähintään 3 reformeerattua, 3 katolilaista) toi-

meenpanovalta. Referendum on pakollinen
useissa asioissa. Monta vanhaa linnaa, kuten
Habsburg. A. R. B.

Aarhus [ör-J. 1. A. a m t, hallinnollinen alue

(lääni) Jyllannin itärannikolla, Tanskan hedel-

mällisimpiä seutuja, 2,510 km', n. 196,265 (1906)

as. — 2. Samannimisen amtin pääkaupunki, Kat-
tegatin rannalla. Tanskan lähinnä suurin ja Jyl-

lannin suurin kaupunki, 55,193 (1906) as.; hyvä
satama, vilkas kauppa (varsinkin tuontikauppa).
Teollisuus on melkoinen, varsinkin margariini- ja

koneteollisuus. Piispanistuin. 13:nnella vuosis.

romaanilaistyyliin rakennettu kirkko rakennet-
tiin 15:nnellä vuosis. uudelleen ja silloin gootti-

laiseen tyyliin ; se on Tanskan kauneimpia kirk-

koja. Suuri museo ja kirjasto. Jyllannin nummi-
.seuralla („Det jydske Hedeselskab")on siellä koti-

paikkansa. — 3. A:n hiippakunta, 6,414 km',
380,483 as.; siihen kuuluvat Aarhusin ja Ran-
dersin amtit ja osia Holbsekin, Vejlen ja Vibor-

gin amteista. A. R. B.

Aari (lyh. a, lat. areo = pinta-ala), metrisen
pintamittauksen yksikkö, = 100 m'. 100 aaria
= 1 hehtaari (ha), 100 hehtaaria = 1 km'.
Aaria (it.), oopperaan, oratoriin tai muuhun

kokonaisteokseen kuuluva itsenäinen, piirteil-

tään laajahko, yhden laulajan esitettävä laulu-

kappale, jossa laulajan on tilaisuus tuoda tai-

tonsa näytteille, usein mitä moninaisimmilla
liverryksillä (k o 1 o r a t u u r i a a r i a) . A. oli

pääaineksena 18:nnen vuosisadan italialaisessa

oopperassa, joka senvuoksi jäi draamallista vai-

kutusta vaille; on myöhemmin joutunut yhä
vaatimattomampaan sijaan, sitä myöten kuin
ooppera on kehittynyt todelliseksi sävelnäytel-
mäksi. — Konserttiaaria on ooppera-
aarian tapaan sävelletty konserttilaulukappale,
jota orkesteri säestää. Aariaksi nimitettiin var-

haisemmin jokaista joko laulettavaa tai soitet-

tavaa laulunmuotoista sävellystä (ransk. air). —
A r i e 1 1 a, pikku laulu, laulunpätkä. I. K.
Aarjäätikkö, (Y 1 ä- ja AI a-A.) , kaksi pit-

kää jäätikköä Bernin Alpeilla, keski-Sveitsissä
(Ylä-A. Finsteraarhornista), joista Aar (ks. t.)

saa alkunsa. J. E. R.
Aarni 1. aarnio on vanhojen tietojen (m.

ra. Gananderin mytologian) mukaan henki,
joka vartioi aarteita („a a r n i o n haltia, a a r-

n i h a u d a n isäntä, joka makaa aarteen päällä",

Ganander). Todennäköistä onkin, että nimellä
on alkujaan ollut mytologinen eli kansanuskoon
kuuluva merkitys (aarteita vartioiva haltia?

jättiläisolento? vrt. aarniometsä = koske-
maton metsä, jossa on jättiläiskokoisia puita)

,

vaikkei sitä voida tarkoin määritellä, kun sanan
alkuperää ei tunneta. E. N. S.

Aarniometsä, nimitys metsille, jotka ovat
snaneet kasvaa ihmiskäden koskematta. Puut
ovat korkeita, ja maassa on ristin rastin ku-
mossa lahoavia runkoja, joista taas nuorempien
puitten taimia nousee. Erityisesti käytetään
tätä nimitystä kuuman vyöhykkeen sadeseu-
tujen metsistä, joissa on tavaton lajirikkaus,

jcissa lujat köynnöskasvit kiertäen puusta puu-
hun tekevät metsän vielä tiheämmäksi ja joissa

on runsaasti päällysloisia, epifyyttejä, puiden
koloissa ja oksilla. Lauhkeassa vyöhykkeessä
on aarniometsiä Euroopassa tuskin muualla
kuin Koillis-Venäjällä ja Puolassa, runsaammin
on niitä Siperiassa ja Kanadassa.
Aaron, Mooseksen veli ja apumies Israelia va-

pauttamassa Egyptistä ja johtamassa korpivael-

luksen aikana (2 Moos. 4„ seur., i„ seur. ; 5^

seur. ; 7i seur., 7,o seur., 7„ seur. ; 8, seur., 8^
seur.; lO,, seur.; 17,„ seur.; 19;,; 24,, seur.) ; heik-

koluonteisena taipuu valmistamaan kansalle kul-

taisen vasikan (2 Moos. 32), nurisee yhdessä
sisarensa Mirjamin kanssa Moosesta vastaan

(4 Moos. 12i seur ) eikä epäuskonsa vuoksi pääse

luvattuun maahan (4 Moos. 20^, ^). A. oli ensi-

mäinen ylimmäinen pappi, johon virkaan hänen
jälkeläisensä saivat yksinoikeuden (2 Moos. 28,

seur. y. m.). Sen merkkinä A:n kukoistava
sauva (4 Moos. 17: Hebr. 9,). Ar. H.

Aasat ovat skandinaavilaisten mytologiassa
malitavin jumalaissuku, joiden toimesta maa-
ilma on syntynyt ja voimassapysyy. Ensimäi-
nen ja etevin heistä on Odin. Snorren esityksen

niukaan olivat varsinaiset aasat luvultaan
kaksitoista: Odin, Tor, Balder, Höder, Tyr,

Bragi, Ileimdall, Vidar, Väli, Uller, Forseti ja

muista sittemmin luopunut Loki. Näiden rin-

nalla oli joukko naisjumalia, aa.synjoja, joista

n'ainittakoon Frigg, Nanna, Idun, Saga, Jord.

Sif y. m. Aasat tekivät sittemmin sovinnon ja
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liiton toiseu jumalaissuvun, vanein, kanssa (ks.

Vanit). Sana kuuluu muinaisskandinaavian
(islannin) kielessä dss (mon. ossir)

,
joka johtuu

vanhemmasta ajis-muodosta, ja merkitsee sanka-

ria, jumalaa. K. G.

Aasen [ö-J, Ivar Andreas (1813-96),

norj. kielentutkija ja kirjailija. Oli alkuaan
kylä- ja yksityisopettaja, mutta antautui, myö-
hemmin kokonaan, Norjan kansanmurteiden tut-

kimus- ja keräilytyöhön. Tutkimusten käytän-

nöllinen tarkoitusperä oli eri murteita yhdis-

tävän yleismurteen luominen; tulos on uusnor-

jalainen kirjakieli, landsmaal (ks. t.), jonka
perustaja A. siis on. Julkaissut: ,,Det norske

folkesprogs graramatik" (Norjan kansankielen

kielioppi) ja „Ordbok over det norske folke-

sprog" (Norjan kansankielen sanakirja) . Runo-
elmillaan A. on luonut landsmaalin klassillisen

tyylin sekä yksinkertaiselle kertomuksolle että

lyyrilliselle runolle. A. K.

Aasi (Equus asmua), hevossukuun kuuluva
kotieläin, jouka hevosesta parhaiten erottaa sen

pitkistä korvista ja lyhytkarvaisesta, tupsupäi-

sestä hännästä. Kotimaassaan, Aasiassa ja Af-

rikassa, elävät villit aasilajit, joita on kolme,

oriin johtamissa parvissa. Aroilla Niilin itä-

puolella aina Punaiseen-mereen asti elää afrikka-

lainen aroaasi (E. tceniopus), Syyriassa,

Arabiassa, Persiassa ja Intiassa asustaa o n a-

ger 1. gurkur (E. onagerj ja Keski-Aasiassa

d s i g e t a i (E. hemiomts). Kotieläimenä pide-

tyn aasin kantamuodosta ei olla täysin varmoja.

Itämailla on kotiaasi komeampi kuin Euroopassa,

ja ovat sen lienkisetkin kyvyt siellä paremmat.
Aasia käytetään siellä ratsunakin ; lihaa, mai-

toa ja nahkaa käytetään. Hevosen ja aasin

ristisiitoksesta syntyvät muuli (ks. t.) ja

muuliaasi (ks. t.). A. J. S.

Aasia, maapallon laajin maanosa. Suu-
ruus, asema ja rajat. Pinta-ala 44

milj. km'. Sen pohjoisin ja eteläisin niemi,

Kap Tseljuskin ja Kap Buru, ovat melkein
samalla pituusasteella, josta syystä Aasia on
verrattain säännöllisen muotoinen. Tästä mahta-
vasta ruumiista pistää pahkamaisena lisäk-

keenä 4-5 kertaa pienempi Eurooppa. Suun-
nattomalla alallaan on Aasialla tilaa mitä eri-

laisimmille maisemamuodoille, maailman kor-

kfimmasta ylängöstä, Tibetistä, Länsi-Siperian

laajaan alankoon. Siellä ovat maapallon korkeim-
mat alppihuiput, rikkaimmat ja paraimmin vil-

jellyt maatumatasangot, pitkiä ja mahtavia jo-

kia, suunnattoman laajoja erämaita ja aroja

sekä ylen suuria metsiä. Rantojen lahdet, vaik-

keivät olekkaan suinkaan vähäpätöisiä, käyvät
sentähdf-n mantereen suunnattomaan laajuuteen
verrattuina tavattoman pieniksi, ja lähemmäs
tuhannen peninkulman pituinen välimatka erot-

taa Jäämeren Intian merestä ja Tyynen-meren
Välimerestä. Pohjoisessa aukeaa Pohjoinen Jää-
meri. Idässä muodostaa Tyven valtameri Aasian
ja Ameriikan välille leveimmän rajan, mikä
yleensä pallollamme tavataan. Kaakossa on sen-

sijaan laajaa saaristoa Aasian ja Austraalian
välillä. Eläinmaantieteellisten seikkojen perus-

tuksella on Wallace vetänyt rajan Bali ja Lom-
hok saarten, Borneon ja Celebesin sekä Filippii-

nien ja Molukkien välille. Tämän länsipuolella

on vallalla puhdas aasialainen eläimistö, jota-

vastoin sen itäpuolella esiintyy jo useita austraa-
lialaisia muotoja. Syvyyskartta osoittaa, että

luonnollisin raja kulkee Molukkien, Ceramin,
Timorlautin ja Timorin itäpuolitse. Hyviä ra-

joja ovat Intian valtameri etelässä sekä Aden-
lahti ja Punaisen-meren syvä hauta lounaassa.
Suezin kanava on sopiva raja ja samaten Darda-
nellien salmi, Marmara-meri ja Bospori, jotka
oikeastaan muodostavat Mustan-meren veden
uurtaman jokilaakson. Aigeian meren ja sen saa-

riston jakaminen Euroopan ja Aasian kesken on
yhtä vaikeata, kuin austraalialais-aasialaisenkin.

Syvin uoma kulkee Rhodoksen ja Karpatoksen
sekä Sporadien ja Kykladien välitse. Aasian
ja Euroopan välinen maaraja on mielivaltainen.

Rajaviivana pidetään viivaa Mustasta merestä
Kaukasusvuorten harjannetta myöten Kaspian
merelle sekä siitä Uralijokea ja Uralivuoristoa
pitkin Jäämereen. Aasian „jäsenet" suhtautu-
vat „ruumiiseen" kuin 1: 3.

Rannikkomuodostus on kunkin kol-

men valtameren rannalla omaa rakennettaan.

Aasiakin suippenee, niinkuin kaikki muu maa
pallollamme, etelään päin, jotavastoin pohjoi-

sessa on leveä asema. Näin on kuitenkin laita

enemmän niemimaitten kuin itse mantereen.
Pohjoisrannikko on suurimmaksi osaksi tulva-

maata. Meri on lähinnä rantaa matalata,

ja sen pohjalla on sirotettuna jäälauttojen tuo-

mia kiviä. Rannikolla on tuskin nimeksikään
merkitystä liikenteelle, sillä sitä haittaavat suu-

rimman osan vuotta jäät ja merivirrat, jota

paitsi se on liian matalata. Ainoastaan yhden
kerran on tehty matka pitkin koko rannikkoa
(Nordenskiöld). Karian meren rajana on kaa-

kossa Samojedien niemimaa eli Jalmal. Sen

sekä Jenisei-niemimaan välillä on suppilomai-

nen Ob-lahti. Pohjoisimpaan tunkeutuu vankka-
tekoinen Tainiyrin niemimaa, joka päättyy Kap
Tseljuskiniiu, 77° 36' pohj. leveyttä. Taimyrin ja

uussiperialaisten saarien välisestä Nordenskiöl-

din merestä lähtien on rannikko jotensakin suo-

raa ja yksitoikkoista Beringin salmeen saakka.

Tsuktsien niemimaa muodostaa Aasian koillisen

kolkan. Manteren varsinainen itärannikko ei

kulje siellä, missä nykyään sisämerien aallot

loiskuvat, vaan sen saaristojonon ulkorantoja

myöten, joka on rannikon edustalla. Sisämeriä,

n. s. rantameriä, on pidettävä veden alle joutu-

neina osina mannerta ja ne ovat varsin mata-

loita, syvin on Japanin meri, huomattavimmat
rantameret ovat Beringin, Ohotan, Tunghain 1.

Itä-Kiinan, Etelä-Kiinan ja Jaavan meri. Saa-

ristojonot ovat osana „maapallon selkärau-

grsta", eli siitä tulivuorikehästä, joka ympäröi

Isoa valtamerta ja osaa Eteläisestä Jäämerestä.

Se kulkee Aleutien, Kamtsatkan, Kuriilien, Ja-

paninsaarten, Liukiu-saarten, Formosan, Filip-

piinien ja Molukkien yli Banda-saarille, jossa

se kääntyy länteenpäin ja kiertää Pienten Sun-

dasaarten sekä Jaavan ja Sumatran kautta Anda-

maneille. Ison Britannian leveysasteella on

Kamtsatkan niemimaa. Sen itärannikko on kor-

keata, tuliperäistä ja jyrkkää, ja sen rannoilla

kulkee kylmiä merivirtoja, jotka ahtavat lahtiin

jäitä pitkälle kevääseen asti. Länsirannikko on

sen sijaan samaten kuin Ohotan meren poh-

joisrannikko alavata. Stanovoj-vuoristo ulottuu

aina Ohotan meren länsirannikolle. Japanin
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Siiarien jono haarautuu toisella puolella pit-

käksi Sahalinin saareksi, jonka Talarin salmi
erottaa manteresta, toisella puolella korkeiksi
Kuriilien kalliosaariksi. Japanin meren länsi-

rannikko on korkeata ja jyrkkää, ja monessa
paikassa on meri uurtanut siihen hyviä satamia,
kut«n esim. Pietari suuren lahti (Vladivostok).
Japanin rannikko on sen sijaan verrattain

niatalata ja sikäläinen ilmasto leudompaa ja

sateisempaa, sillä siellä kulkee eräs lämmin
merivirta, Kurosivon haara, jotavastoin mante-
ren puolelta huuhtoo eräs kylmä merivirta. Ja-

panin ulkorannikot ovat osaksi runsaskuiluisia,

osaksi alavia, ja kaikkialla vallitsee leuto ilman-
ala ja sataa runsaasti. Liukiu-saaret kohoavat
jyrkästi merestä ja yhdistävät Formosan Kiu-
siuhun. Metsäisen Formosan itärannikko on
jyrkkää, mutta länsirannikolla maa alenee hi-

taasti raeren alle, joten Fukien salmi käy mata-
laksi. Mannermaan rannikko on niinhyvin Ko-
rean kuin Kiinankin kohdalla pitkiä matkoja
saaristo- ja satamarikasta, n. s. riasrannikkoa.
Ainoastaan jokien suissa on Liautungin ja San-
tungin niemimaitten molemmin puolin laajoja

suistokerrostumia, ja Hoanghojoen keltainen

lieju kulkeutuu niin pitkälle ulos merelle, että

Keltainen meri saa siitä värinsä. Syvälle man-
tereeseen tunkeutuvalla Petsililahdella on myös-
kin alavat suistorannikot. — Etelämmässä on
aukeata rannikkoa niin hyvin mantereella kuin
Hainanin ja Borneou saarillakin. Edellisen saa-

ren sisäpuolella on Tonkinin lahti, ja sormen-
muotoisen Malakan niemimaan sekä Koehinkii-
nan niemimaitten väliin tunkeutuu Siamin-lahti.

Austraalia-Aasian saaristo on suurenlainen (lä-

hes 9 milj. km') jäte muinaisesta laajasta mante-
resta. Euusassaarisista Filippiineistä, joitten

suurimmat saaret ovat Luzon ja Mindanao,
lähtee siltoja pienempien saarten ja matalien
salmien yli eteläisempiin naapurisaariin. Pala-
van- ja Sulu-saaristojen välissä on Sulu-meri,

jossa on 4,663 m syvyinen kohta. Celebes-saa-

ren pohjoispuolella on 5,013 m syvyinen Celebes-

meri. Borneon ja Celebesin välillä on syvä
Makassarin salmi. JIaustinrikkaat Molukit
ovat Molukkicn salmen takana. Uloinna kaa-
kossa on 7,315 m syvyinen Banda-meri, joka
vielä luetaan Aasiaan, jotavastoin matala Ilara-

fura-meri jo on austraalialainen sisämeri. Näit-

ten välissä on Timorlaut sekä Timor ja Banda-
meren pohjoispuolella m. m. Ceram ja Buru.
Pienet Sundasaaret — Flores, Sumba, Sumbawa
ja Lombok — eroavat toisistaan syvien salmien

ja sisämerien kautta. Jaavan erottaa Sumat-
rasta Sunda-salrai. Viimemainitun ja Malakan
välissä on Malakan salmi, joka nykyään on oiko-

tienä itäaasialaisiin vesiin. Sumatran ja Bor-

Eeon välissä ovat tinarikkaat saaret Banka ja

Hillitön. Taka-Intia on muodostunut niemi-

maan juuresta viuhkamaisesti säteilevistä vuori-

hsrjanteista ja niitten välisistä hed'»lmällisistä

laaksoista, joissa kussakin juoksee joku suuri
joki, joka on suuhunsa koonnut laajoja suisto-

kerrostumia. Ajoittain ovat suistomuodostu-
mat niin voimakkaita, ettii ne täyttävät lahdet

ja tunkeutuvat pitkälle ulos mereen (Mekong ja

Irawadi). Tulivuorijono jatkuu Sumatra.sta pien-

ten Nikobaarien ja Audamaanien yli ja häviää
sitten vähitellen. Burman vuorinen rannikko.

Arakan (Bengalin lahteen päin) on sangen rik-

koutunutta. — Kolmiomaista Etu-Intian niemi-
maata on meri uurtanut paljo vähemmässä mää-
rässä kuin sen itäistä naapuria. Bengalin lah-

den sisimmässä perukassa jatkuu yhä Gangesin
ja Brahmaputran mahtavata liejulaskeutumista,

ja merenpohja madaltuu täällä sitä mukaa.
Itäinen, Koromandelin rannikko on aukeata,
enimmäkseen alavata ja alttiina voimakkaalle
tyrskylle, joka tekee suurta haittaa ankkuroi-
ville aluksille. Palkin salmen kautta eroaa mu-
nanmuotoinen Ceylonin saari mantereesta. Mel-
kein suorastaan länsirannasta kohoavat korkeat
Ghatsit y. m. vuoret. Eteläisintä osaa tästä

jyrkästä ja runsassatamaisesta rannikosta kut-

sutaan Malabariksi. Sen ulkopuolella ovat ma-
talat korallisaaret Lakkadiivit ja Malediivit.

Malabaria pohjoisempaa rannikkoa sanotaan
Konkaniksi ja se on samanluontoista aina syvään
Kombay-Iahteen saakka, joka koskettaa etelässä

Gudseratin niemimaata. Etu-Intian ja Ara-
bian välissä on laaja Arabian lahti, joka on
2,000-4,600 m syvyistä. Iranin aukea ranta-

äyräs, joka on erämaan tapaisen ylätasangon
nunan ja meren välissä, on kuuluisa yhtenä
maapallon kuumimmista seuduista ja sitä sano-

t:iankin sen mukaan Germesiriksi („kuumaksi
maaksi"). — Arabian lahdesta tunkeutuu Or-

muslahti, josta pääsee kapean Ormus-salmen
kautta Persian lahteen, joka ei ole missään 200
n) syvempi. Koillisrannikko on muodostunut
Persian poimuutuneista vuorijonoista, jotavas-

toin lounaisrannikko on Arabian autiota ylä-

tasankoa. Sisinnä lahdessa rakentaa Sat-el-

Arab alluviaalipengermiään. 2,730,000 km' laa-

juista Arabian niemimaata rajoittavat mahtavat
murtoviivat, jonka tähden rannikot ovat monin
paikoin jyrkkiä ja vaikeapääsyisiä. Eteläran-

nikko, Hadramaut, on vähän tunnettua. Länsi-

rannikko alenee penkereittäin kokonaista 2,270

m syvyistä Punaista-merta kohden. Siellä vai-

keuttavat kuitenkin koralliriutat monin paikoin
luoksepääsyä. Punaisen-meren pohjoiseen päin

sarvien tapaisesti pistävistä lahdelmista on itäi-

nen Akaba-lahti ; Suez-lahti johtaa Suezin ka-

navaan. Näitten lahtien välissä on Sinain nie-

mimaa. Länsirannikko on eri paikoilla hyvin
erilaista. Maatuminen on hävittänyt melkein
kaikki vanhat satamat, paitsi Beirutin. Kuu
on purjehtinut Iskanderunin lahdelman ohi, ta-

paa kuitenkin toisenlaatuisen rannikkomuodon,
jyrkän, kallioi.seu ja hyväsatamaisen. Saman-
laista on mj^öskin Kypron rannikko. Ennen
muinoin oli Vähä-Aasia Kreikan kanssa yhtey-

dessä suoraan nykyisen Aigeian meren yli. Darda-
nellien salmen, 1,300 m syvyisen Marmara-meren
ja kiemurtelevan Bosporin kauita tullaan Mus-
taan mereen (2.600 m syv.), jonka eteläran-

nikko on enimmäkseen jyrkkää. Sen rannikolla

on kaksi hyvää satamaa, Sinope ja Trapezunt.
Kaukaasialaisen rannikon satamat ovat alttiina

liiekoittumiselle, mutta siellä on kuitenkin onnis-

tuttu suurella vaivalla saada muutamia hyviä
satamia, esim. Batum ja Poti. Missä Kauka-
susvuoret ulottuvat rantaan saakka, muuttuu
tämä jylhäksi ja kolkoksi.

Aasian pinta tarjoaa mitä vaihtelevai-

simpia vuoristomuotoja. Siellä tapaa ylätasan-

koja kuten Afrikassa ja vuorijonoja kuin Anie-
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riikassa, mutta kummatkaan eivät ole niin yk-

sinomaan vallalla kuin viimemainituissa maan-
osissa. Sentähden on Aasia koostaan huoli-

matta pintasuhteisiinsa nähden vähemmän yksi-

toikkoista. Kuten muutkin maanosat, on Aasia
ammoisina aikakausina ollut monenlaisten vaih-

telujen alaisena. Milloin on suuria osia siitä

laskeutunut valtameren alle, milloin taas toisia

kohonnut sen aalloista. Näitä muutoksia on,

päinvastoin kuin Afrikassa, jatkunut aivan vii-

rueisiinkin geologisiin aikakausiin asti, jat-

kuupa niitä osittain vielä nykyäänkin. Terti-

ääriajalla alkoivat manteren kaakkoiset ja itäi-

set rannikkoseudut laskeutua, samalla kuin sen

länsiosissa tapahtui vastaava kohoaminen, josta

lopulta oli seurauksena, että Aasia yhtyi Euroop-
paan sen suuren alanteen poikki, joka on Ural-
vuorten itäpuolella. Itä-Aasiassa siirtyi ran-

nikko monin paikoin enemmän kuin sata penin-

kulmaa takaisin länteen päin. Korkeammat pai-

kat jäivät vain saarina ja nieminä jäljelle: Isot

Sundasaaret. Että nämä vasta tertiääriaikana

irtautuivat mantereesta, todistaa se, että siellä

on tavattu mantereen tertiääriaikuista eläimis-

töä, kuten elefantteja ja orangutangeja Bor-
neoUa ja Sumatralla sekä tiikereitä Sumatralla
ja Jaavalla. Vastakkaisella puolella manteretta
oli meri laajentunut aina Kvenlunin pohjoiseen
vuoriselänteeseen saakka. Sieltä se vetäytyi

sitten vähitellen takaisin, jättäen Itä-Turkesta-

nin ja Mongolian hietalaskeumat kuiviksi. Meri
kuivui yhä edelleenkin, ja sen pohjasta koho-
si%at sitä myöten myöskin Luoteis-Siperian
arot ja tundrat, jotavastoin lounaassa ulottui

muuan leveä lahti vielä pitkälle Aasian sisään.

Syvimmät kohdat siinä olivat nykyiset sisä-

meret Kaspianmeri ja Aral-järvi. Kvartääri-
kaudella jatkui maatumista yhä edelleen, ja

äskenmainitut sisämeret jäivät jäljelle viimei-

sinä tähteinä muinaisesta laajasta merestä.
Kaspianmeren pinta on nykyään 26 m alem-
pana valtameren pintaa. Käsi kädessä meren
peräytymisen kanssa on ilmasto käynyt kui-

vemmaksi ja kasvullisuus niukemmaksi. Arojen
heinä vähenee ja rauniot todistavat, että mui-
naisina aikoina on ollut elinmahdollisuuksia
seuduilla, joilla nykyään ainoastaan erämaan
hieta riehuu. Sisämaan joet kuivuvat hiekkaan.
Pilviä tavoittavan Himalaijau vuorijonon Etu-
Intiaan viettävät osat, ovat vasta tertiääri-

aikana kohonneet nykyiselle korkeudelleen. Sii-

hen ovat kuluttavat voimat murtaneet niin

syviä solia, että se tuskin kohoaa korkeammalle
läheistä Tibetin ylänkömaata, 4-5,000 m. Tusina
huippuja voittaa korkeudessa kaikki muut maa-
pallon vuoret, ja ylinnä niitten joukossa kohoaa
Mount Everest 8,840 m korkeudelle tai jokseen-
kin saman verran meren pinnan yläpuolelle kuin
syvin kohta Japanin rannikon edustalla on sen
alapuolella. Varsinkin Hindustanin alangolta
päin tekee tämä jäätikköhuippuinen selänne val-

tavan vaikutuksen. Tibetiin päin sitä seuraa
pienen matkan päässä lyhyt Karakorumvuoristo,
jonka kuiva ilmasto on vaikuttanut, ettei siinä
ole niin syviä solia ja laaksoja, ja jonka harjanne
sen kautta käy melkoista korkeammaksi kuin
Himalajan, ollen 7,300 m. Tibetissä on Sven He-
din löytänyt kolmannen jättiläi.sjonon. Kara-
korumin länsipäässä kutistuu koko Aasian

vuoristoseutu kokoon Pamirin ylängöksi („Maa-
ilmau katto"), joka on keskimäärin 4,000 m
korkuista. Pamirista lähtee länteen päin Län-
tinen ylänkö, joka reunavuorien seuraamana
ulotuttaa haarojaan aina Euroopan puolella
oleviin rajameriin saakka. Nämä haarat ovat
joskus ulottuneet meidän maanosaamme asti
ja muodostaneet siltoja molempien mantereit-
ten väliin (Kaukasus Krimiin ja Vähän-
Aasian vuoret Balkanin niemimaalle). Itään-
päin laajenee Pamir Tibetin ylängöksi, joka
on maapallon korkein ylänkö. Sen läpi
kulkevat Tanglavuoriston harjanteet, joille ovat
jatkoina Kiinan alppimaan ja Taka-Intian vuo-
ret ; nämä viettävät siirrosviivaa myöten Han-
haita eli „Kuivaa merta" kohden. Kuten Iranin
j"länkö lännessä, muodostavat Itä-Turkestanin ja
Mongolian noin 600 m yli meren kohoavat alan-
got portaan sydänmaalle eli sisä-Aasiaan. Län-
tisen ja pohjoisen rajan muodostavat: Tiensanin
jyrkkähuippuinen alppijono, kultarikkaat Altai-

vuoret, jotka ovat pohjoispuolella Dsungarian
portin leveätä vuorien välistä solaa, Sajanin
vuoret, Jablonoi-vuoret Baikal-laskeuman itä-

puolella ja näitten jatko Stanovoi-vuoret. Idässä
muodostavat Kinganvuoret pohjoisosan rajasta,

mutta etelässä mongolilainen ylätasanko ale-

nee Kiinan alankoa kohden ilman minkäänlaista
korkeampaa rajavuoristoa. Sisä-Aasia ojentaa
siis, kuni suunnaton polyyppi, tuntosarvensa eri

tahoille läpi koko manteren, lännessä Kauka-
sukseen, kaakossa Taka-Intiaan ja koillisessa

Tsuktsien niemimaan tundroille. Vuoristoilla on
pinnanmuodostukseensa ja osaksi myöskin syn-

typeräänsä nähden jonkun verran yhteistä, syn-

tymättä silti samoihin aikoihin. Useat niistä,

varsinkin pohjoiset (Altai-, Sajanin ja Stano-
voi-vuoret), ovat sisältä alkuvuolta, jotavastoin

toiset, etenkin läntiset, ovat mesozooisia muo-
dostuksia. Lännessä tulee vielä lisäksi tuli-

peräisiäkin vuoria, ja useat korkeimmista hui-

puista ovat siellä tulivuoria. Ainoastaan kol-

masosa Aasiata on alankomaata. Keskikor-
keutta arvo.stellaan 950 metriksi, eli toisin sa-

noen, Aasia on korkein ja vuorisin kaikista

maanosista. Toiselta puolen on Aasiassa myös-
kin syvimmät kuoppaukset, mitä maapallolla

tavataan. Kuolleen meren pinta on 394 m
valtameren pintaa alempana, ja koko Kaspian-
meren pohjoispään ympärillä oleva aro on laa-

jaa depressionia. Luoteessa, jossa on tertiääri-

siä ja kvartäärisiä muodostuksia kerrostuneina,

on alankomaa voitolla. Uralin itäpuolella ulot-

tuu Länsi-Siperian alangon tasaista, kivetöntä

aluetta Jäämereen saakka pohjoisessa ja sisä-

maan ylänköön kaakossa. Se on etelässä ka-

pean portin kautta yhteydessä Turanin alan-

gon kanssa, jota ulottuu Ural-vuorten ja Kas-
pianmeren välitse Itä-Eurooppaan saakka. Muut
alangot ovat etupäässä jokien liettämiä lieju-

tasankoja. Suurimmat ovat Mesopotamian,
Hindustanin ja Kiinan alankomaat.
Joet ja järvet. Sisä-Aasian ylängöt

ovat erittäin vähäsateisia, jonka tähden siellä

ei ole runsasvetisiä virtoja eikä järviä. Tyy-
pillinen laskuton joki on Tarim, joka juoksee

kaislikkorantaiseen Lop-nor järveen. Merkil-

listä on, että sikäläiset suuret joet saavat yleen-

sä alkunsa reunavuorten sisäsivuatalta. Niitten
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täytyy sentähden murtautua useinkin sangen
n;ahtavien vuoriharjanteitten läpi päästäkseen
mereen. Useat eivät ole kyenneet heti löytä-

mään itselleen tietä sulkevien vuoristojen läpi,

vaan juoksevat pitkiä matkoja niitten suuntai-

sesti, kunnes ovat tavanneet heikomman koh-

dan (Indus, Brahmaputra). Että tuollainen läpi-

tunkeutuminen on onnistunut, selitetään monessa
tapauksessa niin, että joet ovat vanhempia kuin
vuoristot. Ei kuitenkaan kaikilla joilla, jotka
ovat kyenneet uurtamaan itselleen tien keski-

sistä alangoista ulos, ole ollut voimaa päästä
mereen saakka. Useat pysähtyvät puolitiehen

(Amu- ja Syr-Darja, Ui) . Vieläkin useampia
pitävät reunavuoret vangittuina, ja edistävät

siten suolajärvien syntymistä, jotka ovat ylei-

siä vuoriselänteitten sisäsivustoilla ja alankojen
alemmilla paikoilla (Tengri-nor Tibetissä, Ha-
muu Afganistanissa) . — Kuiva, ankara manner-
ilmasto Aasian sisäosissa antaa maisemille
oman erikoisen leimansa. Ainoastaan pienissä,

tuuturijärvissä, joitten läpi juoksee vuoristo-

puroja, on makeata vettä. Vuorten juurilla ole-

vissa isommissa vesistöissä on usein suolaista

vettä, ja avarilla kentillä haihtuu vesi ajoit-

tain jättäen jälkeensä hohtavanvalkoisen suola-

kuoren. Aikojen kuluessa on muodostunut mah-
tavia kerroksia tomumaata, n. k. lössiä.

Ilmasto. Jos ottaa huomioon Aasian suun-
nattoman laajuuden ja sen sisäosien korkeat ja

liiajat ylängöt, saattaa helposti ymmärtää, että

ilmasto siellä on koko lailla mantereista. Sisä-

Aasian mahtava vuorilinnoitus vaikuttaa sa-

malla sangen jyrkkiä ilmastollisia vastakohtia
Aasian eri osien välille. Siperian yli kulkee
€steettömästi jäisiä napatuulia, saamatta vasta-

painoksi lämpöisiä tuulahduksia etelästä päin.

Pohjoisosissa vallitsee 8-9 kuukauden pituinen

talvi, eteläosissa taas ikuinen kesä. Pitem-
mällä idässä ja lännessä tasoittuu tämä erotus,

riippuen meren läheisyydestä. Seurauksena il-

manpaineen yleisestä jakautumisesta aasialai-

sella manterella — kesämiuimi ja talvimaksimi
— tuulee kesävuosipuoliskolla kosteita ja läm-
pöisiä merituulia koko etelärannikolle ja itä-

rannikolle Japaniin saakka. Näitten tuulien
mukana tulee monsuunisateita, jotka kulkevat
Intian valtamerellä lounaasta ja Isolla valta-

merellä etelästä ja kaakosta käsin. Talvivuosi-

puoliskolla tuulee kylmiä ja kuivia maatuulia
päinvastaiseen suuntaan suuresta maksimista
ulospäin. Välimeren maissa on subtroopillisia

talvisateita ja kuivia kesiä. Idässä haittaavat
rt unavuoret merituulien pääsöä ja estävät ras-

kaan, kylmän ilman kulkua itäänpäin. Sen-

tähden ou Siperia tunnettu maapallon kylmim-
pänä asuttuna maana. — Tässä maassa on maa-
pallon muuan pakkaanapa, ja Lena-alueella on
elohopea säännöllisesti koko tammikuun jääty-

neenä. Isotermit tekevät syviä mutkia etelään-

päin, niin että noUa-isotermi, joka meillä kulkee
Pohjanlahden pohjoispuolitse, täällä kulkee 50

leveysasteeseen asti, s. o. Pragin leveydelle. —
Kesäisin kuumuus nousee paikotellen lounaisissa

erämaissa yhtä korkealle kuin Saharassa.
Kasvullisuus. On itsestään selvää, että

niin erilaisten ilmastollisten ehtojen vallitessa

Aasian kasvullisuudessakin on huomattavissa
mitä jyrkimpiä vastakohtia. Niin pitkälle kuin

raonsuunituulet ulottuvat, tunkeutuu myöskin
troopillinen kasvuUisuusmuoto. Muuatta viuhka-
palmua kasvaa vielä Japanissakin. Alueen
eteläosille ovat ominaisia troopilliset aarniomet-
sät ja riisivainiot. Siellä viljellään sitäpaitsi

kahvia, sokeriruokoa, banaaneja, erilaisia troo-

pillisia hedelmiä ja maustimia (Molukeilla ja

Ceylonilla). Kotimaisten viljelyskasvien ohella
viljellään nyttemmin useita ulkomaisiakin, ku-
ten esim. kokospalmua, kaakao- ja kiinapuuta
y. m. Pohjoiseen ja sisämaahan päin seuraa
troopillista vyöhykettä tee- ja silkkiviljelyksen

vyöhyke idässä sekä taatelipalmu lännessä.

Viljakasvien (maissin, vehnän, rukiin ja ohran)
vyöhykkeen kautta tullaan vihdoin havumetsiin
ja tundroille. Vuoristojen, arojen ja eräraait-

ten aiheuttamat välimaat ovat paljon laajemmat
kuin viljelysalueet.

Eläinmaailma. Aasian ulkomuotoon
vaikuttavat viljelyskasvien ohella kotieläimet-

kin ehkä suuremmassa määrässä kuin missään
muualla. Aasialaiset kansat ovat oppineet jo

aikaisin kesyttämään näitä eläimiä ja tehneet
siten olemassa-olonsa mahdolliseksi köyhem-
millä alueilla. Elämä tundralla olisi tuskin aja-

teltavissa ilman poroa, ja arojen kirgiisit, mon-
golit y. m. voisivat tuskin tulla toimeen ilman
lammaslaumojaan. Hevoset ja kamelit aroilla,

jak-härät ja vuohet vuoristoissa ja elefantti kaa-
kossa ovat tehneet ihmiselle paljon hyötyä.
Saamme vielä kiittää Aasiata m. m. fasaaneista,

riikinkukoista ja tavallisesta kanasta sekä
silkkimadosta.

Väestö ks. Aasian kansat.
Monoteistiset uskonnot ovat alkuperäisin

Aasiasta, mutta niistä on kristinusko etsinyt

tunnustajansa etupäässä ulkopuolelta maanosaa.
Buddhalaisuudella on useimmat tunnustajat, sen

jälkeen brahmalaisuudella ja muhamettilaisuu-
della. Polyteistisiä pakanoita on vähäsen, ja en-

nen niin laajalle levinnyt valonpalvelus elää

ainoastaan parsilaisten (ks. Zoroaster) ver-

rattain harvalukuisessa joukossa.

[Dreyer, „Genom fem världsdelar" 1907 ; Eli-

s6e Reclus, „Nouvelle Gfiogr. universelle", 1884-

86; Wilh. Sievers, „Asien" 1904; Fehr, „Maan-
tieteellisiä kuvaelmia", 1896-99

;
„Maantiet. yh-

distyksen aikakauskirja" 1893, 1899, 1903, 1907,

1908; Osc. Nordqvist, „Dai Nipon", 1904; Aro,

„Japani sekä lyhyt esitys Koreasta", 1904 ; Zil-

liacus, „Japanesiska studier och skizzer", 1896;

Rosberg, „Maa ja Kansat", II, 1907; Suess, „Das
Antlitz der Erde", III, 1901 ;

Cajander ja Pop-
pius, „Eine naturnr. Reise im Lenathal", Fennia
19,2 ja 20,4 ; Ahlqvist, „Unter Wogulen und
Ostjaken", 1885; Krohn, „Suomen suku", 1887;

Granö, „Suomalaiset Siperiassa", 1905; Castren,

,,Nordiska resor och forskningar", 1852-70; He-

din, ..Matkamuistelmia Persiasta, Mesopotami-
asta ja Kaukasiasta". 1898-1900; „Aasian erä-

maissa", 1900; ..Seikkailuja Tibetissä", 1905-

1906; Elmgren, „G. A. Wallins reseanteckningar

fr. Orienten" 1843-49; K. Tallqvist, „Skildringar

fnln Pale.stina", 1898.]

Löytöhistoria. Aasia-nimi johtuu luul-

tavasti assyr. sanasta afu, „päivännousu"; al-

kuansa kreikkalaiset A:lla tarkoittivat vain

Vähää-Aasiaa.
."Vasia on Euroopan emo, sillä Aasiasta olemme
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saaneet suuren osan aikaisemmasta sivistykses-

tämme, Aasiassa saarnattiin ensiraäiseksi niitä

kolmea monoteististä n. s. kirjauskontoa, jotka

ovat jakaneet keskenään maapallon, Aasiasta

ovat kotoisin useimmat kotieläimemme ja vilje-

lyskasvimme ja Aasiasta ovat kansainvaellukset

saaneet alkunsa. Onhan Eurooppa maantieteelli-

sestikin ainoastaan niemeke aasialaisesta man-
teresta, ja ameriikkalaiset sanovatkin koko man-
nermaata yhteisellä nimellä Euraasia. Jo foini-

kialaiset tunsivat koko Lounais-Aasian rannikon
aina Indus-joen suuhun, ehkäpä Malakkaankin
saakka, ja heidän karavaanejaan kulki pitkiä

matkoja itäänpäin. Mutta vasta kreikkalaisten

kirjailijain teoksista saamme tarkempia tietoja

maanosan laadusta. Herodotos tunsi Induksen
iekä Ural-vuoret, ja Aleksanteri Suuren retki

laajensi tunnettua aluetta aina Ferghanaan,
Hindukusiin ja Intiaan saakka. Mutta hänen
jälkeensä ei tullut pitkiin aikoihin tilaisuutta

laajentaa maantieteellistä tuntemista. Pohjoi-

sten pelottivat laajat erämaat ja arot tekemästä
retkiä Syr-Darjan (Jaksartes) yli, mutta idässä

purjehtivat kuitenkin aleksandrialaiset laivurit

Etu-Intiaan asti, ja mausteita tuotiin aina
Isoilta Sundasaarilta saakka. Silkkiä tuli maitse
(„silkkiteitä") Mervin ja Babylonin kautta Kii-

nasta, mutta itse maahan pääsi ainoastaan joita-

kuita syyrialaisia ilveilijöitä ja muutamia kaup-
piaiksi pukeutuneita lähettiläitä Antiokian ho-

vista. Keskiajalla saivat arabialaiset melkein
yksinään anastaa alueita Aasiassa. He levit-

tivät siellä Islamin oppiaan Turkestaniin ja

Taka-Intiaan saakka ja heidän kauppalaivojaan
purjehti Kiinaan asti. Vaelsipa maantieteilijä
Ibn Batuta koko Länsi- ja Etelä-Aasian halki ja

saapui viimein Kiinaan. Kaikkialla hankkivat
arabialaiset tarkkoja tietoja niistä kansoista,
joitten kanssa he tulivat tekemisiin, ja varsin-

kin niitten ostokyvystä. — Ristiretkeilijät eivät
tcsiu tunkeutuneet syvälle Aasiaan, mutta niit-

ten aikana laskettiin kuitenkin perustus italia-

laisten kaupunkien kaupalle Idän kanssa, millä
seikalla oli tärkeä merkitys tämän maankolkan
tuntemiseen nähden. Sen jälkeen kun mongoli-
laumat olivat syöksyneet Aasian yli ja tunkeu-
tuneet Eurooppaankin, seurasi verrattain rau-

hallisia aikoja, sillä kansat olivat osaksi ku-
kistettuja, osaksi hävitysten masentamia. Näi-
hin aikoihin solmittiin kaikkialla kauppasuh-
teita niitten kansojen välillä, jotka olivat tulleet

toistensa kanssa tekemisiin. Länsimailta lähe-

tettiin lähettiläitä, kauppiaita ja munkkeja
(esim. Rubruk. ks. t.) suur-kaanin pääkaupunkiin,
,,kultaiseen telttaan", ja paavi uneksi voivansa
kääntää mongolit kristinuskoon, ja se onnis-
tuikin osaksi. Rikkaat kauppakaupungit halu-
sivat idän arvokkaita tuotteita, ja eurooppalaiset
hallitsijat toivoivat rauhaa ja liittoa mahtavan
itämaisen hallitsijan kanssa. — Erikoisen kuu-
luisiksi ja tärkeiksi tulivat venetsialaisen kaup-
piaan Marco Polon (ks. t.) matkat Aasiassa.
Ei kukaan eurooppalainen ole sitä ennen eikä
lähinnä seuraavina vuosisatoina oleskellut niin

kauan aikaa Aasiassa kuin Marco Polo.
Genualaisten vankina ollessaan hän kirjoitti

matkakertomuksensa (v. 1298), joka levisi hy-
vin laajalle ja jota luettiin ahkerasti. — Keski-
ajan kansoilla oli tarkoituksena saada Itä-Aasia

kristityksi, ja se onnistuikin niille siinä mää-
rässä, että kristinuskoa saarnattiin vapaasti Kii-
nassa ja Pekingiiu perustettiin arkkipiispan is-

tuin. Pian seurasi kuitenkin taantumus. Kristin-
uskon olivat omaksuneet etupäässä korkeat mon-
golilaiset virkamiehet, mutta nyt nousivat kii-

nalaiset vieraita tunkeilijoita vastaan, valtais-

tuimelle kohosi kansallinen hallitsijasuku Ming,
ja samalla alkoivat kristityille vaikeat ajat.

Kirkkoja ja luostareita tasoitettiin maan tasalle,

kristityt surmattiin ja kaikki yhteys Euroopan
kanssa lakkasi (v. 1346) . — Vudella ajalla oli

Aasia uudestaan löydettävä. Kun Vasco da
Gama oli portugalilaisella laivastolla löytänyt
meritien Intiaan ja noussut maihin Kalkutassa,
V. 149S, alkoi Aasian löytöhistoriassa uusi aika-
kausi. Portugalilaiset kulkivat rannalta ran-
nalle, taistelivat vastustavien alkuasukkaitten
kanssa ja saivat valtansa alle suuria osia ran-
nikkomaista Taka-Intiaan ja sen saariin saak-
ka. Kuuluisin näistä saiLkariseikkailijoista oli

Alfonso d' Albuquerque. Portugalilaiset saapui-
vat myöskin Kiinaan ja Japaniin. He saivat

kuitenkin pian kilpailijoita espanjalaisista,

jotka olivat tulleet Magalhäesin retken aikana
Molukeille, ja myöhemmin englantilaisista sekä
hollantilaisista. Hollantilaiset, jotka saivat hy-
vin alentavilla ehdoilla tehdä kauppaa Japanin
kanssa, avustivat heidän palvelukseensa antau-
tuneitten tiedemiesten (saksalainen Kämpfer ja

ruotsalainen C. P. Thunberg) avulla Japanin
tutkimista, ja ulottivat löytöretkensä Ohotan
mereen saakka (de Vries). Nyt tulivat myöskin
venäläiset Ison valtameren rantamille. Donin
kasakat olivat jo v. 1577 alkaneet taistelun

nogai-tataarien kanssa, Ural-vuorten itäpuo-

lella. Kukistettuaan tataarien vallan saattoi-

vat venäläiset verrattain helposti levitä yli koko
Siperian, sillä sikäläiset luonnonkansat eivät

olleet nimeksikään sotaisia, ja maasuhteet olivat

suotuisia. Vuonna 1639 olivat venäläiset jo

Ohotan meren rannalla ja pian he saavutti-

vat Amurinmaan ja Sahalinin saaren. Venä-
läisiä retkikuntia kulki leveitä jokia myöten,
ja kun niissä oli runsaa.sti kaloja, seurasivat

venäläiset kalastajat näitten kintereillä. V.

1648 löysi kasakka Desnev itäisimmän niemen-

kärjen, Kap Desnevin, ja uskalias retkeilijä

Habarov tunkeutui kauas Mandsuriaan. (vrt.

myös Napamaitten löytöhistoria) . Vasta Coo-

kin retkien kautta Beringin meressä saatiin

selvä käsitys Aasian ja Pohjois-Ameriikan väli-

sestä rajasta. La PSrouse ratkaisi kysymyksen
Sahalinin luonnosta ja löysi hänen nimensä mu-
kaan kutsutun salmen. Täten olivat rannat pää-

piirteissään tunnettuja — pohjoinen on kuten

tunnettu monin paikoin vieläkin epävarmana.

Nyt alettiin tunkeutua rantamaakuntien sisä-

osiin, mutta vasta puolisen sataa vuotta sitten

ryhdyttiin todenteolla tutkimaan maanosan sisä-

osia. Tämä tehtävä ei ole vielä loppuun suori-

tettu ; vielä on laajoja alueita, joitten luonnosta

on voitu saada tietoja ainoastaan kierto-

teitä. 18:nnen vuosisadan loppupuolella kulki

etevä saksalainen luonnontutkija Pallas laajalti

pohjoisessa Aasiassa ja julkaisi tutkimustensa

perustuksella hyvin arvokkaita teoksia. Vielä

kuuluisammaksi tuli Alex. von Humboldtin (ks.

t.) keisari Nikolai I:n toimesta tekemä retki sisä-
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Aasiaan. Jo varhain houkuttelivat varsinaisen

Idän satumaat useita matkailijoita puoleensa.

Tärkeitä tuloksia toi Karsten Niebuhrin joh-

tama tanskalainen retkikunta. Kartanpiirtäjä
Kiepert on lukuisten matkojensa nojalla tehnyt
uudestaan Vähän-Aasian kartan. Armenian tut-

kijoista mainittakoon geologi Abich ja Ara-
bian matkustajista suomalainen kielentutkija

Vrjö Aukusti Wallin (ks. t.), jonka onnistui

aiabialaiseksi puettuna ja arabiankieltä täydel-

lisesti taitavana tunkeutua pitemmälle maahan
kuin kenenkään muun (1843-49), vieläpä käydä
pyhissä paikoissakin. — Persiassa tutki unkari-
lainen Vämb<5ry, Etu-Intiassa useat englantilai-

set (m. m. Moorcroft), Taka-Intiassa llac Leod,
Kiinassa etevä saksalainen maantieteilijä von
Richthofen, ameriikkalainen Pumpelly ja unka-
rilainen LOczy, Tonkinissa ja Annamissa Dut-
reuil de Rhins, Jaavalla Juughuhn ja malaijilai-

sessa saaristossa kuuluisa englantilainen eläin-

n.aautieteilijä A. E. Wallace, Japanissa von Sie-

bold ja maantieteilijä J. J. Rein, Mandsuriassa
A. Bastian sekä Siperiassa baltilainen mam-
muttitutkija Fr. Schmidt sekä suomalainen JI.

A. Castron (ks. t.).

Sisä-Aasian tutkimista on, kuten sanottu, jat-

kunut jo viitisenkymmentä vuotta. Erittäin
merkillisiä ovat ne retket, joita veljekset Schlag-

iutweit Munchenistä tekivät Himalaijalla ja

Tibetissä. Tiensanissa, Itä-Turkestanissa ja

Pamirissa on ollut venäläisiä tutkijoita (esim.

v. Kaulbars, Musketov, veljekset Grum Grzi-

mailo, Grombtsovski y. m.). Englantilaiset lä-

hettivät etelästä päin monta retkikuntaa näille

seuduille ja käyttivät niihin useita n. s. pundiit-

teja, s. o. erikoisesti tarkoitusta varten koulu-

tettuja hindulaisia. Kaikki nämä retket voitti

kuitenkin venäläisen Nikolai Przevalj.skin (ks.

t.) neljä tutkimusretkeä Tarim-alanteelle ja poh-
joiseen Tibetiin. Aikoessaan viidennelle retkelle

hän kuoli v. 1888, ja hänen kiitollinen hallitsi-

jansa antoi hänen kuolinkaupungilleen, lähellä

Issik-kulia, nimen Przevaljsk. Viimeisten vuosi-

kymmenien aikana ovat eri maitten ja siirtomaa-
alueitten hallitukset järjestelmällisesti jatka-

neet tutkimuksia. Etunenässä ovat kulkeneet
venäläiset, englantilaiset ja japanilaiset, kukin
omalla tai naapurinsa alueilla. Myöskin rans-

kalaiset ovat antaneet sangen huomattavia
maantieteellisiä lisiä, nmtta hollantilaiset ovat
alueellaan pitäneet etupäässä silmällä taloudel-

lisia puolia. Suomalaisista matkailijoista mai-
nittakoon J. R. Aspelin, A. O. Heikel ja G. J.

Ramstedt. Samalla on sekä Aasiassa että Eu-
roopassa perustettu useita .seuroja maanosan eri

osien tutkimista varten. Puhtaita maantieteel-

lisiä löytöjä tuskin enää Aasiassa voidaan tehdä,

sittenkuin englantilaiset Younghusbaud ja Carey,
ranskalainen Bouvalot ja ruotsalainen Sven
Hedin (ks. t.) y. m. ovat tehneet laajoja ja seu-

rauksollisia tutkimusretkiä, mutta seikkaperäi-
siä töitä riittää vielä pitkiksi ajoiksi. J. E. R.

Aasialainen departementti, se Venäjän ulko-

asiain ministeriön osasto, joka erikoisesti pitää
silmällä itäisiä suhteita.

Aasialaiset kielet, arabian, hebrean, intian,

japanin, kiinan, mongolin, tibetin y. m. kielet,

ks. erikoisartikkeleita niistä.

Aasian kansat (ks. kuvataulu). Aasian asu-
kasluvun arvioidaan v. 1900 olleen n. 875 (tois-

ten tietojen mukaan 815) milj., eli runsas toinen
puoli koko ihmiskuntaa. Asutus on tihein ete-

lässä ja idässä (Brittil. Intia, Kiina). Pohjoinen
osa (Siperia) ja osia Keski-Aasiaa (Tibetin
ylänkö, Gobi)ovat melkein asumattomia. Hindus-
tanin alangolla on asutus paikoittain yli 280
ihmistä km- kohti, Japanin saarilla 117 ihm,
km-:llä; Kiinan etel. maakunnista Fu-kien'issa
(meren rannikolla) 176, pohjoisista San-tung'issa
221, koko varsinaisen Kiinan keskimäärä 82 ihm.
kra':llä. Länsi-Aasia on harvaan asuttua ja
Siperian asutus on vain 0,5 ihmistä km' kohti.

Euumiinrakenteensa puolesta asukkaat jakau-
tuvat rotuihin, jotka enemmän tai vähemmän
eroavat toisistaan. Aärimäisiä ovat lännen vaa-
leat kansat (kaukaasialaiset) ja idän tummat
alkuasukkaat (negriitot, singaleesit). Tärkeim-
mät tyypit ovat n. s. 1) V ä 1 i m e r e n-t y y p p i

(homo Mcditerraneus: kaukaasial.-seemiläiset,

indoeurooppal.) ja 2) M o n g o 1 i-t y y p p i(/io?»o

motu/oloides (pohj., idässä ja keskiosissa), jotka
kumpikin ovat luoneet omintakeisia sivistys-

keskuksia 1) intial., muhamettil., 2) tibetil.,

kiinal.)

.

Aasian kansat voidaan kielen ja rotutunnus-
merkkien perusteella jakaa seuraavasti:

A) Arktiset kansat (homo arcticus vei

hyperboraicimj: tsuktsit, korjaakit ja Kamt-
satkan asukkaat (4 eri kieltä)

,
joiden arvellaan

olevan sukua eskimoille sekä
B) A i n o-k ansa Japanin pohjoisilla saarilla

ja giljaakit, joita pidetään eri rotuna (h. palce-

aaiaticiisj.

C) Mongolirot u(h. mongoUcus vei mongo-
loidesj, johon luetaan seuraavat toisistaan suu-

resti eroavat kansa- ja kieliryhmät: 1) i n d o-

kiinalaiset, joitten yhteisenä ominaisuutena
on yksitavuinen kieli, jakautuvat a) eteläiseen

ryhmään, jota myös katsotaan eri roduksi:

Khasi-, Tai- (7 kieltä) ja Mon-Annam-kielikun-
nat (20 kieltä Annamissa, Kambodzassa ja Bur-
massa) sekä b) pohjoiseen, joka muodostaa maa-
ilman suurimman kieliryhmän (87 eri sukulais-

kieltä): tibetiläiset, tangutit, Himalajan etelä-

rinteen lieimot. birmalaiset, siamilaiset ja kiina-

laiset. Yksitavuisia kieliä puhuvat myös heimot
Lolo, Mao-tse y. m. Kiinan sisäosissa asuvat

alkuasukkaat, Korean kansa ja n. s. Jenisei-

ostjaakit, jotka sukupuuttoon kuolleitten heimo-
laistensa (kottit, assauit, ariinit) kanssa ennen
ovat asuneet Altain tienoilla. 2) japanilai-
set, joilla ei ole tiettyjä sukulaiskansoja. 3)

varsinainen mongolirotu 1. altai-
laiset kansat: tungusit (orotsonit, lamutit

Siperiassa; solonit, dahurit Mandsuriassa ja Kii-

nan hallitsijakausa mandsulaiset) , mongolit
(Mongoliassa ja Tibetissä, burjaatit Siperiassa,

kalmukit Kiinassa ja Volgan suulla) sekä turk-

kilaiset kansat (osmannit, turkmeenit, kirgiisit,

tataarit, jakuutit y. m.) Vähästä-Aasiasta Lena-

joelle ja Kiinan sisäosiin saakka. Altailaiset

kansat kuuluvat liiheisesti yhteen; niihin kuu-

luvat vanhan sjan kansoista m. m. hunnit.

MahdoUi.sesti kuuluu jukagiirien lieimokin Sipe-

riassa tähän ryhmään. 4) Samojedit Aasian
koillisosassa ovat tyypiltään mongoleja, mutta



Aasialaisia kansantyyppejä I.

1. Birmalainen. 2. Korealaineu. 3. .lapanitar.

4. Mangiini. 5. .MaiulJulaiufu. 6. liuijaatli.

Kaliiuikki. S. Turkkilainen Karahissarista. !'. Kara-kirgiisi.

10. Ostjakki. 11. Vogulitar. 12. Osseetti.



Aasialaisia kansantyyppejä II.

13. Sartil:!i 11(11 TMskentista. 14. Persialainen (Xasr-ed-diu salii). l'. Hindulainen Delhistä.

It). liindulais-tanssijatar. 17. Palo-vaimo. IS. Singaleesi.

\'.i. I)a|akki->ntihi~ 20. .Taavalaincii. M. .\lii'> i;i.-lä(<'li-lies saarelta.

Xegnitio iiii<'s. 2:i. Mies Kti-lii-.\iidaiiiaii saandla. 24. \edda (lejlon-saarilta)

.
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kieleltään lähempäuä suomalais-ugrilaisia kan-
scija.

D) Suomalaisugrilaiset (ks. t.) . joista

vogulit ja ostjakit asuvat Aasian puolella.

E) Indoeurooppalaisista kansoista
asuvat Aasiassa ossetit (2 kieltä) Pohjois-Kaukaa-
siassa, armenialaiset (eli Hai) Etelä-Kaukaasiassa
sekä laaja itäinen, arjalainen haara: irani-

laiset (persialaiset, afganit, beludzit ja Pamir-
ylängön heimot) ja intialaiset (kasimiri, hind.

bengali, marathi, singaleesit y. m., yhteensä
14 kieltä ja 125 murretta). Näistä Intian kan-
soista monet ovat indoeurooppal. ja dravida-
kausojeu sekarotua.

F) Kaukaasialaiset kansat (noin 25
kieltä)

;
pohjoinen ryhmä (tserkessit, ahhasit,

lesgit, ingusit y. m.) eroaa kielensä puolesta
suuresti eteläisestä ryhmästä (grusiinit, svanee-
tit, iverit).

G) Seemiläiset kansat: arabialaiset ja

juutalaiset. Kolme viimeistä ryhmää E), F), G)
yhdistetään toisinaan nimellä k a u k a a s i a-

lainen rotu.

H) Intian alkuasukkaat, dravidalaiset

(14 kieltä) ja kolarit (10 kieltä) muodostavat
kukin eri kieliryhmänsä, mutta ovat rodultaan
(aivan tumma iho) hyvin läheisiä toisilleen.

I) Malajit Malakka-niemellä, Intian saa-

rilla ja Filippiineillä jakautuvat 8 kielirjMunään

(76 kieltä), muutamat näistä kansoista (.Jaavan

asukkaat) lähenevät Taka-Intian indokiinal.

tyyppiä. Suuresti eroavat heistä Filippiinein,

Molukkien ja Timur-saaren alkuasukkaat,
J) N e g r i i 1 1 o-heimot (luku tuntematon),

jotka ovat neekerien värisiä ja sekä henkisesti

että ruumiillisesti Aasian vähimmin kehittyneitä
kansoja. G. J. R.
Aasianpuoleinen Turkki käsittää Vähän-Aa-

sian, Turkin, Armenian, Mesopotamian, Syyrian,
Palestiinan ja Turkin Arabian, ks. Turkki.
Aasianpuoleinen Venäjä käsittää Siperian,

Amurin maan, Turkestanin ja Kirgiisien aron
sekä Kaukaasian, ks. Venäjä.
Aasinselkä, myöhemmän goottilaisen tj-ylin

kaari. Tarkoittaa samaa kuin talkakaari. ks.

Kaari.
Aasinsilta, laiskurin apuneuvo (puheenparsi,

lat. p o n .s a s i n i) ; erittäin sanotaan aasinsil-

laksi koulussa kiellettyjä apuneuvoja, joita oppi-

laat käyttävät osatakseen kääntää vähemmällä
vaivalla vieraskielistä tekstiä.

Aatami (hebr. ädä'm = ihminen ; sanan alku-

perä hämärä). 1 Moos. kirjassa on kaksi eri

kertomusta ihmisen luomisesta. Toisen mukaan
(2j seur.) muodostaa Jahve (= Jehova, suom.
raamatussa „Herra") ihmisen maan mullasta ja

puhaltaa häneen jumalallista elämänhenkeä;
myöhemmin luodaan ihmiselle avuksi eläimet ja
vihdoin ihmisen kylkiluusta vaimo. Toisen ker-
tomuksen mukaan (l.„ seur.) luodaan ihminen,
luomakunnan kruununa, kaikkien elollisten olen-

tojen jälkeen viimeiseksi, mies ja vaimo samalla
kertaa. Ensimäisen ihraisen nimenä esiintyy A.
hebr. raamatussa 1 Moos. 433: sta, suom. raa-

matussa jo 2,o:sta lähtien; muut V. T:n pai-

kat, joissa alkuteksti puhuu A:sta, ovat 1 Moos.
S.-, sekä Siir. 49,,. U. T:ssa, jossa Paavali esit-

tää A:ia syntiin langenneen ihmiskunnan alka-

jana vastakohtana uuden ihmiskunnan alkajalle

Kristukselle, mainitaan A. seuraavissa paikoissa:
Luuk. Sjs; Koom. ö„; 1 Kor. \ä.^, «; Tit. 2,,, „

;

Jud. 4. Ar. H.
Aataminhuippu (engl. Adams Pike), vuoren-

huippu Ceylonilla, 2,250 m korkea. Huipulla nä-
kyy 1 '/s m pitkä syvennys, joka muistuttaa ih-

misjalan jälkeä ja on kristillisen legendan mu-
kaan pyhän Tuomaan, buddhalaisen tarinan mu-
kaan Buddhan ja muhamettilaisten luulon mu-
kaan Aatamin jälki. Vuorella on myös Buddhan
temppeli, jossa vuosittain käy tuhansittain py-
hiinvaeltajia.

Aataminomena. 1. Kasvit. Sama kuin p a-

r a t i i s i o 111 f n a, eräs Citn/s-laji (ks. t.) . — 2.

Atiat. Vanha kansannimitys kurkunpään kilpi-

riistou muodostamalle kuhmulle, joka miehillä
huomataan kaulan etu- ja yläosassa erittäinkin
kaulan ollessa pitkä ja laiha. Tämä kuhmu käy
näkyväksi vasta kurkunpään kehityttyä laajem-
maksi mieskuntoisuuden iässä. Lapsilla ja nai-

silla on kurkunpää pienempi sekä muodoltaan
pyöreämpi, joten se ei tule ulkoa kuhmuna näky-
viin, m. 0-B.
Aataminpala ks. Aataminomena.
Aataminsilta, n. 50 km pitkä jono hiekka-

särkkiä ja kallioita Etu-Intian eteläkärjen ja

Ceylonin välillä.

Aate osoittaa ajatusta, jolla on korkea ja

ylevä merkitys. Filosofiassa sitä käytetään vas-

taamaan idco-sanaa (ks. t.)
,
joten se, käsitet-

tynä Platonin, Kantin ynnä muiden opin mu-
kaisesti, merkitsee ajatusta tahi käsitettä, jossa

ihminen koettaa muodostaa itselleen käsityksen
jostakin ehdottomasta, nim. joko ehdottomasti
olevaisesta eli olevaisen viimeisistä selitysperus-

teista (teoreettinen aate) tahi jostakin korkeim-
masta, ehdottomasti arvokkaasta tarkoituspe-

rästä, johon on pyrittävä (praktillinen aate).
— Yleisessä kielessä aate merkitsee sellaista va-

kaumusta, jolla on suuri arvo jonkun ihmisen tai

ihmisryhmän maailmankäsitykselle tai harras-

tuksille. Aatteelliset harrastukset ovat
ylevät, henkiset harrastukset ; aatteellinen ih-

minen on se, jonka ajatukset ja pyrinnöt ovat

kiintyneet henkisiin, jaloihin asioihin (vrt.

Ajatuksellinen). A. Gr.

Aateli, sääty, joka nauttii lainmääräämiä, ta-

vallisesti perinnöllisiä etuoikeuksia. Nimi joh-

tuu muinaissaksan adel sanasta, joka merkitsee

syntyperää, nimenomaan jalosukui-sta synty-

perää, ja on sukua muinaisruotsin o d a 1 sanalle

(ks. t.) . Jonkunlaista aatelia tavataan jo van-

han ajan kansoilla, esim. Ateenassa, ja Koomassa
muodostivat semmoisen patriisit, sittemmin opti-

maatit (ks. n.) . Mutta varsinaisessa muodossaan
syntyi aateli eli aatelissääty keskiajan germaani-

laisperäisissä yhteiskunnissa lääni tyslaitoksen

(ks. t.) pohjalla. Sotapalveluksen velvollisuu-

della antoivat kuninkaat muutamille vapaille

miehille läänityksiä, ja nämä muuttuivat pian

perinnöllisiksi. Saksassa tämä tapahtui Konrad
ll:n aikana ll:nnen vuosisadan alkui)U()lella.

Aatelissääty saavutti pian erioikeuksia ja suu-

ren valtiollisen vallan, niin että siitä useissa pai-

koin kasvoi kuningasvallan kilpailija. Tämän
m i e k k a-a a t e 1 i n (noblesse d' ipee) rinnalle

syntyi 1.3-14 vuosisadalla virka-aateli (nob-

lesse de rohe), johon hallitsijat kohottivat tuo-

marin- y. m. viroissa olevat palvelusmiehensä ja
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joka yleensä esiintyi hallitusvallan nöyränä pal-

velijana.

Ranskassa kukistui aateliston valtiollinen

valta Ludvig XIV:n aikana. Vallankumouksen
aikana yöllä 4 p. elok. vasten 1789 lakkautettiin
aatelin erioikeudet, mutta Napoleon perusti taas
1806 aatelisarvot. 1848 poistettiin lopulta Rans-
kassa aateliset etuoikeudet, vaikka aatelisnimet
säilytettiin. — Englannissa saavutti Vil-

helm Valloittajan kanssa 1066 tullut ransk.

läänitysaateli suuren vallan. Vasta ruusujen so-

dat 1455-85 suuressa määrin sitä hävittivät ja

heikonsivat. Vaikka valtiollinen määräämis-
valta yhä enemmän siirtyi kaupunkien ja maa-
seutujen edustajista kokoonpannulle alihuoneelle,

on aatelisto kuitenkin meidän päiviimme asti

säilyttänyt oikeutensa ylähuoneessa ottaa osaa
yleisten asiain käsittelyyn. — Saksassa syn-
tyi ero korkean, valtakunnallisen aatelin, jolla

oli sija ja ääni valtakuntapäivillä, ja alemman,
maakunnallisen, aatelin välillä. Vasta 1806 me-
diatiseerattiin valtakunnallinen aateli, s. o. alis-

tettiin eri ruhtinaiden alle, mutta sille tunnustet-

tiin kuitenkin muutamia erioikeuksia, esim. yh-
denvertaisuus syntyperään nähden ruhtinaiden
kanssa.

Unkarissa ja Puolassa saavutti aate-

listo varsin huomattavan valtiollisen vallan. Un-
karissa tehtiin ero ylimysten, magnaattien (ks.

t.) ja alemman aateliston välillä. Puolassa oli-

vat aateliset, szlachtan (ks. t.) jäsenet

oikeastaan ainoat, joilla oli mitään osanottoa
yleisiin asioihin, ja tämä oli yhtenä Puolan valta-

kunnan heikkouden ja kukistumisen .syynä. Unka-
rissa magnaateilla vielä on sija eduskunnan eusi-

kamarissa. — Venäjällä oli vanhoina aikoina
omaperäinen aatelistonsa, n. s. pajarit (bojarit)

ja pajarinlapset (ks. n.). Myöhemmin on sitä

kehitetty länsieurooppalaiseen malliin, jonka li-

säksi Pietari Suuren ajoista asti määrätty virka-

arvo on tuottanut aatelisarvon, osaksi persoonal-

lisen osaksi jälkeläisillekin periytyvän.
Pohjoismaissa aateli kehittyi keskiajan loppu-

puolella etupäässä saksalaisen esimerkin mukaan,
mutta osaksi myöskin kotimaisella pohjalla.

Norjassa se johtuu vanhoista päämiessu-
vuista, jotka läänitysmiehinä (lendemiend) mene-
vät kuningasvallan palvelukseen. Keskiajan lo-

pulla Norjan aateli vaipuu vähäpätöisyyteen. V.
1821 lakkautetaan kaikki aateliset erioikeudet ja

myöskin nimet. — Tanskassa syntyi aate-

listo kuninkaan palvelusmiehistä ja rikkaista

talonpojista. Aatelissäädyllä oli varsin suuri val-

tiollinen merkitys, kunnes yksinvallan perusta-

minen 1600 teki siitä lopun. Aatelisoikeudet lak-

kautettiin 184S v:n perustuslailla, mutta aateli-

sei nimitykset on säilytetty. — Ruotsissa ja

Suomessa voidaan pitää Maunu Latolukkoa
aatelissäädyn perustajana .Vlsnön säännöllä (n.

v. 12S0), joka soi verovapauden niille, jotka teki-

vät ratsupalvelusta valtakunnan vihollisia vas-

taan. Heitä nimitettiin vapaamiehiksi, rälssi-

miehiksi (frälsemän), itse aatelin nimi tuli vasta

myöhemmin käytäntöön. Pian tuli kuitenkin ta-

vaksi, että uudelta vapaamieheltä vaadittiin eri-

tyinen kuninkaan vahvistuskirja. Aatelisto saa-

vutti keskiajan lopulla ja uuden ajan alussa suu-

ria etuoikeuksia, varsinkin maanomistukseen ja

virkoihin niiliden, ja tuli yhdeksi ja vaikuttavim-

maksi säädyksi valtiopäivillä. Kreivi- ja vapaa-
herra-arvot sekä säterivapauden (ks. t.) perusti
Eerikki XIV 1561, ja Juhana III melkoisesti li-

säsi aatelisoikeuksia ja teki ne perittäviksi pri-

vilegioillaan 1569. Kustaa II Aadolf antoi 162&
aatelistolle tarkan järjestyksen perustamalla
Ruotsin ritarihuoneen ja jakamalla sen kolmeen
osaan: herras- (kreivit ja vapaaherrat), ritaris-

ja asemiesluokkaan. Reduktsioni 1680 mursi
tosin suuraatelin mahtavuuden, mutta siitä huo-
limatta oli aatelisto vielä johtavana säätynä va-
paudenajan valtiopäivillä, jos kohta nyt alkoikin
rynnäkkö sitä vastaan „aatelittomien" säätyjen
puolelta. Luokkajako poistettiin kyllä 1719,
mutta Kustaa III 1778 pani sen uudestaan voi-

maan, joten se Suomessa lopulta poistettiin vasta
1869 v:n valtiopäiväjärjestyksen kautta. Sijansa
yhtenä valtiosäätynä säilytti Ruotsin aatelisto

v:een 1860 ja Suomen aateli eduskuntamuutok-
seen asti v. 1900.

Eri maissa käytetään eriasteisille aatelis-

arvoille useampia nimityksiä, joista muutamat
jo edellä ovat tulleet mainituiksi. Tavallisim-
mat aatelisarvot ovat arvojärjestyksessä: ruhti-

nas ja herttua, kreivi, vapaaherra (paroni), ri-

tari ja aatelinen. Ranskassa ja Englannissa on
käytännössä korkeampina arvoina myöskin mar-
kiisin ja vicomten (viseountin) arvot ; edellisessä

maassa ovat chevalier ja seigneur, jälkimäisessä
knight ja esquire alemman aatelismiehen nimi-
tyksinä. K. 6.
Aatelinen rälssi ks. Aateli.
Aateliskaarti, aatelismiehien muodostama

iienkivartiasto, nimenomaan paavin luona.

Aateliskalenteri, kirja, joka luettelee jonkuu
maan aatelistoon kuuluvat suvut ja henkilöt,

varsinkin määrätyllä ajalla. Kalentereita Suo-
men aatelista ovat julkaisseet v. Knorring, Pi-

nello, Tersmeden, Stackelberg, Wasastjerna. vrt.

Aateli s m at rikkeli.
Aateliskirja, se asiakirja, jolla hallitsija

uudelle aatelismiehelle juhlallisesti vahvistaa
hänen arvonsa. Ensimäiset varsinaiset aatelis-

kirjat antoi Ranskassa Filip IV Kaunis, Sak-
sassa Kaarle IV, Pohjoismaissa Eerikki Pomme-
rilainen v. 1420 (suomalaiselle Björn Paavalin-

pojalle, Kodbolstan herralle Ahvenanmaalla)

.

K. G.

Aateliskokous on nimenä niillä kokouksilla.

joihin Ruotsin aatelisto säätylaitoksen lakkau-
tettua 1866 joka kolmas vuosi kokoontuu neu-

vottelemaan yhteisistä asioistaan, etupäässä
omaisuutensa ja rahastojensa hoidosta. Myös-
kin Suomessa on aatelin 1906 hyväksymässä,
mutta vielä vahvistamatta olevassa ritarihuone-

järjestyksessä määrätty aateliskokouksia pidet-

täväksi joka kolmas vuosi. A". 6.

Aatelismarsalkka, jonkun maan aateliston

valittu tai muuten määrätty esimies ja puheen-
johtaja.

Aatelismatrikkeli, jonkun maan aatelistosta

tehty luettelo. Painetun matrikkelin Suomen
aatelista on julkaissut K. O. Wasastjerna nimellä

„.\ttartaflor öfver den pä Finlands riddarhus

introducerade adeln"' (1879-83). Vanhin Ruotsin

(ja Suomen) aateliston matrikkeli on A. A. v.

Stiernmanin ,,JIatrikel öfver Svea rikes ridder-

skap och adel" (1754-55), johon Rehbinder, Roth-
lieb ja Kröningsvärd ovat julkaisseet jatkoja.
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Aave 3»

Täydellisiä genealogisia tietoja sukujen jäsenistä

antaa J. G. Anrepin aikoinaan ansiokas, vaikka
nykyään jonkun verran vanhentunut teos

..Svenska adelns ättartaflor" (185S-64), johon
Wrangel ja Bergström ovat jatkon toimittaneet.

Täydennyksenä Anrepin teokseen on Schlegelin

ja Klingsporin teos ritarihuoneeseen kirjoitta-

mattomasta aatelista, vrt. Aateliskalen-
t e r i.

Aatelismies, aatelissäätyyn kuuluva, vrt. V a-

paamies, Kälssimies.
Aatelisprivilegiot, ne eri etuoikeudet ja va-

paudet, jotka jossain maassa laillisesti kuuluvat
sen aatelistolle. Ennen aikaan ovat ne usein

clleet hyvinkin suuret (ks. Aateli), nyky-
aikana ovat ne useimmissa maissa lakanneet.
Aatelissääty ks. Aateli.
Aatelisvaakuna, se kuva, jota, tavallisesti

kilpeen piirrettynä, joku aatelissuku käyttää
tunnus- ja arvomerkkinään (vrt. Vaakuna).

Aateliton, se joka ei ole aatelista sukua.

mattomasti tarttuvan melkein kaikkiin yhteis-
kunnan jäseniin tahi suureen osaan heistä.

A. Gr.
Aatra, vanha peltoviljelystyöase Itä-Suo-

messa, vastaa auraa (ks. t.) . Aatra on vieläkin
yleisesti käytännössä useilla paikkakunnilla var-
sinkin kivikkomailla ja kaskiviljelyksessä. Aat-
ran pääosat ovat kaksihaarainen saarapuu
vantaineen ja luotin työtätekevinä osina,
aisat vetoa varten ja kurjet ohjausta varten.
Vantaat ja luottimen kärki ovat raudasta.
Länsi-Suomessa on vastaava työase s a h r a t.

joista aatra eroaa etupäässä pystymmän saara-
puu-asentonsa ja erityisen kurkipuu-asentonsa
kautta. /. A. S.

Aatteellinen ks. Aate.
Aavasaksa, 232 m yi. merenp. kohoava yksi-

näinen graniittikumpu Tenkeliönjoen suun etelä-

puolella. Tornionjoen varr., 18 km pohjoisesta
napapiiristä etelään, Suomen Ylitornion pitä-

jässä, vastapäätä Ruotsin Ylitornion kirkkoa.

.Xavasaksa (Istun, juhannusyön tunnelmaa esmavan laiium muKaa

Aatelittomat säädyt, entisen säätyeduskun-
nan pappis-. porvaris- ja talonpoikaissääty.
1600- ja ITUO-luvuilla esiintyvät aatelitto-
mat säädyt Ruotsin valtiopäivillä ajoittain

yhteisesti aateliston etuoikeuksia vastaan, niin

nimenomaan reduktsioni-asiassa : myöhemmin
vapaudenajan valtiopäivillä antoivat valitukset
aalelismiesten suosimisesta virkanimityksissä
aihetta aatelittomain säätyjen ja aateliston kiih-

keihin yhteentörmäyksiin, jotka vapaudenajan
lopussa kohosivat huippuunsa. K. G.

Aatevirtaus. Ihmispiirissä, jonka jäsenet

elävät lähei.sessä kanssakäynnissä keskenään,
muodostuu hyvin paljon yhteisiä ajatuksia ja

mielipiteitä, yhteinen maailmankäsitys. Nämä
vallitsevat mielipiteet lakkaamatta jonkun ver-

ran muuttuvat uusien vaikutelmien johdosta,
elämän olojen muuttuessa, uusia kokemuksia ja

huomioita tehtäessä sekä ,,uusien aatteiden" vai-

kutuksesta, jotka ovat alkuansa heränneet toi-

sissa ihmispiireissä ja nii.stä leviten tulevat tu-

tuiksi. Xämä muutokset muodostuvat sellaisissa

oloissa yhteisiksi aatevirtauksiksi ; uudet aja-

tukset ja käsitykset siirtyvät toisesta ihmisestä
toiseen ja näyttävät usein ikäänkuin vastusta-

73 km pohjoiseen Torniosta. Rinteet kasvavat
metsää, ainoastaan ylin tasalakinen kukkula on

kalju. Sen huipulta näkyy pari yötä kesäpäi-

vän seisauksesta keskiyön aurinko, jota ihaile-

maan sinne saapuu etenkin juhannusaatoksi

paljon matkailijoita. Huipulla olevassa valtion

huvimajassa on juhannuksen aikana ravintola.

J. E. R.

Aave on taikauskoisen kansanluulon olettama

olento, joka muka voi näyttäytyä, mutta jolla

ei ole todellista ruumista. Erinäiset sielulliset

ilmiöt, jotka ilmenevät määrätyissä oloissa ja

määrätyistä syistä, niinkuin esim. unennäöt,

valheaistimukset ja aistinhairahdukset, ovat

kaikissa kansoissa antaneet aihetta aaveuskoon.

Sitä ovat edistäneet muutamat kansanomaiset
uskonnolliset käsitykset, m. m. tuo sekä mui-

naisajan klassillisissa kansoissa että juutalai-

sissa levinnyt usko, että murhatun ihmisen

sielu rauhattomana kuljeskelee maan päällä,

kunnes hänen ruumiinsa on „kunniallisesti"

haudattu ja murhaaja on saanut rangaistuk-

sensa. Useat muinaisajan filosofit, kirkkoisät

ja myöhempienkin aikojen oppineet ovat puo-

lustaneet aaveuskoa. Roomalaiset viettivät eri-
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naisia aavejulilia („lemureiQ" ja „larein" päi-

viä). Kristillinen kirkko ei niin nimenomai-
sesti kannattanut aaveuskoa, mutta sen oppi

kiirastulesta antoi kuitenkin taas sille tukea.

Uskottiin näet että, niin kauan kuiu sielu ei ole

vielä sovittanut syntejään, se voi palata maan
päälle kehottaakseen omaisiaan toimeenpane-
maan sielumessuja sen lunastamiseksi sekä heitä

varoittaakseen ja kehottaakseen hyviin töihin.

Näistä ynnä muista lähteistä johtuvat nuo mo-
nenlaiset Kuroopan kansoissa levinneet kummi-
tusjutut. Pahantekijän sielu kummittelee niillä

paikoin, missä hän on pahat tekonsa tehnyt.

Vanhoissa kartanoissa, linnoissa ja luostareissa

asuskelee aaveita, — usein jonkun tunnetun
rikoksentekijän tai siellä murhatun ihmisen
sielu, — jotka siellä meluavat tahi näyttäytyvät
esim. ennustaakseen talossa tapahtuvia kuo-

lemantapauksia. Aaveet voivat näyttäytyä
keskiyöstä kukon ensi laulantaan asti tahi ai-

noastaan viitenä tuntina, klo 12-1 yöllä, erit-

täinkin hautausmailla. Virvatulia on luultu

kastamattomien lasten kummitteleviksi sieluiksi

j. n. e. A'iime vuosisatoina aaveusko on tuntu-

vasti vähentynyt, vaikka se on saanut jonkin-

moista tukea runoudesta, valitettavasti myöskin
kftnsau- ja lastenkirjallisuudesta sekä aivan
viime aikoina spiritismistä (ks. t.)

.

A. Gr.

Aavikko. Hiekka-a. ks. Erämaa; Ruoho-
a. ks. Aro; L u m i-a. (esim. Jostedalsbrä Nor-
jassa ja Vatnajokul Islannissa) , lumikenttä vuo-

ristossa lumirajan yläpuolella; mahdollisesti

suuren maajään viimeisiä jäännöksiä. Vuori-
aavikko, tasainen tunturiseutu.

Aavistus on hämäristä .syistä ihmisessä he-

rännyt luulo eli „tuntemus", että joku määrätty
asia on tapahtuva. Sellainen aavistus esiintyy

toisinaan ihmiselle itselleen hämmästyttävän
voimakkaana ja kuten näyttää selittämättö-

mänä. Se johtuu kuitenkin luonnollisista ja

määrätyistä sielullisista syistä, vaikka nämä
syyt pysyvät epäselvinä tahi huomaamatta. Mo-
nissa tapauksissa voi samoista luonnollisista

syistä helposti ymmärtää senkin, että aavistus

toteutuu, vaikka se ensi silmäyksellä näyttää
ihmeelliseltä. Toisinaan henkilö on todellisesti

vaarinottanut seikkoja, jotka antavat riittävää

aihetta aavistukseen, vaikk'ei hän itsetietoisesti

huomaakkaan niitä seikkoja eikä sitä „tajutonta

johtopäätöstä", jonka hän niiden nojalla tekee.

Toisinaan vahva aavistus saattaa suorastaan

saada aikaan odotetun tuloksen (esim. sairaan

aavi.stus omasta kuolinhetkestään) . Kuitenkin
on myöskin vaarinotettu monta hämmästyttä-
vää toteenkäynyttä aavistusta, joita ei voi tyy-

dyttävästi selittää tunnetuista luonnollisista

syistä. Sentähden on jotakin perustetta sii-

hen olettamukseen, että muutamissa ihmisissä

toisinaan ilmenee jokin vielä selvittämätön,

enemmän tahi vähemmän ihmeellinen kyky
aavistaa tulevaisuutta. A. Gr.

Ab (ääntiön ja h :n edessä) , o (kerakkeen
edessä) , lat. prep., = -sta, -stä, -Ita, -Itä.

Ab, babyl. nimitys vuoden viidennelle kuu-
kaudelle ; juutalaisilla kirkkovuoden viides ja

porvarillisen yhdestoista; vastaa heinäkuun lop-

jua ja elokuun alkua.

Abacus (lat.) ks. A b a k u s.

n

z.

Abaddon [-ö'-] (hebr. „tuho") , Vanhassa
Testamentissa käytetty runollinen tuonelan
nimitys (esim. Job 26a). Myöhemmin (esim.

Tlmk. 9„) a. merkitsi tuonelan enkeliä.

Abailard [-belä'r]. Pierre ks. Ab61ard.
Abakan, Sajanin vuorilta tuleva Jenisein

vasen syrjäjoki. — Abakansk, kaupunki Je-

niseiskin kuvernementissä. 2,000 as., joista useat

muualta sinne karkoitettuja.

Abakus (kreik. abaks) , sileä laatta, nelikul-

mainen levy, pelilauta. Rakennustaiteessa on

^
a. 1. kate-

3. laatta lä-

hinnä pal-

kistoa oleva
pylvään ka-
pitelin ylin

osa, joka
siis välit-

tää kannat-
tavan (pyl-

.\bakas. 1 DooriL 2 Joonil. 3 Bysanuil. väänjsiirty-
4 Goottil. 5 Renessanssi. mistä kan-

natettavaan (palkistoon). E. R-r.

Abalienatsioni (lat. abalienä're = vieroittaa)

,

erottaminen, varsinkin valtionomaisuudsn erot-

taminen yksityiselle; luovutus; maatilasta luo-

vuttaminen. — Lääket., mielenhäiriö.

Abandoni (ransk. abandon) , merivakuutetun
omaisuuden luovutus; lain säätämän määräajan
kuluessa tapahtuva merivakuutetun laivan tai

tavaran luovuttaminen vakuutuksenantajalle
vakuutussumman saamiseksi. Tällainen aban-

donioikeus on vakuutuksenottajalla 1. jos vakuu-
tettua alusta on kohdannut vahinko, joka nou-

see 'It osaan vakuutusarvosta, 2. jos vakuutettu
tavara on joutunut hätäsatamaan ja alusta ei

siellä katsota kuutoonpanemisen arvoiseksi eikä

myöskään saada muuta tilaisuutta tavaran kul-

jettamiseksi edelleen kahden kuukauden kuluessa

hätäsatamaan saapumisesta tai jonkun tilapäi-

sen esteen lakkaamisesta, 3. jos vakuutetusta lai-

vasta tai tavarasta ei määrätyn ajan kuluessa

saada mitään tietoa, sekä 4. jos vakuutettu alus

tai tavara jonkun hallituksen toimenpiteestä ote-

tnan takavarikkoon tai anastetaan tai jos se

joutuu merirosvojen valtaan eikä sitä määrä-
tyn ajan kuluessa lasketa vapaaksi (Suomen
Suuriruhtinaanmaan merilaki 9 p:ltä kesäk.

1873, §§ 222-229). O. K.iien.

Abandonoida (ransk. abandonner) , luovuttaa

lueiivakuuUntua omaisuutta vakuutuksenanta-

jalle vakuutussumman saamiseksi, vrt. Aban-
doni.
Abasa, Aleksandr Aggejevits (1821-

95), ven. valtiomies, nimitettiin .•\leksanteri

II:n hallituksen viimeisenä aikana 1880 raha-

asiain ministeriksi ja kuului Loris-Melikovin va-

paamielisiin ystäviin, jotka harrastivat Venä-
jän olojen kehitystä jonkunmoisen eduskunnan
aikaansaamisen kautta. Kun kuitenkin Aleksan-

teri III isänsä murhan jälkeen hylkäsi tämäu
ehdotuksen, otti A. toukokuussa 1881, yhdessä
Loris-Melikovin kanssa, eron. A. tuli sen jäl-

keen valtakunnan neuvoston jäseneksi ja sen

raha-asiain osaston presidentiksi. ii. G.

Abas! (.\bassl, Abbasi), persialainen

lioi)earalia = noin 2 mk. 30 p.

Abasia ks. A b h a s i a.
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Abazia ks. A b b a z i a.

Abba, arameankielineu sana, joka Uudessa
Testamentissa käytettynä merkitsee ,,isä" = Ju-

mala. Syyrialaisilla ja koptilaisilla kristityillä

a. myöskin tarkoittaa piispoja ja patriarkkoja.

Abbadidit, arab. hallitsijasuku, joka oli val-

lassa (1023-91) Sevillassa. Sen kuuluisin jäsen

oli alMutamid, joka valloitti Kordovan sekä

edisti tieteitä ja taidetta. Abbadidit sortuivat

kristittyjä vastaan avuksi kutsumiensa almo-

ravidien (k.s. t.) jalkoihin. [Dozy, „Historia

Abbadidarum" (Leiden 1840-1863) ; sama, ,,Hi-

stoire des Musulmans d' Espagne" (Leiden

1861).] K. T-t.

d' Abbadie [dabadi'], Antoine Thomp-
son (1810-97), ran.sk. tutkimusretkeilijä; mat-

kusteli Brasiliassa ja tutki 1837-48 tarkoin

Abessiinian jolla retkellä keräsi suuren kokoel-

man etiopialaisia ja amharalaisia käsikirjoituk-

sia. 1S82 hänet lähetettiin tähtitieteelliselle ret-

kelle San Domingoon. — Hänen veljensä A r-

naud Michel d'A. (1815-93) oli uskollisesti

mukana näillä retkillä.

Abbas (566-652) , Muhammedin setä ja Bedrin
taistelun jälkeen myöskin hänen oppinsa in-

nokas kannattaja, abbasidien (ks. t.) kantaisä.

Abbas I, suuri (1557-1628), Persian sahi,

nousi 1586 vanhempien veljiensä murhan jäl-

keen valtaistuimelle, onnellisilla sodilla turkki-

laisia ja usbekeja vastaan laajensi hän val-

taansa valloittaen m. m. 1613 Georgian ja 1623

itse tärkeän Bagdadin. Vainoten ankarasti
sunniitteja, osoittautui hän suvaitsevaiseksi

kristityille ja koetti päästä yhteyteen Euroopan
valtojen kanssa; Espanja ja Englanti toimit-

tivatkin hänen aikanansa lähettiläitä Persiaan.
Valtakuntansa pääkaupungiksi hän teki Ispa-

hanin, jota komeilla rakennuksilla koristi.

Abbas pasa (1816-54), Egyptin varakunin-
gas, Tussun pasan poika, oli isoisänsä Mehemed
Alin suosikki ja oli hänen aikanaa.a pääministe-
rinä. 184S A. tuli varakuninkaaksi ja teki it-

sensä vihatuksi hekumallisella elämällään ja

julmuudellaan.
Abbas II p a s a (s. 1874) , Egyptin varakunin-

gas ; kediivi, Tevfik pasan poika, sai kasvatuk-
sensa Wienissä ja tuli 1892 isänsä seuraajaksi.

Aluksi hän osoitti karsautta englantilaisia koh-

taan, jotka uhkasivat häntä erottamisella. Sen
jälkeen englantilaisilla on ollut sananvalta. A.
elää yksiavioisuudessa.

Abbasidit, Muhammedin sedästä Abbasista
(ks. t.) polveutuva arab. hallitsijasuku. Siihen

kuuluneet kalifit (750-1258) pitivät vuodesta 763

asuntoa Bagdadissa, kunnes mongolilaiset val-

loittivat tämän kaupungin v. 1258. K. T-t.

Abbazla [-hnlsVa], kaunis ja suosittu talvi-

kylpypaikka Istrian niemimaalla Itävallassa

Adrianmeren rannalla, n. 2,500 as.

Abbe /a6e'7 (ransk.), papillinen virkanimi, tar-

koitti alkuaan luostarinjohtajaa(= apotti) . — A.
commendataire, 16:nnesta vuosisadasta
alkaen a., jonka Ranskan kuningas nimitti ja

jonka tehtävänä vain oli kantaa tulot. Tästä
tuli a. arvonimeksi nuorille hengellisille, joilla ei

ollut virkaa, vieläpä yleensä hengellisen säädyn
pukua kantaville.

Abbe, Cleveland (s. 1838) , amer. tähti-

ja ilmatieteentutkija, synt. New-Yorkissa, työs-

2. Painettu «/n "8.

kennellyt m. m. Pulkovan tähtitieteellisessä lai-

toksessa, tuli 1868 Cincinnatin tähtitornin johta-
jaksi ja 1871 ilmatieteen professoriksi Washing-
tonin ilmatieteelliseen virastoon. Hän on etu-
piiässä tunnettu kirjailijana ilmatieteen alalla.

G. M-r.
Abbe, Ernst (1840-1905), saks. fysiikan tut-

kija, synt. Eisenachissa, tuli 1878 Jeuan tähti-

tornin johtajaksi. 1869 hän ryhtyi yhteistyö-
hön kuuluisan valo-opillisten koneitten tekijän
Karl Zeiss'in kanssa Jenassa ja tuli 1875 osalli-

seksi tähän liikkeeseen, jonka hän 1889 luo-

vutti .,Karl Zeiss-Stiftung"-nimiselle laitokselle.

1891 hän luopui opettajatoimestaan voidaksensa
kokonaan antautua lasiteollisuuden ja valo-opil-

listen koneitten valmistuksen alalle. Hän oli jo
1884 O. Schotfin kanssa perustanut Jenan nyt
uiin tunnetun lasiteknillisen laboratorin. Ab-
be'n työllä valo-opillisten koneitten keksijänä ja
parantajana on yhtä suuri merkitys mikrosko-
pian kuin fysiikan alalla. — A. on työnantajana
erittäin merkille pantava henkilö. Hän pidätti
itselleen vain mitättömän pie-

nen osan liikkeensä tuloi.sta

kustantaen suuremmalla osalla

useita menestyslaitoksia, tie-

teellisiä, yliopisto- ja muita
yleishyödyllisiä rakennuksia
y. m. Sitäpaitsi hän laski liik-

keen henkilökunnan os.alliseksi

voittoon, antoi aina 50 ^:iin
asti nousevan korvauksen yli-

työstä, myönsi työväelle kor-

keat eläkkeet, kahdeksantunti-
sen työpäivän y. m.

O. M-r. d J. F.

Abbedissa, nunnaluostarin
johtajatar. Nimitys tavataan
6:nuelta vuosisadalta lähtien.

Kaksoisluostareissa, joissa oli

sekä munkkeja että nunnia. —
niinkuin birgittiiniluostareissa
— oli abbedissa tavallisesti mo-
lempain osastojen ylin johtaja-

tar. J. (J.

Abben aparaatti, saksalaisen tähtitieteilijän

ja fyysikon Ernst Abben (ks. t.) keksimä laitos,

jolla valaistaan tutkittavia esineitä paljon suu-

rentavis.sa mikroskoopeissa ; tärkeä etenkin

bakteriologian kehityksessä. vrt. Mikros-
kooppi.
Abbeokuta, Länsi-Afrikassa, Egba-valtion

pääpaikka, Orjarannalla, mereen laskevan Ogun-
joen varrella, 100,000 as. (useat kristit.). Vienti-

tavarana palmuöljy. Eautatie rannikolle (Lagok-

seen ja Iliadaniiu).

Abbeville [ahvil]. 1. Kaupunki Ranskassa,

Sommen departementissa, 20,388 as., verka- ja

puuvillatehtaita. — 2. Alue Etelä-Carolinassa,

Yhdysvalloissa, samannimisine pääkaupunkei-
neen.
Abborfors ks. Ahvenkoski.
Abbotsford [ä'batsföd], Roxburghin kreivi-

kunnassa Skotlannissa oleva pieni kylä, kuuluisa

Walter Scottin sinne rakentamasta samannimi-
sestä linnasta. Siinä on nyt Walter Scott-museo,

joka si.sältää runsaat kokoelmat tauluja, muinais-

esineitä, kirjoja ja käsikirjoituksia. L. H.

Abbotti ks. Apotti.

Abbedissa.
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Abbreviatuuri (< lat. irevis = lyhyt) , sanain
tai tavujen lyhennys kirjoituksessa; mus., lyhen-

nysmcrkki. ks. myös Pikakirjoitus.
Abbuna ks. Abun a.

ABC-kirja ks. Aapinen.
ABC-menettely, likaviemärivesien puhdistus

kiiyttämällä aluminiumsulfaattia, verta, savea
(engl. sanoista Alum, Blood, Clay).
Abd, (arab.), orja, palvelija, esiintyy useissa

henkilönnimissä, esim. Abd-allah = jumalanpalve-
lija.

Abdarrahmän, Muavijan poika ; kun Abbasi-
dit surmauttivat hänen perheensä (v. 750), pe-

lastui A. pakenemalla Espanjaan, jossa hän
Kordovassa perusti Umaijadien (ks. t.) kalifi-

kunnan. Kuoli 788. K. T-t.

Abdarrahmän, Afganistanin emiiri, pakeni
1869 Venäjän turviin ja joutui 1880 englanti-

laisten välityksellä Kabulin hallitsijaksi. Kuoli
1891.

Abdelkader [-kd'-], (1807-83), kabyliruhti-

nas, taisteli Algeriassa 1832 ja seur. vuosina ur-

hoollisesti ja sitkeästi ranskalaisia vastaan, saa-

vuttaen m. m. 1836 Tainan luona heistä huomat-
tavan voiton, jonka jälkeen tehdyssä sovinnossa

A. sai suurimman osan Algeriasta valtansa alle,

ainoastaan nimellisesti tunnustaen Ranskan yli-

herruuden. Yltiöpäisten puoluelaisten vaiku-

tuksesta tartuttuansa 1839 uudestaan aseihin

joutui hän kuitenkin tappiolle. Islyn taiste-

lu.ssa 1844 ranskalaiset voittivat hänet ynnä hä-

nen liittolaisensa marokkolaiset ratkaisevasti, ja

1847 jouluk. pakoitettiin hänet antautumaan ja

vietiin vankina Ranskaan. V. 1852 vapaaksi
päästyänsä hän asui Damaskuksessa, jossa 1860

kristittyjen vainossa pontevasti heitä suojeli.

Täällä kirjoitti hän myöskin erään uskonnollis-

filosofisen teoksen, joka 1858 ilmestyi ranskaksi:

„Rappel a rintelligent, avis ä Tindifferent". A.
kuoli Damaskuksessa 26 p. toukok. 1883.

E. G.

Abdera [-dC-J, kreik. kaupunki Traakiassa,

Nostos joen rannalla, 6:nnella ja 5:nnellä vuosi-

sadalla e. Kr. useiden etevien filosofien (Leukip-

poksen, Demokritoksen, Protagoraan) koti-

paikka. Myöhemmin sen asukkaat joutuivat

typeryyden maineeseen (josta abderiitti =

tyhmyri, „hölmöläinen"). O. E. T.

Abderrahmän ks. Abdarrahmän.
Abdikatsioni (lat. ab = -sta, ja dicä're = julis-

taa), kruunusta luopuminen. — A b d i k e e-

r a t a, luopua kruunusta.
Abdomen [-0'-] (lat.). 1. Anat., vatsa. —

2. Eläint., niveleläinten takaruumis.
Abdominaalityyfus ks. Lavantauti.
Abdoininales [-H'-], vatsaeväiset, nimitys,

jonka Linn6 antoi asettamalleen lahkolle kalo-

jen luokassa. Tuntomerkkejä: vatsaevät rinta-

evien kärkeä taaempana ja uimarakko ilmakäy-
tävällä nielun yhteydessä.
Abducens {-u'-] (lat. o6dö'cere = johtaa syr-

jään) ks. Hermo ja Lihas.
Abduktori (lat. o6fZu'cJor = loitontaja), jokai-

nen lihas, joka vetää jäsenen erilleen toisesta

jäsenestä tai ruumiin keskiviivasta.

Abduktsioni (lat. abdu'cere), loitontaminen.

Abdulasis (1830-76), Turkin sulttaani, Mah-
mud II :n poika, Abdulmedsidin veli ja seuraaja.

A. aloitti hallituksensa supistamall.i hovin me-

noja ja toimeenpanemalla vapaamielisiä uudis-

tuksia. Haareminsa naisten vaikutuksesta tämä
heikkoluonteinen hallitsija pian teki käänteen,
rupesi tuhlailevaiseksi ja lisäsi valtion velka-
taakkaa suunnattomasti. 1867 A. teki matkan
Länsi-Eurooppaan ja koetti palattuaan turhaan
uudistaa virkamiessäätyä. 1875 syttyi kapina
Herzegovinassa, ja varsinaisessa Turkissa tyyty-
mättömyys puhkesi monin tavoin julki (esim.

ylioppilaissa). 1876 palatsivallankumous pa-

koitti hänet luopumaan kruunusta Murad V:n
hyväksi ; A. vangittiin ja murhattiin.
Abdulasis (s. 1878), Marokon sulttaani, nousi

1894 valtaistuimelle, mutta ei osoittanut mitään
hallitsijakykyä ja joutui varsinkin myöntyväi-
.syytensä tähden Euroopan valtojen vaatimuksiin
kansansa tyytymättömyyden esineeksi, joten hä-
nen veljensä Muley Hafid ryhtyi kapinaan häntä
vastaan ja 1908 lopulta anasti hallituksen.

K. G.
Abdulhamid. 1. A. I (1725-89), Turkin sult-

taani (1774-89) veljensä Mustafa III:n jälkeen.

Hänen täytyi heti

aluksi tehdä Tur-
kille nöyryyttävä
Kutsuk Kainardsin
rauha, joka oli var-

sinkin Venäjälle ja

Itävallalle edullinen.

A. kuoli Katariina
II:n toisen Turkin
.sodan (1789-92) ai-

kana. — 2. A. II

(s. 1842), Turkin
sulttaani, Abdul-
medsidin poika, tuli

1876 viralta pannun
veljensä Murad V:n
jälkeen sulttaa.niksi.

'1877-78 hän kävi
sotaa Venäjää vas-

taan, joka hänen
valtakuntansa saattoi pahaan rahapulaan. Sota

lopetettiin San Stefanon rauhalla, jonka mää-
räykset tarkistettiin Berliinin kongressissa,

jolloin Turkki menetti puolet eurooppalaisista

maistaan. Saksalaisten virkamiesten ja upsee-

rien avulla ryhtyi hän sitten parannuksiin eri

aloilla. V. 1897 hän pääsi voitolle sodassa

Kreikkaa vastaan. Kohta hallitukseen tulles-

saan A. julisti Turkille perustuslaillisen hallitus-

muodon, joka kuitenkin pian peruutettiin.

Mutta kun perustuslakia vaativa nuorturkki-

lainen liike leviämistään levisi ja heinäk. 1908

puhkesi ilmi kapinaan, pantiin tuo 1876 v:n

hallitusniuolo jälleen voimaan. A;n hallitus-

aikana on harjoitettu uskonnollista vainoa erit-

täinkin juutalaisia ja armeenialaisia vastaan.

(K. G.)

Abdulmedsid (1823-1861), Turkin sulttaani,

))Rri isänsä Mahmud II:n vallan 1 p. heinäkuuta
1839. Jouduttuaan n. s. Krimin 1. Itämaiseen

sotaan (ks. t.) Venäjää vastaan hän eurooppa-

laisten neuvonantajiensa aloitteesta 21 p. helmi-

kuuta 1856 julkaisi lchatt-i-humajun-u'\m\sen

valtiosäännön, jonka tarkoituksena oli uudistaa

Turkin valtiomuoto länsimaitten mallin mukaan.
A. oli muuten heikko ja veltto hallitsija.

K. T-t.

.\bdiilhamid H.
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Abel (hebr. HeJe? = „heukäys") , Adamin toinen
poilia, hurskas paimen, joka sai surmansa vel-

jensii Kainin kädestä.
Abel, Tanskan kuningas 1250-52, Valdemar

Seierin poika, nousi valtaistuimelle surmautta-
malla veljensä Eerikin ja kaatui sotaretkellä

friisiläisiä vastaan.
Abel, Niels Henrik (1802-1829), norj.

matemaatikko. Saatuaan alkuopetuksensa Kris-

tianian katedraalikoulussa hän tuli vuonna 1821

ylioppilaaksi, oli sittemmin vuosina 1825-1827 ti-

laisuudessa ulkomaanmatkalla tutustua aikansa
kuuluisimpiin matemaatikkoihin ja tuli vähää
ennen kuolemaansa Kristianian yliopiston do-

sentiksi. Hän oli erinomainen matemaattinen
nero, ja huolimatta siitä, että hän melkein lap-

suudestaan saakka sai taistella puutetta vas-

taan, ennätti hän lyhyellä elinajallaan luoda

teoksia, joilla usealla matematiikan alalla on
perustava merkitys. Niin onnistui hänen todis-

taa, että viidennen asteen yhtälöä ei yleensä
voida ratkaista juurenottojen avulla. Eräs toi-

nen tärkeä väittämä, jonka hän on lausunut ja

todistanut, on n. s. „Abelin yhteenlaskuväit-
tämä", joka koskee algebrallisten Junktsionieu
integraaleja ja josta sittemmin on kehittynyt
n. s. Abelin integraalien teoria. Vihdoin mainit-

takoon, että elliptisten funktsionien teoria voi-

<i:ian sanoa melkeiu kokonaan hänen luomak-
seen. Kuoli tuskin 27 vuoden vanhana huhtik.
6 p. 1829. J. L-g.

Abelard [ahelä'r], Petrus (myös A b a i-

1 a r d. Pierre) (1079-1142). kuuluisa keskiajan fi-

losofi ja teologi, opettaja Laon'issa ja Pariisissa.

Ollen luonteeltaan levoton ja kunnianhimoinen,
oli hän ajattelijana terävä ja rohkean kriitil-

linen; „epäilemisellä johdumme tutkimiseen".
Teoksessaan „Sic et non" („Niin ja ei") hän
asetti rinnakkain vastakkaisia ajatuksia kirkko-
isien kirjoista ja sai vireille paljon kysymyksiä,
joihin skolastinen teologia sittemmin etsi vas-

tausta. Hänen mielipiteensä, etenkin kolminai-
suusopissa, tuomittiin harhaoppisiksi Soissons'in

(1121) ja Sens'in (1141) synodeissa, ja loppu-
ikänsä hän harhaili pakolaisena. Kuuluisaksi
on tullut hänen kovaonninen rakkautensa Hfiloi-

seen, Pariisin kaniikin Fulbertin veljentyttä-

reen, joka kuoli 1164 A:n perustaman S:t Pa-
rakletin luostarin abbedissana ja haudattiin
siellä A:n viereen; vallankumouksen aikana
siirrettiin molempain ruumiit Pariisiin P6re-
Lachaisen hautuumaalle. J. G.

Abelin, J o h a n n P h i 1 i p p (k. 1634) , saks.

historiankirjoittaja, hänen kirjoittamansa lie-

nee „Arma Suecica", joka kertoo ruotsalaisten
osanotosta 30-vuotiseen sotaan, sekä kaksi en-

simäistä osaa kronikasta ,,Theatrum europa;um".
Abelinkoje, koje, jolla koetellaan vuoriöljyä

ja muita tulenarkoja öljyjä, vrt. Vuoriöljy.
Aben Esra ks. 1 b n E s r a.

Abenserragit, mahtava maurilainen suku,
jonka viimeiset jäsenet kuningas Abul Hasan
houkutteli Alhambraan ja antoi surmata (n.

1480). Tätä kohtaloa käyttää Chateaubriand
aiheena romaanissaan „Les aventures du dernier
des abenc^rages" (ilm. suomeksi 1884).
Abercromby [äb3kro')iibi], Sir Ralph

(1734-1801), engl. kenraali vanhaa skotlanti-

laista sukua, taisteli 1793 Alankomaissa, sitten

John Abercromby.

Länsi-Intiassa ranskalaisia vastaan. Oltuansa
vähän aikaa ylipäällikkönä Irlannissa, lähetet-
tiin hänet 1801 englantil. sotajoukon päällikkönä
Egyptiin, jossa 21 p. maalisk. Abukirin luona
saavutti loistavan voiton ranskalaisista Menoun
johdolla, mutta itse kuolettavasti haavoittui.
Abercromby [(ih3kro'inbi], John (s. 1841),

paljon matkustellut englantilaiuen esihistorian
tutkija. Hänen
pääteoksensa on
mielenkiintoinen,

kaksiosainen
„The Pre- and
Protohistoric

Finns" (Esi- ja

alkuhistorialliset

suomalaiset)
, jo-

ka m. m. erityi-

sesti käsittelee

suomalaisia loit-

surunoja. A. on
unohduksesta pe-

lastanut vanhim-
man Kuolan-lap-
palaisen kieli-

muiston, sana-

luettelon v:lta

1557 (julkaistu Suom.-ugr. Seuran Aikakauskir-
jassa). Suomalais-ugrilaiselle Seuralle hän on
tehnyt melkoisia lahjoituksia, m. m. perustanut
erityisen rahaston samojedilaistutkimuksia var-

ten. A. K.
Aberdeen [äljdinj. 1. Kreivikunta Skotlannin

itäisellä rannikolla 5,134 km=, 304,439 as. (1901).

Maaperä on vuorista (Grampianvuoret) ja met-

säistä ; ilmanala kosteata. Asukasten pääelin-

keinoja ovat karjanhoito, teollisuus, kauppa ja

kalastus. — 2. Kreivikunnan pääkaupunki Deen
suulla. Skotlannin tärkeimpiä kauppakaupun-
keja; 167,537 as. (1905). Yliopisto (perustettu

V. 1495). Läheisyydessä ovat Ison-Britannian

suurimmat marmori- ja graniittilouhimot ; kau-

punki on graniitista rakennettu ja tekee komean
vaikutuksen. A. R. B.

Aberdeen [äbadln], satamakaupunki Pohjois-

Ameriikassa Washingtonin valtiossa Chehalis-

jcen suussa Tyynen meren rannalla, harjoittaa

puutavarakauppaa ja lohenkalastusta; n. 4,000

as. Suomalaisia on tässä kaupungissa n. 500.

Mutta jos otetaan lukuun myös ympäristöllä,

metsä- y. m. töissä olevat suomalaiset, nousee

heidän lukumääränsä kaikkiaan n. l,000:een.

Kaupungissa on suomalaisilla omia rakennuk-

sia 34, joista mainittakoon erittäin iso raittius-

talo. Ensimäiset suomalaiset asettuivat tänne

n. V. 1890.

Aberdeen [äbadln], George Hamilton
Gordon (17S4-1S60), engl. valtiomies, har-

joitti nuorempana klassiPisia opintoja, kävi

Kreikassa ja julkaisi tältä alalta teoksiakin

(esim. Trojan asemasta). V. 1813 hän meni

lähettiläänä Itävaltaan ja liittolaisten luo ja

sai m. m. Murafn luopumaan Napoleonista.

Peer'iksi nimitettynä kuului hän parlamentissa

tory-puolueesen, mutta asettui kuitenkin myö-

hemmin monessa asiassa välittävälle kannalle

(esim. kysymyksessä katolilaisten emansipatsio-

nista, Skotlannin seurakuntakirkon oikeuksista

ja viljatullien poistamisesta). Useita kertoja-



Aberratio ictus—^Abessiinia 40

oltuansa ulkoasiain ministerinä hän tuli jouluk.

1852 asetetun koalitsioni-ministeriston johta-

jaksi, mutta erosi helmik. 1855, kuu parla-

mentti syytti ministeristöä tähän aikaan syt-

tyneen Krimin sodan vastoinkäymisistä. Ä. G.

Aberratio ictus [-rä'- -ilsj, (lat.) harhaisku;

lakit., rikollisen teon sattuminen toiseen esinee-

seen kiiiu tekijä on tarkoittanut.

Aberratsioni (lat. aberrd'tiö), poikkeaminen
määrätystä suunnasta. Valon a. vaikuttaa, et-

temme näe tähteä sen oikealla paikalla, vaan
siirtyneenä maan liikkeen suuntaan (20,4" kaari-

sek.) ; maan ja valon samauaikuiseu liikunnan

seuraus. Bradleyu keksimä v. 1725. — Pallo-
ja kromaattinen a. ks. Poikkeami-
nen.

Eläintiet., harbamuunnos. Varsinkin perho-

sissa tavataan aberratsioneja, useimmiten siipien

värityksessä. A'. M. L.

Aberratsioniaika, aika, jona valo saapuu
ii'a:ih;iu kierto- tai pyrstötähdistä.

Ab esse ad pesse valet, a posse ad esse

non valet cousequentia (lal.), asian todellisuu-

desta voi päättää sen mahdollisuuden, mutta
ei mahdollisuudesta todellisuutta.

Abessiinia (H a b e s, muinoin Etiopia)

,

keisarikunta Itä-Afrikassa Nubiau etelä- ja

itäpuolella; etelässä sitä rajoittaa brittiläinen

Itä-Afrikka ja idässä Ranskan, Knglannin ja

Italian siirtomaat Punaisen meren rannalla.

Siihen kuuluvat maakunnat Tigre, Amhara,
iSoa, Kalla, Kuarea ja llarar. Pinta-ala cu n.

700,000 km-, u. 8 milj. as. A. on korkeata, pen-

germäisesti kohoavata, ruohon peittämää, mutta
metsätöntä ylätasankoa, keskimäärin 2-3,000 m
yi. mereup. Korkeimmat huiput nousevat aina

4,620 m yi. merenp. (Kas Dasen). Joet ovat

uurtaneet vuoriin, jotka ovat hiekkakiven peit-

tämää graniittia, syviä laaksoja ja ammottavia
Kuiluja; ne jakavat maan useaan ylätasankoon.
Muutamat ylätasangoista ovat niinkin laajat,

ottä ne muodostavat kokonaisia maakuntia ja

kaupungit ovat useinkin toista tuhatta m yi.

merenp., ollen täten helposti puolustettavia,

luonnollisia kalliolinuoituksia, kuten Gondar.
Maan entistä tuliperäisyyttä todistavat useissa

paikoin tavattavat, laajoiksi peitteiksi jähmet-
tyneet eruptiiviset vuorilajit, jotka reunustavat
Kuuria vajoamiskeuttiä tahi ovat asettuneet

täytteeksi halkeamiin. Kuumia lähteitä on
myöskin useissa paikoin ja etenkin yllämainit-

tujen nuorempien eruptiivi-vuorilajien läheisyy-

dessä. — Suurimmat joet virtaavat kaikki län-

teen päin, jonne maa loivemmin viettää ; niistä

mainittakoon Niilin suuret lisiijoet, m. m. Sini-

nen Niili (lialir-el-Asrak) . Järvistä on Tsana
.suurin; se on viimemainitun joen lähdejärvi. Jo-

kien syvät, mutta jyrkät, kuiluntapai.set uonuit

.sekä vaihteleva vesimäärä tekevät ne liik-

keelle kelpaamattomiksi. — Ilmanala vaihte-

lee laaksojen pohjien kuuraa-ita ja epälei veelli-

sestä, ylätasankojen viileään ja jopa kylmään-
kin. Sadeaika on huhtikuusta syyskuuhun

;

harvat seudut saavuttavat lumirajan. Riippuen
ilmastosta on kasvistokin vaihteleva troopillises-

ta melkeinpä alppikasvullisuuteen. A. on m. m.
kahvipensiirtn kotimaa, mutta myöskin kaikki
tavalliset lämpimän ja lauhkean vöyhykkeen
kasvit viihtyvät siellä. Samaten on eläinkunta

jnihtaasti troopillinen ja afrikkalainen. — Vuoret
ovat malmirikkaila, mutta järkiperäistä vuori-

työtä ei harjoiteta. — Väestö on kirjavata.

Pääosan muodostavat ,,haamilaiset" agau't, joihin

alempi kansa kuuluu ; näille sukua ovat kaman-
tit, amharit, saho, y. m. Myös juutalaisia, joita

täällä nimitetään falasjaksi, on noin 200,000.

Maan uykyi.senä valtaväestönä ovat n. s. gees-kan-

sat, jotka puhuvat seemiläistä kieltä ja luulta-

vasti alkujaan ovat olleet Arabiasta siirtyneitä

valloittajia. Nyt ovat ne kuitenkin jo niin sekoit-

tuneet alkuasukkaisiin, että näitä n. s. varsinai-

sia abessiiuialaisia voidaan pitää seemiläis-haa-

milaiseua sekakansana. Niitten jäykät kasvon-
piirteet ilmaisevat heidän seemiläistä alkupe-

räänsä, mutta ru.skeankeltainen iho ja huono
parrankasvu viittaavat puolestaan haamilai-
siin kansanaineksiin. Rajamaakunnissa on kan-
santyyppiin sitäpaitsi tullut neekerirodun tun-

nusmerkkejä. — Uskonnoltaan suurin osa kan-
saa on koptilaisia kristityltä, mutta noin 10 %
on joko juutalaisia, muhamettilaisia tahi paka-
noita. Pääelinkeinoina harjoitetaan maanvilje-

lystä ja karjanhoitoa. Vähäpätöistä kotiteolli-

suutta, mikä tyydyttää maan tarpeita, harjoite-

taan myös. Rahana käytetään etupäässä puu-
villakankaita tahi suolakappaleita ; vähän me-
tallista rahaa, Maria-Theresia-taalereita ja

erästä kansallista rahaa on myös liikkeessä.

Pääkaupunki Addis-Abeba 50,000 as., Harar
35,000 as. Muut kaupungit pieniä, vähäpätöi-

siä. W. Sm.
Historia. A., joka sai sivistyksensä 9-7

vuosis. e. Kr. ja kristinuskon 4:nuellä vuosis.

j. Kr. Egyptistä käsin, oli l7:unen vuosis. keski-

vaiheille saakka yhteisen johdon alainen, mutta
hajosi V. 1831 itsenäisiin valtioihin: Tigre, Am-
hara ja Soa. 1853-54 valloitti Amharan maa-
herra Kasa koko maan ja otti itselleen ni-

men Theodor (I), Etiopian keisari. Hänen an-

kara menettelynsä kristittyjä lähety.s.saarnaa-

jia kohtaan aiheutti Englannin ryhtymisen
asiaan ja Theodorin kukistumisen (1868). Eng-
Ittntilaisten lähdettyä syntyi kilpailu kolmen
mahtavimman ruhtinaan välillä, joista Tigren
Kasa voitti ja kruunautti itsensä A :n keisariksi

nimellä Johaunes. Hän piti voitokkaasti puo-
liansa egyptiläisten hyökkäyksiä vastaan, mutta
kaatui v. 188!) taistelussa mahdilaisia vastaan.

Hänen seuraajansa oli Menelik (Soasta), joka ol-

tuaan aluksi ystävällisissä suhteissa Punaisen
meren rannalle asettuneiden italialaisten kanssa
joutui heidän kanssaan taisteluun alueriidan
vuoksi ja tuotti italialaisille niin masentavan
tappion, että heidän Addis-Abeban sovinnossa

(1896) täytyi tunnustaa A:lle täysi itsenäisyys

ja tyytyä vähäiseen rantakaistaleeseen. Raja
Italian siirtomaata (Erytreaa) vastaan määrät-
tiin tarkoiumin v. 1000. Tämä menestys kohotti
Menelikin valtansa kukkuloille. Hän jatkoi
valloituksiaan ja koetti lähestyä ranskalaisia ja

johtaa ulkomaan kaupau Ranskan siirtokunnan,
Somalin maan, kautta saamalla ranskalaiset ra-

kentamaan radan Usibutista Harariin; Englan-
nin kanssa tehtiin iiopimus v. 1002 ja määrät-
tiin raja Sudania va ,taan. V. 1905 teki Saksa
10 vuodeksi kauppasopimuksen A:n kanssa.
[d'Abbadie, „Geographie de TEthiopie" (1890) .]

(L. B.)
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Abessiinian kirkko. Siihen kuuluu n. 3 milj.

krisf ittyä. Sou enpiniiiisinä lähetyssaarnaajina
mainitaan ^?<:desius ja Frumentius, n. v. 300.

Myöhemmin koptilaiset munkit jatkoivat lähe-

tystyötä, ja 5:nnen vuosis. lopulla oli maa mel-

kein kokonaan kristitty. Niinkuin koptilaiset

kristityt samoin abessiinialaisetkiu ovat mono-
fysiittejä. Maan eristetyn aseman vuoksi on
jäljellä vielä paljon vanhoja menoja ja tapoja.

Raamattu on käännetty geesin kielelle, jota rah-

vas sanoo etiopian kieleksi. Xikealaista uskou-
tucnustusta käytetään apostolisen asemesta.

Kirkkoa johtaa Egyptin patriarkka, jota nimi-

tetään abunaksi ; hän on koptilaiuen. Luosta-

leita johtaa kotimainen mies. Jumalanpalvelus
käsittää virsilaulua, raamatun ja liturgisten

kappaleiden lukua ja rukouksia, jotka etupäässä
omistetaan enkeleille. Neitsyt Maarialle ja pyhi-

myksille. Pääkirkon ohella on paljon lahkoja.

Abessiivi (lat. a6essj't)us = puuttumisen sija),

vajanto, eräs länsisuomalaisten kielten, suo-

messa -tta-, -ttä- päätteisenä esiintyvä, nimi-

sanain sijamuoto, joka ilmoittaa jonkin puu-
tetta, esim. lauseessa: ei maa miehittä, ei kylä
koiritta, ks. Sija. A. K.
Abgar [-ä'-J (lat. Abgarus), useiden Edes-

san kuningasten nimi. •— Abgar-kuvat, en-

simäiset Kristuksen kuvat, joilla on nimensä
Edcssan kuninkaan Abgar Ukkomon mukaan (4-

50 j. Kr.), joka tarun mukaan sai Kristukselta
tämän kuvan käännyttyään kirjeessä hänen
puoleensa saadakseen apua sairaudelleen.

Abhasia [-ha'-], hedelmällinen alue länsi-

Aasiassa Mingrelian, Kaukasuksen ja Mustan-
meren välillä, kuuluu v:sta 1864 Venäjään. Pää-
paikka Suhuin-Kale.
Abib (,,tähkäkuu", sittemmin Nisän), ek-

siilin edellisellä ajalla juutalaisten ajanlaskussa
vuoden ensimäinen kuukausi, joka vastasi huhti-
kuuta.
Abich, Wilhelm Hermann (1806-86)

,

ven.-saks. geologi, Tarton yliopiston professori,

I-iaukaasian geologian perustaja.
Abies, jalokuusi, kasvisuku havupuitten

luokassa. Eroaa lähisukuisesta kuusen (PiceaJ
suvusta litteitten neulastensa ja pystyjen käpy-
jensä kautta, joiden suomut varisevat. Tähän
kuuluu korkea, kapeanpyramidimainen, meillä
useiu pensasmainen A. pectinata (A. alia), s a k-

sankuusi (hopeakuusi), jonka päältä
kiiltävänvihreät, alta valkeat neulaset ovat jär-

je.styneet vaakasuoraan asentoon melk. kampa-
maisesti kahdenpuolen oksaa; kävyt puikean
pitkulaisia, niiden suomut hyvin tylppiä la-

pakkomyötäisiä. Muodostaa metsiä Keski- ja

Etelä-Euroopan alemmissa vuoristoseuduissa,
jossa se kasvaa aina 60 m pituiseksi ja ympäryk-
.seltään 5,5 m paksuiseksi. Pihkasta saadaan
Strassburg'in tärpätiksi sanottua palsamia. —
Lähisukuisesta pohj.-ameriikkalaisesta lajista A.
hnlsameusta. saadaan kanadabalsamia (ks.

t.). Paitsi näitä lajeja viljellään meillä siellä

täällä vielä kaukaasialaista Nord m annin
kuusta (A. NordmannianaJ, pohj.-ameriikka-
laista Fraserin kuusta (A. Fraseri) ja
pihta 1. siperiankuusta (A. pichta 1.

sibirica).

Abietiinihappo, ainesosa tärpätissä. Sen an-
hydridi on pääainesosana tavallisessa hartsissa.

Abija, Kehabeamin poika ja seuraaja Juu-
daan valtaistuimella. (1 Kun. 15; 2 Aikak. 13).

Abildgaard [-gö-], Nikolai Abraham
(1742-1809), tansk. taiteilija, tuli Roomassa opin-
toja liarjoitettuaan Kööpenhaminan taideakate-
mian jäseneksi ja sittemmin johtajaksi. Hä-
nen historiallisista maalauksistaan Kristians-
borgin linnassa hävisivät useimmat linnan pa-
lossa 1794.

Abi male spiritus (lat.) , ,,mene pois paha
henkii"
Abimelek [-me'] („Melek on isä"). 1. Gera-

rin kuningas (1 Moos. 20; 21,2 seur. ; 26). —
2. Gatin kuuingas (Ps. 34i). — 3. Gideonin julma
ja vallanhimoinen poika (Tuom. 9).

Ab intestato [-tcstä'-] (lat.) , ilman testament-
tia

;
(perintöoikeudessa) kun vainaja on kuollut

testamenttia tekemättä ja lakimääräiset peril-

liset siis perivät hänen omaisuutensa.
Abiogenesis [-gc'-] ks. Alkusynty.
Abisai, Joabin veli, Davidin uskollisia sotu-

reita.

Abiturientti (lat. abitu'rus = poislähtevä <
ahi're = lähteä pois) , oppilas, joka on valmis
lähtemään oppilaitoksesta ; kokelas. — A b i-

turienttitutkinto, päästötutkinto kou-
lussa ennen ylioppilastiitkintoa; jumaluusopil-
linen erotutkinto yliopistossa.

Abjatar, ainoa Aronin pappissuvun jäsen,

joka pääsi Saulin käsistä, kun tämä kateudesta
Davidia kohtaan kosti Nobin papistolle. A. kuu-
lui sitten kauan Davidin seurueeseen, mutta
erotettiin, kun hän vastusti Salomonin valitse-

mista kuninkaaksi.
Abjuratsioni (lat. a6 = -sta, ja ;'((räVe = van-

noa), valallinen kieltävä väite.

Ablakteerata (lat. ai = sta, ja ;hc = maito),
vieroittaa äidin maidosta; paiiturh., kasvattaa
yhteen kaksi kasvia.
Ablatiivi (lat. o6teJri;us = luota-viennin sija),

eräs länsisuomalaisten kielten, suomessa -Ita-

-Zfä-päättcisenä esiintyvä, nimisanaiu sijamuoto:

ulko-eronto (vanh. nimitys: otanto) . ks. Ulkoi-
set paikallissijat. Eräitä muidenkin
suomalais-ugrilaisten ja indo-eurooppalaisten

kielten (unkarin, latinan) erosijoja nimitetään
ablatiiviksi. A. K.

Ablatsioniteoria (lat. ö6/ä'tiö = pois viemi-

nen) , oppi, että varkausrikos tulee täytetyksi

vasta varastetun esineen poisviemisen kautta

;

kontrektatsioniteorian mukaan tulee

varkausrikos täytetyksi, niin pian kuin varas

anastamisen aikomuksessa on koskenut esinee-

seen ; apprehensioniteorian mukaan
on täytetty varkausrikos olemassa, kun tekijä

on ottanut esineen haltuunsa (niin Suomen ri-

koslain mukaan)

.

O. E:nen.

Ablaut (saks.) ks. Äännevaihtelu.
Abner, Saulin .sotapäällikkö (Sam. 14.^^ seur.).

Saulin kuoltua A. hankki tämän pojalle Isbose-

tille kuninkuuden osassa Israelia. Myöhemmin
Isbosetin loukkaamana tarjoaa hän Davidille

palvelustaan ja Isbosetin valtakunnan, mutta
saa surmansa Davidin sotapäällikön Joabin kä-

destä.

Abnormi (lat. a6 = -sta, ja «örmo = sääntö)

säännöllisestä poikkeava; aistiviallinen ; ab-
uormiteetti, säännöttömyys, aistivialli-

suus.
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Aboa, Turun latinankielinen nimitys. —
Aboa vetus et nova, tunnettu Daniel Jus-

leniuksen (ks. t.) teos.

Aboensis [-e'-], (lat.) turkulainen. Aboen-
s e s, ylioppilasosakunta Turun ja sitten Helsin-

gin yliopistossa v:een 1846 saakka.

Aboicus [-V-], turkulainen, ks. T a m m e-

I i n u .s.

Abolitsioni (lat. aboli'tiö), poistaminen, lak-

kauttaminen, armahduksen muodossa tapahtuva

rikosasiaa koskevan oikeudenkäyntimenettelyn
lakkauttaminen ennen tuomion julistamista.

Abolitsionismi, liike, jonka tarkoituksena on

poistaa jokin yhteiskunnassa laillistettu epä-

kohta (vrt. Abolitsionistit) esim. laillis-

tettu haureus.
Abolitsionistit (lat. a6o/i'tiö = poistaminen)

,

puolue, joka Yhdysvalloissa taisteli orjuuden

poistamiseksi. Se syntyi jo 18:nneu vuosis. lo-

pulla ja Benjamin Franklin oli sen huomatta-
vimpia johtajia.

Abome [SJ I. A b o m i [-ij, ransk. alue

ja kaupunki Dahomessa Guineassa (Orjaranni-

kolla). A. oli alkuaan neekerivaltion pääkau-
puuki (13,000 as.), jonka ranskalaiset v. 1892 val-

loittivat.

Aboneerata (ransk. abonner), edeltäkäsin

tilata tai maksaa (esim. teatteripaikka). —
Abonemangi (ransk. ahonnement), edeltä-

käsin tehty tilaus.

Abongo, air. kiiäpiöheimo, jonka du Chaillu

tapasi ylisellä Xgunie'llä, 2° et. lev.

Aboraalinen (lat. ab = -sta, ja us = suu),

eliiint.. suusta lukien kaukaisempi, suun vasta-

päätä oleva, suun vastakkainen. K. il. L.

Abori^ines f-rV-J, (lat. ori'gö = alku), alku-

asukkaat; roomalaiset nimittivät näin erästä

tarunomaista kansaa, jonka asuntoseutu muka
oli .Vpenniinien juurella.

Aborteerata (lat. abo'rtus = keskenmeno),
t<-lidä keskoiset.

Abortiivl (lat. a6o'r/us = keskenmeno), kps-

k( yttävU. — Abortiivihoito, hoitotapa,
jcka koettaa tukahduttaa alkaneen taudin sen
alkuun ehkäisemällä taudin jatkuvan kehitty-
misen, if. 0-B.
Aborttikeinot, keskostentekokeinot.
Abortus f-o'-J (lat. aborVri = tuhoutua),

ki !-kenmeno (ks. t.).

About {-bu'], Edmond (1828-85), ransk.
kirjailija, kirjoitti 1850-60-luvuilla joukon pal-

jon luettuja romaaneja (,,Lcs mariages de Paris"
y. m.) ja kertomuksia, toimi myös sanomalchti-
miehenä, edustaen tasavaltaisia, antiklerikaali-
.sia aatteita.

Ab ovo lövö] (lat.), ..munasta" s. o. alusta
alkaen.

Abrabanel ks. A b r a v a n e I.

Abraham, Israelin kansan kantaisä ; seli-

tetiiän 1 Moos. 17, merkitsevän ,.suuren kansain
paljouden isä", alkumuoto A b r a m on bab.
nimi: „i8ä on ylevä". 1 Moos. kirjan kertomus-
ten mukaan (11„-;.,; 12, seur.) A. oli heimoi-
neen kotoisin Urin kaupungista etelä-Babylo-
niosta, josta hän siirtyi ensin ITarraniin, varsi-
naiseen Mesopotamiaan, ja sieltä Kanaaniin.
TtäUä liikuskeli hän paimentolaisena maan ete-

läisissä osissa, varsinkin Beetelin (12„ 13,) ja
Hebronin (13„; 23.) tienoilla, oleskellen jonkun

aikaa nälänhätää paossa Egyptissäkin (12„
seur.). 1 Moos. 14:ssä esiintyy A. urheana
heimopäällikkönä, jolla on käytettävänään nel-

jättäsataa asekuntoista miestä. A. kuvataan
jaloluontoiseksi, syvästi uskonnolliseksi henki-
löksi. Häntä, „uskovaisten isää" (Room. i^,)

pidetään Jahvepalveluksen perustajana ja

kunnioitetaan lisänimellä „Jumalan ystävä"
(Jes. 41s; Jaak. 2^) myöskin arabialaisien kes-

kuudessa, jotka, samoinkuin israelilaiset, kat-

sovat hänet sekä kansalliseksi että uskonnolli-

seksi kantaisäkseen. Myöhäinen taru tekee hä-

nestä viisaustieteilijän, joka oli perehtynyt
tähtitieteesen ja kemiaan, keksi kirjaimet ja

unenselitystaidcn j. n. e.

Tutkijat, jotka epäilevät patriarkkakertomus-
ten historiallisuutta, ovat koettaneet selittää

A;in myytilliseksi henkilöksi, esim. kuun juma-
laksi, joka hebrealaisten kansantarinassa on
muodostunut kansallissankariksi taikka perso-

nilioiduksi heimoksi y. m. Mutta viime aikojen
muinaislöydöt, jotka ovat suuresti laajentaneet
tietojamme Etu-Aasian muinaisuudesta, ovat
omiaan varmentamaan A:n historiallisuutta

varsinkin 1 Moos. 14 nojalla. Tämän luvun
l:sessä värsyssä mainittu Amrafel tarkoittaa to-

dennäköisesti Babylonian kuningasta Haminu-
rabia ja siinä tapauksessa olisi A. samanaikui-
sena tämän kanssa elänyt 2250-2000 vaiheilla.

Ar. H.
Abrabam a Sanota Clara [klä'-], nimi,

jonka itselleen otti augustiinolaismunkki U 1-

rich Megerle (1644-1709). Hän oli syntyi-

sin Badenista, mutta hänen varsinainen toi-

mintapaikkansa oli Wien, jossa hän herätti

suurta huomiota ja saavutti maineen hengelli-

senä kirjailijana ja etenkin saarnaajana. A.
oli loistavan kaunopuheinen eikä arkaillut saar-

noissaan ahdistella aikansa korkeitakaan henki-

löitä.

Abraham Helkiorinpoika, Pohjanmaan vouti

nuijasodan aikana, Sigismundin asettama, van-

gitutti ja mestautti v:n 1597 alussa Jaakko
Ilkan ja muut nuijamiesten johtajat, mutta
joutui kohta sen jälkeen Tarharannassa likellä

Kokkolan kirkkoa väijyksissä olevain talon-

poikain vangiksi, vietiin Tukholmaan, tuomit-
tiin kuolemaan ja mestattiin keväällä 1598.

Abrahamson, Verner Hans Frederik
(J744-1812), tansk. upseeri ja kirjailija, mui-
naismuistojen ja kansanrunouden tutkija, jul-

kaisi yhdessä Nyerup'in ja Rahbek'in kanssa
arvokkaan 5-nido'K sisen kansaulaulukokoelman:
„Udvalgte danske Viser fra Middelalderen".

/. K.
Abrahamsson, Petter (1668-1741), ruots.

lainoppinut. Toimitti v. 1702 paljon käytetyt,

muistutuksilla ja selityksillä varustetut painok-
sensa kuningas KristoiTerin maanlaista ja

Maunu Eerikinpojan kaupunginlaista (julkaistut

myös saksaksi v. 1709), sekä v. 1726 uuden, en-

tistä laajemman laitoksen maanlaista. Nämä
teokset, varsinkin viimemainittu, joka on hank-
kinut A:lle pysyvän sijan Ruotsin etevimpien
lainoppineiden joukossa, ovat oikeushistorioitsi-

jalle suureksi hyödyksi ja ohjeeksi maanlain ja

1734 vuoden lain välistä aikaa tutkittaessa.

A:n tieteellinen nero, hänen kriitillinen terä-

vyytensä ja laajat tietonsa tulivat myös näky-
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viin 1731 ja 1734 vuoden valtiopäivillä 1734

vucdeu lakia tarkastettaessa ja hyväksyttäessä,
vaikkakaan hänen monet muistutuksensa, ken-

ties juuri lukuisuutensa vuoksi, eivät suuresti

vaikuttaneet lopputulokseen. Monet hänen mie-

lipiteistään ovat kuitenkin myöhemmin pääs-

seet täyteen oikeuteensa. [Posse, „Bidrag tili

svenska lagstiftniugens historia" (1850), Fors-

man, „Suomen lainsäädännönhistoria" (1896),

P. A. östergren, „TilI historien om 1734 ärs

lagreform" (1, 2, 1902) y. m.] O. E:nen.
Abrahamus Angermannus ks. Angerman-

nus.
Abrakadabra, koi-A BRAKADABRA
miomainen loitsu- ABRAKADABR
kaava, ehkä persia- ABRAKADAB
lainen alkuperäl- ABRAKAEA
tään; sillä varus- A B R A K A D
tfttujen amulettien A B R A K A
arveltiin auttavan A B R A K
kuumetta vastaan. A B R A
Nykyään sana mer- A B R
kitsee sekavaa, jon- A B
ninjoutavaa pu- A
hetta.

Abramis, lahnan suku särkikalojen

(Cyprinida:) heimosta. Tunnetaan pitkästä

peräevästään, jossa on ainakin puolta useampi.a

eväruotoja kuin selkäevässä. Ruumis korkea,
kupeiltaan litistynyt. Suku levinnyt Alppien
pohjoispuoliseen Eurooppaan, vastaaviin seutui-

hin Aasiassa ja Pohj.-Ameriikkaan. Suomessa
4 lajia: merivimpa, sulkava, lahna, pasuri

(ks. n.).

Abränyi [äbränjij. 1. Korn61 A. (1822-

1903), unk. musiikkikirjailija, ensimäisen unka-
rilaisen musiikkilehden perustaja, Chopinin op-

pilas, tuli 1875 professoriksi Budapestin mu-
siikkiakatemiaan. /. K.
— 2. Kornel A. (s. 1849), unk. politikko ja

kirjailija, edellisen poika. Toimittanut m. m.
lehteä „Pesti Naplö". — Hänen veljensä Emil
A. (s. 1850) , on huomattava esteetikko ja lyyril-

linen runoilija.

Abrasioni (lat. oftröVere = raapia pois). 1.

Gool. Rantojen kuluminen aaltojen vaikutuk-
sesta. — 2. Lääket. Terävällä lusikantapaisella

aseella toimitettu kovertaminen 1. opereeraami-
nen. M. 0-B.
Abraumsuolat (saks. Abrauni = malmi 1. mi-

neraalikerroksen päällä oleva kerros) , Stass-

furtin vuorisuolakerrosten ylin osa, jossa pää-

asiallisesti on liuenneita kalium- ja magnesium-
suoloja (karnalliittia, kainiittia, kiiseriittiä)

.

A.-suoloja käytetään tärkeimpänä raaka-aineena
kaliumin ja kaliumsuolojen valmistukseen.
Sitäpaitsi saadaan niistä karvassuolaa (englan-

ninsuolaa)
, glaubersuolaa, bromia, boorihappoa,

keinotekoisia lannoitusaineita y. m.
Abravanel, Isaak (1437-1508), oppinut juu-

talainen, synt. Lissabonissa. Portugalista hä-

nen täytyi paeta Espanjaan, jossa hän tuli

1'erdinand katolilaisen ministeriksi. Juutalais-

vainojen vuoksi oli hänen lähteminen Espan-
jasta (1492), jonka jälkeen hän ensin oleskeli

Napolissa ja sitten matkusteli ympäri eri

maissa. Hänen teostensa joukossa mainitaan
selityksiä Mooseksen kirjoihin, Danielin kir-

jaan ja talmudiin.

Abraxas [-a'ks-}, mittariperhos-suku, josta on
kolme lajia Suomessa. A. grossulariata, k a r v i-

alsmarjamittari,
on valkoinen, useiden
pienien muätien täplien

koristama, etusiivissä

pari keltaista poikkijuo-
vaa. 35-43 mm siiveu-

kärkien välissä. Toukka
elää karviaismarjapen-
saalia, tehden usein suur-

ta hävitystä. U. S-s. \braxns.
Abraxas [-a'ks-], (oik. A b r a s a x) , sala-

peräinen nimi, jota m. m. gnostikot käyttivät
korkeimmasta olennosta ; tavataan usein kai-

verrettuna taikakaluina kannettuihin jalokiviin

ja muihin esineisiin 2-5 vuosisadalta. J. G.

Abr(a)za, arabialaisen maantieteilijän Idrisin

n. 1154 mainitsema paikannimi, jonka on toisi-

naan arveltu tarkoittavan Turun seutua: „Au-
rassa" rs_. Aura tai ,,Auransuu". K. 8.

Abrenuntiatio [-ä'-], (lat. verbistä abremm-
tittVe = sanoutua irti), juhlallinen irtisanoutu-

minen pakanuudesta, tavallisimmin kasteen yh-

teydessä vastauksena kysymykseen: ,,luovutko
pois perkeleestä ja kaikista hänen menoistansa
ja kaikista hänen teoistansa?" J. G.

Abrogatsioni (lat. abrogä're = poistaa) , lak-

kauttaminen, kumoaminen.
Abrupti (lat. abru'ptusj, katkaistu, katko-

nainen ; äkillinen.

Abrus precatorius [-tö'-], kuuman vyöhyk-
keen kiipeilevä, pensasmainen, parilehtinen

palkokasvi
;
palot nivelikkäitä, siemenet koralli-

punaisia, tyvessä musta täplä. Niitä käytetään
helmikäädyiksi ja rukousnauhoiksi.
Abruzzo [-u'tso], maakunta Keski-Italias-

sa. Apenniinien korkeimmalla ja jylhimmällä
kohdalla, 16,529 km=, 1,463,789 (1904) as. Täällä

on myös Apenniinien korkein kohta. Gran Sasso

d' Italia. Ilmanala on raaka, ja maa soveltuu

parhaiten karjanhoidolle. Asukkaat, enimmäk-
seen paimenia, ovat yksinkertaisia ja karais-

tuja, mutta samalla tietämättömiä ja taika-

uskoisia. A. R. B.

Absalom (hebr. „rauhan isä") , Davidin kol-

mas poika, kuuluisa kauneudestaan, etsi kansan
suosiota ja nosti kapinan isäänsä vastaan sekä

menetti siinä henkensä. (2 Sam. 9-20, 1 Kun.
1-2).

Absalon (1128-1201), tansk. piispa, valtio-

mies ja soturi, oli syntynyt ylhäisestä n. s.

Hvide-suvusta ja oli urhoollisen Esbern Snaren
veli. Hänen isänsä Asser Rigin kodissa kasva-

tettiin yhdessä A:n kanssa herttua Knud La-

vardin poika Valdemar ja täten syntyi A:n ja

tulevan kuninkaan välillä se ystävyydenliitto,

joka sitten tuli Tanskalle niin tärkeäksi. A.

antautui kirkon palvelukseen ja sai Pariisissa

opetuksensa. V. 1157 hän on kuitenkin jälleen

kotimaassa Valdemarin (ks. t.) luona ja panee

Eoskilden veripidoissa oman henkensä alttiiksi

kuninkaan pelastamiseksi. Erittäinkin A:d
hartaista kehotuksista, joka seur. v:na tulee

Roskilden piispaksi, Valdemar ryhtyy kristin-

usikon ja Tanskan vallan laajentamiseen vendi-

Iäisten maahan. A. oli näissä taisteluissa yht'-

aikaa neuvonantajana ja ensimäisenä soturien

rivissä. Kuuluisin oli viimeinen sotaretki Rii-
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geniin 1169, jolloin pakanuuden tyyssijat Ar-

kona ja Karens valloitettiin ja Riigen tuli kris-

tityksi ja tanskalaiseksi maaksi. Xiliden so-

taisten toimien ohella harrasti A. kuitenkin
mj-öskin pontevasti kirkon ja sivistyksen asiaa.

Luostareita (joista Soro kuuluisin) ja kirk-

koja rakennettiin, kirjallisia töitä edistettiin

(ks. S a X o) , n. s. Själlannin kirkko-oikeus sää-

dettiin. V. 1177 A. valittiin, ankarasta vasta-

rinnastansa huolimatta, Lundin arkkipiispaksi

ja sai samalla kertaa pitää myöskin Roskilden

hiii)an. Skoonessa kohtasi häntä kuitenkin vas-

tustus ja tyytymättömyys: talonpojat valittivat

hänen kovuuttansa kirkon saatavien määrää-
misessä, ja kapina oli aseilla kukistettava. Pom-
morin herttua Bugislavin, joka nousi sotaan
Tanskaa vastaan, voitti A. ja saattoi hänen
maansa Tanskan alamaisuuteen. A. kuoli 21

p. maalisk. 1201. Hän on Tanskan historian

suurimpia henkilöitä. Jos hänen intonsa kirkon
hyväksi joskus veikin hänet liian pitkälle, oli

hän kuitenkin luonteeltaan oikeutta rakastava,
nöyrä ja yksinkertainen tavoiltaan. Ja samalla
hänessä oli rohkeutta, suuria ajatuksia ja
toimintakykyä. K. G.
Abscessus [-Cs-J, (lat.), paikallisen tuleh-

duksen ruumiin kudoksissa synnyttämä ajos
eli märkäpesä. Tulehduksen nopeasti ja äkilli-

sesti kehittyessä syntyy n. s. kuuma ajos (A.

calidus) ja hitaasti kehittyessä kylmä ajos (A.

frigidus). M. OB.
Abscissa (lat. absci'ndere = erottaa) ks. K o-

o r d i n a a 1 1 i.

Absens (lat.), poissaoleva. — Absentee-
rata, jäädä pois.

Absentismi (engl. absentee), poissa-olo, eri-

tyisesti maanomistajain säännöllinen poissa-
olo tiloiltaan, varsinkin kun he kuluttavat tu-

lonsa ulkomailla. A :a pidetään taloudellisesti

ja yhteiskunnallisesti vahiugoUisena järjestel-

mänä, koska maanomistaja tässä tapauksessa
esiintyy pelkkänä koroillaan eläjänä laiminlyö-
den ne velvollisuudet, joiden täyttäminen yksin
tekee yksityisen maanomistuksen siveellisesti ja

taloudellisesti puolustettavaksi. Näitä velvolli-

s\;uksia on : maataloudellisen tekniikan kehit-
täminen, osanotto maaseudun yhteisiin asioihin,
maanomistajasta riippuvien eläjien huolta-
minen. Sana on peräisin Irlannista, jossa a.

on viimeaikoihin asti ollut mitä suurimmassa
määrässä vallalla. J. F.
Absintti (kreik. absi'nthionJ , koiruohosta

(Artcmisia absinthium) valmistettu likööri,

jonka vaikutus on vahingollisempi kuin useiden
muiden alkoholipitoisten juomien.
Abskissa (lat. a6sci'?idere = erottaa) ks. Ko-

ordinaatti.
Absolutismi (lat. absoHYtus - irroitettu).

1. Hallitsijan valta, jota ei rajoita kansan osan-
otto hallintoon, olkoon sitten hallitsijana yksin-
valtijas, diktaattori tai harvainvalta. — 2. Eh-
doton raittius. — Absolutisti, absoluti.s-

min kannattaja; ehdottomasti raitis.

Absolutsioni (lat. abaolil'tiu), vapauttami-
nen; kirkollinen synninpäästö (ks. t.). vrl.
Rippi.
Absoluuttinen (lat. absolu'tits = irroitettu),

vapaii rajoituksista, ehdoton; rajoittamaton, puh-
das

; täydellinen; riipjiumaton. Vastakohta:

relatiivinen. — Filosofisena oppisanana
a. tarkoittaa ehdotonta, itsenäistä, korkeinta ole-

vaista, täydellisyyttä. Jumalaa. (vrt. E h-

d o t o n)

.

Absoluuttinen korva ks. S ä v e 1 1 a j u n t a.

Absoluuttinen lämpötila, lämpötila lasket-

tuna absoluuttisesta nollapisteestä alkaen. Jos
kappaleen lämpötila Celsiuksen asteissa on t

astetta, on sen absoluuttinen lämpötila 273 -|- t

astetta, vrt. L ä m p ö t i 1 a.

Absoluuttinen metsämaa, on sellainen maa,
jota joko laihuutensa, epäsuotuisan maantieteel-
lisen asemansa tai äkkijyrkkyytensä takia voi-

daan ainoastaan metsänkasvuun käyttää.

A. C.

Absoluuttinen mittajärjestelmä, ks. JI i 1 1 a.

Absoluuttinen musiikki, puhdas soitinmu-
siikki, vastakohtana ohjelmamusiikille tai lau-
lulle, ks. O h j e 1 m a m u s i i k k i. /. K.
Absoluuttinen nollapiste ks. Lämpötila.
Absoluuttinen rikosteoria ks. Rikos-

teoria.
Absolveerata (lat. ab = -sta, ja solvere - irroit-

tiia), suorittaa, esim. oppimäärä.
Absorbeerata (lat. ab = -sta, ja sorbe're =

imeä) , imeä itseensä ; kuluttaa. — Absorben-
t i a, nesteitä tai kaasuja imevät lääkeaineet.
Absorptsioni (lat.), „iraeytyminen". 1. Kaa-

sujen imeytyminen nesteisiin on yleensä suu-
rempi alemmassa lämpötilassa kuin ylemmässä
ja on suuressa määrin painee-sta riippuva. 1 1

vettä imee 10° lämp. 1 1 hiilihappoa, koska nyt
(lämpötilan ollessa sama) kaasun tiheys on ver-
rannollinen paineeseen, seuraa siitä, että 1 neste-
litran imemän kaasumääräu paino lisääntyy
ja vähenee samassa suhteessa kuin paine, minkä
alaisena imeytyminen tapahtuu (Henryn laki).— 1 tilavuusosa vettä imee 15° lämp. 727 tila-

vuusosaa ammoniakkikaasua. 450 kloorivetyä,
43,5 rikkidioksidia, 3,25 rikkivetyä, 1 hiilihap-
poa, 0,03 happea, 0,014 typpeä; 1 tilavuusosa
alkoholia sitävastoin imee 3,2 til.-osaa hiilihap-
pcia. Näitä lukuja, mitkä ilmaisevat, miten
monta tilavuusosaa jotain kaasua imeytyy yh-
teen tilavuusosaan jotain nestettä, sanotaan
imeytymiskoeffisienteiksi. Kaasuseoksesta imee
neste jokaista siinä olevaa kaasua sen määrän,
mikä vastaa sitä painetta (osittaispaine) , millä
kaasu yksin ollen painaisi nestettä (Daltonin la-

ki). Siitä syystä esim. ei imeytynyt hiilihappo-
määrä .suurene, jos veden yläpuolella olevaan
hiilihapolla täytettyyn tilaan puserretaan jotain
muuta kaasua, esim. ilmaa. Atmosfäärinen ilma
on seos, jos.sa on 21 tilavuusosaa happea ja 79
til.-osaa typpeä; mutta kuu hapella on suu-
rempi imeytymiskyky kuin typellä, niin on ve-
teen imeytyneessä ilmassa 35 % happea ja 65 %
typpeä. Tiima seikka on tärkeä vesieläimille,
jotka hengittävät veteen imeytynyttä ilmaa. —
Vesi imee 0°:n lämpötilassa 1,8, 15°:n 1, 20°:n
0,9 tilavuusosaa hiilihappoa. Lämmitettäessä
menettää sentähden kaasunpitoinen neste osan
kaasua, ja keitettäessä poistuvat useimmat imey-
tyneet kaasut kokonaan. Jähmeät (kiinteät)
kappaleet eivät näennäisesti voi imeä kaasuja,
ainakaan eivät samassa suhteessa kuin nesteet.
Monet metallit, erittäin hopea ja kupari, jotka
sulassa tilassa imevät happea, luovuttavat jääh-
tyessään imeytyneen kaasun, jolloin vielä neste-
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maisesta metallista kiivaasti poistuva kaasu
heittelee metallipisaroita ympärilleen. Jää-
tyessä poistuu vedestä imeytynyt ilma pieninä

kuplina, jotka enimmäkseen jäävät jään sisään.

Palladium, joka on jonkin aikaa ollut miedonne-
tussa rikkihapossa galvaanisen pariston negatii-

visena poolina, voi imeä 936 kertaa oman tila-

vuutensa vetykaasua. Tämä ilmiö (oklusioni)

johtuu luultavasti vedyn kemiallisesta yhtymi-
sestä, ja sitä huomataan enemmän tai vähemmän
muissakin metalleissa. Platina ja rauta imevät
hehkulämmössä vetyä, jälkimäinen erittäin hel-

posti myös hiilioksidia, ja pysyvät mainitut kaa-
sut imeytyneinä näissä metalleissa myöskin ta-

vallisessa lämpötilassa, (ks. myös A d s o r p t-

s i o n i) .
-— Laitoksista, millä tekniikassa mita-

taan kaasujen imeytymistä, ks. Kaasu.
2. Valon (ja muidenkin säteiden, esim. sätei-

levän lämmön) a. Jos spektrin (kirjon) säteiden
tielle asetetaan tummanpunainen lasilevy, niin

sammuvat värit keltaisesta violettiin. Punainen
lasi läpäisee kaikista valkoisessa valossa olevista

väreistä ainoastaan punaisen ja punakeltaisen,
teiset se imee eli absorbeeraa, niille on lasi läpi-

näkymätön. Tästä syystä näyttää lasin värinä
olevan sekoitus spektrin punaisesta ja puna-
keltaisesta. Vihreä lasi läpäisee etupäässä
vihreät säteet ja imee muut enemmän tai vä-

hemmän täydellisesti. Väritön lasi laskee läpi

kaikki valkoisessa valossa olevat värilliset sä-

teet yhtä hyvästi. Jos annetaan spektrin lan-

geta punaiselle paperille, jää ainoastaan pu-
nainen kirjon pää näkyväksi. Karhealle pape-
rinpinnalle sattuvat valonsäteet nimittäin, en-

nenkuin ne ovat ehtineet heijastua kaikkiin
suuntiin (ks. Diffusion i), tunkeutuvat hiu-

kan pinnan sisään, jolloin paperin väriaine niitä

absorbeeraa ; tämä laskee läpi ainoastaan punai-
set säteet ja imee kaikki muut. Tästä selviää,

miksi tämä paperi valkoisessa päivänvalossa
näyttää punaiselta. Valkoinen paperi heijastaa
kaikki valkoisessa valossa olevat yksinkertaiset
värit alkuperäisessä sekoitussuhteessa. Har-
maaksi sanotaan pintaa, kun sillä on kaikkiin
väreihin nähden samanlainen, vähäinen imemis-
kyky ; mustalta näyttää kappale, joka imee kaik-
ki värit. Siten selittää valon imeytyminen kap-
palten värien (luonnollisten värien) moninai-
suuden ; kappaleen väri on niiden värillisten

säteiden sekoitus, mitkä jäävät jäljelle kappa-
letta valaisevasta valkoisesta valosta, kun siitä

otetaan pois imeytyneet säteet. Tämän mu-
kaan saattaa kappale läpilasketussa tai sään-
uöttömästi (diffus) heijastuneessa valo.^sa näyt-
tää ainoastaan niitä värejä, jotka jo ovat siihen

lankeavassa valossa. Natriumliekin valossa,

missä on ainoastaan yksinkertaista keltaista
valoa, näyttää sininen paperi mustalta. Tässä
yksinkertaisessa keltaisessa valaistuksessa hä-
viävät ylimalkaan kaikki värierot ; erotetaan
ainoastaan valoisaa ja tummaa. Kaasuliekkien
ja kynttiläin valossa esiintyy keltaisia säteitä

hyvin runsaasti, sinisiä ja violetteja suhteelli-

sesti paljoa vähemmän kuin päivänvalossa. Se
näyttää siis tähän verrattuna keltaiselta.

Aina ei ole värillisen kappaleen läpi kulke-
neen tai siitä hajonneen valon spektri (ab-
sorptsionispektri) niin yksinkertai-
nen kuin punaista lasia tai punaista paperia

käytettäessä ; useat värilliset kappaleet imevät
spektrin väreistä ainoastaan yhden tai useampia
osia (valitseva a.) ja jättävät viereiset tai

väliset osat koskematta ; kirjossa on silloin

enemmän tai vähemmän lukuisia, milloin le-

veämpiä, milloin kaidempia absorptsionivöitä,
joiden asema kirjoissa on ominainen kappaleen
kemialliselle kokoomukselle, ja erottaa sen
muista (vrt. Spektraalianalyysi). Ali-

typpihapon, jodin y. m. höyryt sisältävät niiden
läpi kulkeneessa valossa lukuisia kaitoja tummia
absorptsioniviivoja, jotka ovat hyvin auringon
spektrin (ks. Värihajaantuminen) Fraun-
hoferin viivojen näköisiä. Fraunhoferin vii-

vat ovat hienoja absorptsioniviivoja, jotka syn-
tyvät, kun auringon ilmakehässä olevat kaasut
ja höyryt vaikuttavat absorbeeraten valkean-
hehkuvasta auringonsisuksesta säteilevään val-

keaan valoon (vrt. Spektraalianalyysi).
— 3. Fysiol. ks. R e s o r p t s i o n 1. V. V. K.

Absorptsionikirjo 1. -spektri ks. A b s o r p t-

sioni ja Spektraalianalyysi.
Abstinenssi (lat. abstine'ntiaj, pidättyväi-

syys.

Abstraheerata (lat. a5s(ro7iere = vetää pois),

erottaa ajatuksessa jostakin mielikuvasta erikoi-

nen sen tunnusmerkki 1. ominaisuus ja ajatella

sitä erikseen; siten esim. käsite „kovuus" joh-

detaan abstraheeraamalla kovan kappaleen mie-
likuvasta. Täten muodostetut abstrakti-
set käsitteet ilmaisevat erittäinkin olioiden

yleisiä ominaisuuksia ja keskinäisiä suhteita,

jotka tietysti eivät todellisesti ole olemassa erik-

seen, vaan ovat erottamattomasti yhtyneinä itse

olioiliin ja näiden muihin ominaisuuksiin. Eri-

tyinen abstraktsionin laji, joka tulee käy-
täntöön esim. luonnonesineitä luokiteltaessa, on
vertaileva 1. yleistävä (generalisee-

raava) a., joka jättää syrjään ne erikoiset tun-

nusmerkit, mitkä erottavat yksityisesineet toi-

sistaan, ja pitää kiinni niiden yhteisistä tun-

nusmerkeistä sekä siten muodostaa järjestänsä

yhä yleisempiä laji-, suku-, heimo- j. n. e. -käsit-

teitä (esim. kettu, koiran suku, koiran heimo,
petoeläin, imettäväinen, luurankoiseläin j. n. e.).

Abstraktsionin luonnosta seuraa, että abstrakti-

set käsitteet kuvaavat olevaista ainoastaan yh-

deltä puolelta eivätkä siis anna täydellistä käsi-

tystä todellisuuden monipuolisesta ja rikkaasta

sisällyksestä, jonka tähden abstraktinen ajatte-

leminen voi johtaa harhaan. Kuitenkin ab-

straheeraaminen on hyvin hyödyllinen ja aivan

välttämätön henkinen kyky, ko.ska ihmisajatus

ainoastaan tarkkaamalla erityisesti todellisuu-

den eri puolia voi lakkaamatta yhä edistyä ja

tunkeutua syvemmälle sen käsittämiseen. (Vas-

takohta determineerata, determinatsioni ; ab-
straktisen vastak. konkreettinen) . A. Gr.

Abstraktinen ks. A b s t r a h e e r a t a.

Abstraktit, kapeat, pitkähköt tai lyhyet pui-

set liistat, jotka välittävät koneiston kosketti-

mista urkujen sisäosiin, avaten koskettimia

vastaavat läpät, niin että ilma pääsee virtaa-

maan tarvittaviin urkupilleihin. 7. K.
Abstraktsioni, abstraheeraaminen ; abstra-

heeraamisen tulos. ks. Abstraheerata.
Absurdi (lat. ab = -sta, ja surdus = kumea,

kuuro) . mahdoton, järjetön. —
• Ad absur-

d u m, mahdottomiin.
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Abt, Franz (1819-85), saks. mieskuoro-

säveltäjä, tuli V. 1841 teatterikapellimestariksi

Ziirichiin, jossa innostui Sveitsissä yleisesti suo-

sittuun mieskuorotyyliin ; muutti v. 1852 sa-

maan virkaan Braunschweigiin. Hänen sävel-

lystensä sävy osui täydellisesti vastaamaan ylei-

sön silloista makua ; monet hänen lauluistaan

o\ at jääneet kansanlauluiksikin. /. K.
Abu (arab.), „isä", miespuolisissa nimissä,

esim. Abu-bckr; myös „omistaja" esim. Abu bur-

neita, ,, liatun käyttäjä".
Abubacer [bä'-] ks. I b n T u f a i 1.

Abu Bekr (n. 570-634), ensimäinen kalifi,

synl. Mekassa. Hän oli Muhammedin ensimäisiä

ja uskollisimpia puoluelaisia, joka vakavilla ja

järkevillä neuvoillaan tehokkaasti edisti pro-

tectan asiaa. Hänen tyttärensä Aisa (ks. t.) oli

Muhammedin lempivaimo. M:in kuoltua A. va-

littiin kalifiksi v. 632. K. T-t.

Abu Habba, muinaisbabylonialaisen kaupun-
gin Sipparin rauniopaikka Eufratin varrella

Bagdadista lounaassa, jota Rassam ja Scheil

cvat tutkineet. A'. T-t.

Abukir [-i'rj, (muinoinen Kanö'pos) vähäi-

nen kylä lähellä Aleksandriaa Ala-Egyptissä.
Tunnettu etenkin meritaistelusta '/«-"/s 1798,

jolloin engl. amiraali Nelson tuhosi Ranskan lai-

vaston. A. R. B.

Abu-1-abbäs, abbasidien hallitsijasuvun en-

simäinen kalifi, joka v. 750 kukisti omaijadit
(ks. t.) ja hallitsi vuoteen 754. K. T-t.

Abu-1-alä ai Ma'arri /?)io'a'r-7 (973-1057), kuu-
luisa arab. runoilija ja vapaauskoja; kotoisin
Ma'arran kylästä Pohjois-Syyriasta. Ollen lapsuu-
destaan alkaen silmäpuoli tuli hän vihdoin aivan
sokeaksi, mikä osaltaan vaikutti, että hänen
maailmankatsomuksensa kävi yhä raskasmieli-
semmäksi. Hänen miehuudenikänsä runot ovat
*ii:inetut „LuzOra mä lam jalzam" nimisestä
kokoelmasta. Niissä hän, osoittaen huomattavaa
omintakeisuutta, saarnaa sekä jyrkkää uskonnol-
lista välinpitämättömyyttä että synkkää pessi-

mismiä, jonka kannalta hän kieltää ihmisiä
sukua jatkamasta; hän itsekin eli naimatonna.
[A. Christensen, „Muharamedanske diglere og
ticnkere" (1906) ; v. Kremer, „tjber die philo-

sophischen Gedichte des A." (1888) ; Rieu, „De
Abul-Alae vita et carminibus" (1843).]

K. T-t.

Abulfaradä ks. Bar H e b r a; u s.

Abulfeda, Ismail Ibn Ali (1273-1331),
arab. ruhtinas, historioitsija ja maantieteenkir-
joittaja, kotoisin Damaskuksesta. Otettuansa
osaa sotiin ristiretkeläisiä vastaan hän joutui
V. 1310 sukunsa kotikaupungin Hamatin maa-
herraksi, jossa kuoli. Hänen pääteoksensa ovat
maailmanhistoria ja yleinen maantiede. [„Anna-
les muslemici" (arabiaksi ja latinaksi toim.
Roiske, 1789-94, 5 nid.), „nistoria antcislamica"
(toim. rieischer, 1831), „G^ographie d'.\boul-
fdda" (toim. Reinaud ja de Slane, 1840, ransk.
julk. Reinaud ja Guyard, 1848-83.] K. T-t.

Abulghazi Bahadur (1605-1665), tatarilainen
kaani, hallitsi Kilvassa 1644-63, jolloin luopui
hallituksesta poikansa hyväksi. On kirjoittanut
käännöksissä julkaistun historian Däingis-kaa-
nin sukuisista mongolein ja tatarein hallitsi-

joista (sen on viimeksi julkaissut ranskaksi Des-
maisons, Pietari 1871/74).

Abulla (kreik. kielteinen a, ja bule' = tahto)

,

tahdottomuus ; hermotaudin aiheuttama sielun

velttous.

Abulkasim, kuuluisin arab. kirurgi, eli Kor-
dovassa 10 ja 11 vuosisadalla.

Abuna [-u-J, merkitsee samaa kuin a b b a.

Abessiinian kirkon päämies.
Abundance (engl.), hyvin runsassatoinen ja

vaatimaton sekä kestävä puutarhamansikka-
laji. Ei ole mikään herkkuhedelmä, mutta ta-

loudessa sopiva. IV. B. n.
Abu Nuväs (n. 760 -n. 810) , ehkä etevin ara-

biankielinen lyyrillinen runoilija, joka vietti

elämänsä Harfln ar Rasidin ja Aminin hovissa

Bagdadissa. Ollen yhtä nerokas ja terävä kuin
kevytmielinen ja kyynillinen saavutti hän suurta
mainetta juoma- ja rakkaudenlauluillaan. Ku-
vaavaa sen ajan tavoille ja hengelle on, että hän
piti luonnotonta rakkautta sopivana aiheena
runoudelleen, ja sukkeluuksillaan ilkkui islamin
uskonkappaleita. Elämänsä ehtoolla hän muut-
tui uskonnolliseksi ja sepitti maallisten hylki-

mistä sisältäviä runoja (zuhdtjät). [„DIwän
des Abu Nuwäs" (toim. v. Kremer 1855, Ahl-
wardt 1861).] K. T-t.

Abu Sahrein, muinaisen eteläbabylonialaisen
Eridu-kaupungin ja Ea-jumalan pyhäkön rau-

niopaikka, jota Taylor tutki v. 1855. K. T-t.

Abusimbel (Ipsambul), kylä Niilin vasem-
mella rannalla Nubiassa ; läheisyydessä kaksi
suurta kallioonhakattua temppeliä Ramses II :n

ajalta (1300 e. Kr.). Ne kaivettiin esiin hie-

dasta 1817 ja ovat suurenmoisimpia Egyptin
muinaisajan muistomerkkejä.

.\busimbelin temppelin fasadi.

Abusus {-btV-J, (lat.) väärinkäyttö; a. s p i-

rituosorum et nicotianse, alkoholin ja

tupakan väärinkiivttö. — A. ^ton töllit usum,
väärinkäyttö ei estä (oikein) käyttämistä,
Abu Tammäm (807-846), arab. runoilija, synt.

Dsäsimissa, joka on lähellä Tiberias-järveä. A.
kirjoitti neljä eri runokokoelmaa, joista kuului-
sin on ..Hamflsa" (ks. t.). K. T-t.

Abutilon [-xi'-], suku 3/aJ«oce(E-heimossa. Ku-
kat isoja, keltaisia t. punaisia, riippuvia. Ko-
tcisin Brasiliasta ja muista kuuman vyöhykkeen
maista. Meillä muutamia lajeja ruukuissa.
Abydos [-y'-]. 1. Kaupunki Hellespontok-

sen rannalla Mysiassa Vähässä-Aasiassa. A:n
kohdalta Xerxes (480 e. Kr.) yhdisti laivasillal-

laan Uellespontoksen rannat. — 2. Muinais-
Egyptin vanhimpia kaupunkeja (Ylä-EgyptissÄ)
Niilin vasemmalla rannalla; v. 1898 löydettiin
sieltä Egyptin vanhimmat kuningashaudat.
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Acacia [-kä'-J, a k a a s i a, lajirikas suku Mi-
»Kosacroc-heimossa, kotoisin tropiikeista varsinkin

Afrikasta ja Austraaliasta. Pensaita tahi pie-

nenpuoleisia puita; lehdet toiskertaan parileh-

tisiä, tahi on niiden asemesta, etenkin austr.

lajeilla, laakaruoteja, s. o. litteitä, leveitä, lavat-

tomia lehtiruoteja; valkeat, pienet kukat myke-
röissä tai tähkissä, joille monilukuiset heteit-

ten ponnet antavat kellertävän värin ; useat
lajit piikkisiä. Hedelmä palko atr. lajeilla

usein nivelikkään näköinen. Jotkut, esim.

Ä. lophanta, meillä koristuskasveina. Tuotteita

:

„gummi arabicum'ia" muutamista sisä-afr.

(esim. Ä. arabica) lajeista, lääke- ja parkitus-

ainetta, katekua (ks. t.), A. catechtista..

Acacia.

Academia [-e'-] ks. Akatemia.
Acajou [-kazu'] ks. Auacardium.
Acanthacese [-thä'-], kasvilieimo, johon kuu-

luu yrttejä, harvemmin pensaita etenkin tropii-

keista. Lehtiasento vastakkainen, teriö huuli-

mainen, usein kauniinvärinen. Meillä kasvihuo-
neissa muutamia sukuja.
Acanthia lectularia [-ka'- -10'-J, lude (ks. t.)

Acantiiias [-ka'} ks. Haikalat.
Acanthocephali [-e'-[ ks. O k a k ä r s ä m a-

dot.
Acanthopsidae [-o'-] ks. K i v e n n u o 1 i-

jäiset.
Acanthopteri [-o'-] ks Piikkieväiset.
Acanthosicyos [-V-], suku CucurhUaceai-

heimossa. A. horrida, tiheäoksainen, kankea,
lehdetön, väkäinen pensas, joka Lounais-Afri-
kassa Valaskalanlahden rannoilla oleville hiek-

kasärkille muodostaa tiheitä 1-1,5 m korkuisia
pensaikkoja. Seudun hottentottiasukkaat, n. s.

topnarit, käyttävät pääravintonansa tämän kas-
vin pyöreitä, 15 cm paksuisia, punamaltoisia he-

delmiä ja öljyrikkaita siemeniä, joita myös „but-
ter pits"-nimellisinä myydään Kapmaahan.
Acanthus [-ka'-[, kasvisuku Acanthacece-

heimossa. Korkeita yrttejä tahi pensaita. Leh-
det kaartoliuskaisia, piikkireunaisia. Huuli-
maiset valkeat tahi sinertävät kukat päättei-

sissä tähkissä. N. 20 lajia, enimmäkseen
Aasian ja Afrikan aroilta ja erämaista sekä
Välimeren maista. A. ilicifoliiis muodostaa ti-

heitä, peninkulmanlaajuisia okapensaikkoja troo-

pillisen Aasian, Polyneesian ja Kaakkois-Afri-
kan jokien suistomaille, A. mollis ja A. spino-

nvs, ks. A k a n 1 1 i.

A cappella [-e'-J (it.), ,,kappelityylissä"

;

moniääninen laulu ilman soittimien säestystä.

Nimitys on arvattavasti johtunut siitä, että

pienissä kappelikirkoissa ei useimmiten ollut

urkuja, vaan oli kuorolaulu suoritettava säes-

tyksettä. /. E.
A capriccio [akapri'tso] (it.), vapaa, leikkisä

musiikkikappaleen esitys.

Acapulco [-tl'-], Meksikon paras satama. Ison
valtameren rannalla, n. 5,000 as. Väestö har-
joittaa maanviljelystä ja helmenpyyntiä. Maan-
järistykset ovat pari kertaa (1799 ja 1837) mel-
kein kokon lan hävittäneet kaupungin.
Acardiacus [-i'-J (lat.) , ks. A k a r d i a.

Acarina [-l'-J ks. Punkit.
Acai-us ks. Punkit.
Acca Larentia [läre'-], (tai L a r e n t i'n a)

,

muinaisroomalainen taruhenkilö, josta kerro-
taan hyvin erilaisia taruja. Tunnetuin on se,

jonka mukaan A. L. oli huonomaineinen nainen
(lupa), sitten Faustulus paimenen puoliso ja

Remuksen ja Romuluksen imettäjä. Toisista
kertomuksista käy kuitenkin selväksi, että A.
L:n tarusto alkuaan on ollut yhteydessä roo-

malaisten vainajainpalveluksen kanssa (L a-

r e n t a 1 i a, juhla 23 p. jouluk.)

.

O. E. T.

Accaparement [akaparmu'J (ransk.) , tavaroi-

den ennakko-osto hintojen kohottamiseksi.
Accelerando [atselera'ndo] (it.), mus., lyhen-

nettynä a c c e 1. vähitellen kiihtyvä tempo.
Accelerans ks. Hermo.
Accentor ks. Rautiainen.
Accentus ecclesiasticus [-e'- -a'-] (lat.), „kir-

kollinen sanakorko" ; se laji katolista messu-
laulua, jossa sävelten melodinen kulku rajoittuu

ilmentämään ainoastaan tärkeimmät sanakorot
sekä lauseiden yleisen jäsentelyn ; a:ta käytetään
ftenkin rukousten ja raamatullisten tekstien esi-

tyksessä sekä psalmilaulussa. I. K.
Accepisse [-epi'-J (lat. = „olla vastaan otta-

nut", acci'pere = ottaa vastaan) , vastaanottoto-

distus.

Accept . . . ks. A k s e p t . . . ...

Access . . . ks. A k s e s s . . .

Accessit /-f-/ (lat. = „on päässyt lähelle"),

lisäpalkinto ; koulujen, akatemiojen y. m. s. toi-

meenpanemissa kilpailuissa annettu kunnian-

osoitus.

Accessorium [-essö'-] (lat.) , syrjäasia, mu-
kana seuraava.

Acci . . . ks. Aksi . . .

Accipitres [i'p-] ks. Petolinnut.
Accius (Attius), Lucius (n. 170-90 e.

Kr.) , roomalaisen murhenäytelmän huomattavin
edustaja; hänen tragediansa perustuivat suurten

kreikkalaisten tragediankirjoittajain teoksiin,

joita hän mukaili latinaksi, välistä sangen va-

paasti. Parissa näytelmässä hän käsitteli rooma-

lais-kansallisia aineita. Sitäpaitsi hän kirjoitti

myös didaktisia runoelmia eri aineista. — Hänen
teoksistaan on säilynyt ainoastaan vähäisiä kat-

kelmia, joissa ilmenee paljokin voimaa ja vauh-

tia, vrt. R o o m a n k i r j a 1 1 i s u u s. O. E. T.

Accouchement [akiismaj (ransk.), synnytys-

apu, synnytys.
Accursius [u'r-J (it. Accorso), Fran-

ciscus (1182 -n. 1260), it. lainoppinut, lainopin

professori Bolognassa, kuuluisa teoksestaan

„Glossa ordinaria", jossa hän yhdisti ja päätti

kaikkien glossaattorien työn. Tämä teos sisälsi

selityksiä Justinianuksen ,,Corpus jurikseen" ja

oli keskiajan tuomioistuinten edessä itse lain

veroinen.
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Acephala /-e'-/ ks. Simpukat.
Acephalus [('-] (kreik. kielteinen a ja Ae-

phali = \>:ji'ii)
,
päiitön (sikiö).

Acer ks. Vaahtera.
Aceraceae [-rä'], vaahteroita, kaksisirk-

kaisheimo, joka käsittää puita tahi pensaita

pohj. lauhkeasta vyöhykkeestä. Lehdet vastak-

kaisia, tav. sormiliuskaisia, kukat pieniä viher-

täviä, tertuissa, huiskiloissa, tähkissä tahi sar-

joissa. Uedelmä siivekäs lohkohedelmä.

Acerbi [-tse'-], Giuseppe (177.'i-1846),

italialainen retkeilijä, joka v. 1798-99 teki ret-

ken pohjoismaiden pohjoisiin osiin. Hänen teok-

sensa: „Travels trough Sweden, Finland and
Lapland to the North Cape" (Lontoo 1802) on
kuvitettu kertomus tästä hänen matkastaan.
Acerina f-i'-] ks. Kiiski.
Acetabulum, unat., lonkkaverma, lonkan ni-

Vrlkll<)|i|Kl.

Acetauilidi ks. A s e t a u i I i d i.

Aceton ks. Asetoni.
Acetonemia (lat. acc'<um = etikka, ja kreik.

/idiJHU = veri) , sokeritauti (ks. t.). M. 0-B.

Acetum [e'-J (lat.), etikka; a. aromaticuni,

kasviöljyillä hyvänhajuiseksi tehty etikka; a.

crudum, tavallinen etikka ; a. glaciale, jää-

etikka ; a. pyroliguosum, puuetikka ; a. vini,

viinietikka. K. D.
Ach ... ks. myös A k h ...

Achard, F r a'n z Karl (17.53-1821), saks.

kemisti, valkojuurisokeriteoUisuuden perustaja.

Preussin kuninkaan alkuunpanosta A. perusti

1796 Schlesian Kunerniin ensimäisen valkojuuri-

sokeritehtaan, jonka johtajaksi hän itse tuli.

Edv. Ej.
Acharius [-ka'-], Erik (1757-1819), ruots.

lUUkäri ja kasvitieteilijä, synt. Gäflessä, kuoli
Vadstenassa. Oli kasvitieteilijänä Linn<5n etc-

^'irapiä ja suosituimpia oppilaita. Tuli kuului-
saksi varsinkin uudistavista jäkälätutkimuksis-
tansa, joiden tuloksena oli uusi luokkajaoitus
ynnä useat uudet suvut ja lajit. Teoksia: „Lic-
henographiae Suesiae prodroraus" (1798), „Me-
thodes lichenum" (1803), „Licheuographia uni-
versalis" (1810), „Synopsis methodica lichenum"
(1814). A. oli myös innokas ja taitava lääkä-
rinä; Vadstenan parantolan piirustusten laatija.

Achenbach, O s \v a 1 d (1827-1905), saks. tai-

demaalari, synt. Diissildorfissa, jonka maalau.s-
akatemiassa hän opiskeli veljensä Andreas
A:n (s. 1815) johdolla; A. on etupäässä maalan-
nut italialiiisia maisemia. E. It-r.

Achenwall, Gottfried (1719-72), saks.
tilastotieteilijä, oli v:sta 1748 filosofian, sitten
lakitieteen professorina Göttingenin yliopistossa.
Hän on kirjoittanut ensimäisen saksalaisen ti-

lastotieteen oppikirjan. Huomattavin on hänen
teoksensa „Staatsverfassuug der europäisehen
Reiche im Grundriss" (Euroopan valtakuntien
valtiomuodtit pääpiirteissään, ensim. pain. 1749).
Acheron ks. A k h e r o n.

Acherontia /-o'-/ ks. P ii ä k a 11 o p e r h o-

n e n.

Achlllea /-(•'-/. suku romposi<ac-heimo8sa.
Yrttejä tai ruohovarpuja vanhan mantereen
pohjoisesta lauhkeasta vyöhykkeestä; muutamat
alppikasveja. Lehdet hammaslaitaisia tahi
hienoliuskaisin, mykeröiden harvat lyhytlaitei-
set laitakuknt valkeita. A. millcfolium, s i a n-

kärsäheinä, meillä yltyleinen, käytetty si-

sältämiensä haihtuvien öljyjen vuoksi lääkekas-

vina. A. ptarmica'a, o j a k ä r s ä m ö ä, viljel-

lään yleisesti tuhatkaunon nimellä hyöty-

kukkana puutarhoissa. A. moschatasta, (Alpit)

valmistetaan Iva-likööriä.

Achlya, leväsieni SaprolcgniacccB-heimosta.,

muodostunut haaraisista huovastorihmoista.

Elää vedessä mätänevillä simpukoilla, kaloilla

y. m., joiden ympärille muodostaa tiheän hah-

tuvapeitteen. Ahdistaa myös eläviä eläimiä ja

pidetään (Harzin mukaan) krapuruton aiheut-

tajana.

a. Chr., lyhennys sanoista ante Christum na-

tum (lat.) = ennen Kristuksen syntymää.
Achrelius [kri'-]. 1. E r i"k A. (1604-70),

ensimäiuen lääketieteen professori Turun akate-

miassa, syut. Akerin pitäjässä Uplannissa 15 p.

toukok. 1004, kuollut Turussa 17 p. huhtik.

1670. Nimitettiin 1641 Upsalassa opintoja har-

joitettuaau professoriksi Turkuun, jossa hänen
ensin mainitaan osoittaneen ahkeruutta viras-

saan, mutta sitten yhä enemmän sitä laiminlyö-
neen. V. 1661 valitetaan, ettei hän useaan vuo-
teen ole yhtään luentoa pitänyt, harvoin saapuu
konsistoriin ja vielä harvemmin kirkkoon.
Osaksi lienee siihen ollut syynä lisääntyvä sai-

raloisuus. Yhtään väitöskirjaa A. ei ole Tu-
russa painattanut. K. O.

2. Daniel A. (1644-92), suom. kirjailija

ja kaunopuheisuuden professori, edellisen poika;
käytti lukuisissa kirjoituksissaan ja puheis-

saan ruotsia tai latinaa. Hän oli aikanaan
Turun yliopiston etevin puhuja, harrasti oman
varsinaisen tieteensä ohella myös luonnonopil-
lisia kysymyksiä ja julkaisi 1082 väitöskirjan

„Contemplationes muudi", jonka vapaamieliset
ajatukset herättivät riitaa konsistorissa. Li-

säksi A. oli tuottelias runoilija. Uän on ajan
tavan mukaan kirjoittanut laajoja opettavaisia
runoja hyveen kunniaksi ja paheen moittimi-
seksi. Ne eivät todista suuriakaan runollisia

lahjoja, vaan ovat käytännöllisen järkevän mie-
len purkauksia. [Arvid Hultin, „Daniel Ach-
relius". Ruots. Kirj. Seuran Förh. och upps. 9.]

V. T.

Achrenius [-kre'-], suom. suku, jonka jäsenistä
moni on toiminut kirkon palveluksessa sekä useat
esiiutyneet runoseppinä, on peräisin Uskelasta.
Sikäläisen talonpojan poika oli suvun ensimäi-
uen tunnettu jäsen. Someron kappalainen Simo
A. (k. 1747).

1. Ab rahan: A. (1706-69), edell. Simo A:n
poika, tunnettu heränneispappi ja virsiruuoilija.

Synt. Somerolla 1 p. helmik. 1706. Ylioppilasaika-
naan kotiopettajana pietistisessä Creutzin per-
heessä A., jonka luonne jo kotikasvatuksen kautta
oli saauut vakavan uskonnollisen pohjan, tuli kir-
kollisen heränneisyyden vaikutuksen alai.seksi.

Sen elähyttämänä hän papiksi tultuaan (1730) toi-

mi ensin apulaisena Pietarsaaressa, v:sta 1733
Pohjanmaan rykmentin saarnaajana ja v:sta 1736
Ahtavan kapjialaisena Taisteltuaan toisaalta kir-
kollista tapakristillisyyttä, toisaalta lahkolaista
heränneisyyttä vastaoa A. lopulta itse kallistui

lahkolaisten jjuolelle, joitten intoa hän ihaili ^
joita vastaan harjoitettua pakkoa hän ei voinut
hyväksyä. Hän tahtoi nyt muodostaa vapaan
veljesscurakunnan, missä Jumalan henki näky-
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jen ja ilmoitusten kautta välittömästi vallitsisi

ja johtaisi. Liike solui yhä sairaloisempaan

yltiöhengellisyyteen. Kun A. helluntaina ITiO

oli saarnatessaan joutunut järisyttävään huu-

maustilaan, niin hän, pitäen itseään erinomaisena
ajaumerkkiuä tuhatvuotisen valtakunnan ja tuo-

mion tulosta, luopui pappisvirastc.an. Noudet-
tuna Turkuun vastaamaan menettelystään A.,

samalla kuiu vähitellen taipui raitistamaau

lahkolaismielipiteitään, esiintyi horjumattomana
uskonnollisen suvaitsevaisuuden asianajajana.

Sittemmin hän monien kokemuksien koulutta-

mana luopui lahkolaiskannastaan ja jo ennen
asiansa lopullista ratkaisua tekemästään pyyn-
nöstä sai 1742 papinvirkansa jälleen. Oleskel-

tuaan pikkuvihan aikana Kuotsissa A. sodan
tauottua palasi Turkuun ja eli siellä aluksi

ilman vakinaista tointa, kunnes 1748 pääsi lin-

nan papiksi sinne ja 175.3 kirkkoherraksi Nousi-

aisiin, missä taidolla ja innolla työskenteli kuo-

lemaansa asti. Ollen näinä aikoina Louuais-

Suomen heränneitten luottamusmiehenä on A.

suuresti vaikuttanut sikäläisten herätysliikkeit-

ten johtamiseksi kirkollisen heränneisyyden
vakavaan uomaan. Laajakantoinen on ollut

A:n kirjallinen toiminta. Hänen kirjoittamansa
hartauskirjat ovat olleet paljon käytännössä
aina tähän asti, enemmin vielä hänen virtensä.

Jo ylioppilaana hän oli herättänyt huomiota
erilaatuisilla suomen-, ruotsin- tai latinankieli-

sillä tilapäärunoillaan. Poltettuaan 1735 maal-

liset runonsa omisti hän harrastuksensa yksin-

omaan hengelliselle runoudelle. Säilynyt on
hänen virsiään joltinen määrä ruotsinkielisiä,

vaikka enimmäkseen painamattomina, sekä noin

pari sataa suomenkielistä, joita on ilmestynyt

useampia yhä uudestaan painettuja kokoelmia.
Tunnetuin on „Sionin Juhla-Wirret". Runolli-

sessa ja kielellisessä suhteessa A:n suomenkie-
liset virret ovat yleensä varsin heikkoja; ne

ovat kuitenkin suomalaisen kansanomaisen virsi-

runouden ja -laulun pohjana yhä vielä. — Isänsä

jälkiä Nousiaisten sielunpaimenena ja virsiru-

noilijana kulki A:n poika Antti A. (k. 1810),

joka on toimittanut kansan suosion saavuttaman
kokoelman „Halullisten Sieluin hengelliset Lau-
lut". [Martti Ruuth, „Abraham Aehrenius" I

;

Akiander, ,,Religiösa rörelser i Finland".]

2. S i m o A. (1729-58), edellisen veljen, Sievin

kirkkoherran Simo A:n (nuoremman) poika,

joka palveli pappina Paltamossa ja Pietarsaa-

ressa, on myöskin tunnettu runoilijana, joka
mielellään ja verrattain taitavasti käytti van-

haa suomalaista runomittaa. Hänen huomat-
tavin runollinen tuotteensa on 2,300 säettä

käsittävä runoteos „Uudet hengelliset runot

iäsnäolevaisista ja tulevaisista tiloista". [J.

Krohn, „Suomal. kirjallisuuden vaiheet".]

3. Henrik A. (1730-98), edellisen veli.

Kalajoen nimismies, oli myöskin runoseppä.

Häneltä on jäänyt joukko tilapäärunoja, muo-
doltaan sujuvia, sisällykseltään lystikkäitä, jopa
vallattoman kevyitä. [J. Krohn, „Suomal. kir-

jallisuuden vaiheet".] H. R.

Achte. 1. Lorenz Nikolai A. (1835-

1900) , suom. sävellystaiteilija, kotoisin Porista ;

tuli ylioppilaaksi 1856; eri kertoja harjoitteli

opintoja ulkomailla; perusti akateemisen orkes-

terin Helsinkiin v. 1868, toimi suomalaisessa

Emmy .\chte.

oopperassa osaksi orkesterinjohtajana osaksi lau-
lajana; Helsingin vanhan kirkon kanttorina
v:sta 1881. V. 1883 perusti johtamansa Hs^lsin-

giu lukkari- ja urkurikoulun. Säveltänyt yhden
sinfonia-osan, konsertti-uvertyyrin, Regina von
Emmeritzin alkusoiton, introductionin ja fugan
orkesterille, Davidin Psalmin soololle, köörille
ja orkesterille; julkaissut „Musiikin ensimmäi-
set alkeet kouluja varten" sekä koraalikirjoja.
Naimisissa v:sta 1875 Emmy Charlotta
Strömerin kanssa (ks. seur.).

2. Emmy Charlotta A., etevä suom.
laulutaiteilija, s. 1850 Oulussa, jossa hänen isänsä
oli kultaseppä. Jo
nuorena tyttönä
hän osoitti suuria
musikaalisia tai-

pumuksia ja erään
taiteenystävän

avulla hän sai

tilaisuutta, käy-
tyään ensin Hel-
singin ruotsalai-

sen tyttökoulun ja

nautittuaan lau-

lunopetusta neiti

E. Mechelinin luo-

na, opiskella ulko-

mailla, Pariisissa

J. J. Massefn
johdolla ja kou-
servatorissa sekä
Tukholmassa ja

Dresdenissä (Lamperti, Hildach) . Kun suomalai-

nen ooppera 1873 perustettiin, tuli Emmy A:sta

sen primadonna. Dramaattisella esityksellään,

jossa laulu ja näytteleminen tulivat mitä täydel-

lisimmäksi kokonaisuudeksi, valtasi hän kaik-

kien sydämet. Johti omaa oopperayritystä 1801-

92. Miehensä perustamassa lukkari- ja urkuri-

koulussa hän ollut koulun perustamisesta asti

laulunopettajana sekä miehensä kuoleman jäl-

keen (1900) koulun johtajana. Hänen etevim-

mät yksityi.soppilaansa ovat hänen molemmat
tyttärensä Aino ja Irma.

3. A i n o A. ks. A c k t 6.

4. Irma A., suom. laulajatar, synt. Helsin-

gissä 4 p. kesäk. 1887. Käytyänsä Helsingin

suom. yhteiskoulua, aloitti A. laulunopintonsa

äitinsä johdolla ja jatkoi niitä kaksi vuotta

Pariisin konservatorissa (prof. Duvernoyn joh-

dolla). V.sta 1908 laulajattarena Dresdenin

hovioopperassa. Käyttää taiteilijanimeä Irma

Tervani.
"

O. M-o.

Acidimetria, haponmittaaminen. ks. Ana-
lyysi.
Äciditeetti (lat. acidum = happo) , emäksien

ominaisuus yhdistyä yhden tai useamman happo-

ekvivalentin kanssa (yksi- tai monihappoisia

emäksiä)

.

Acidum, lyh. Acid., hapon latinainen nimitys.

— A. acetieum, etikkahappo ; A. arsenicum,

arsenikkihappo; A. arsenicosum, arsenikki-

hapoke; A. benzoieum, bentsoehappo ; A. bori-

cum, boorihappo; A. earbolicum, karbolihappo;

A. carbonicum, hiilihappo; A. chloronitrosum,

kuninsiasvesi, suola- ja typpihappojen sekoitus-

(muutamiea metallien ainoa liuotusaine) ; A.

chromicum, kromihappo; A. citricum, sitruuna-
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happo ; A. formicicum, muurahaishappo ; A.

hydrochloratum tai hydrochloricum, suolahappo;

A. hydrocyanatum, syanivetyhappo ; A. lacti-

cum, maitohappo; A. muriaticum, suolahappo;
A. nitricum, typpi- eli salpietarihappo; A. oxa-

licum, oksalihappo ; A. phosphoricura, fosfori-

happo; A. picroriitricum, pikriinihappo ; A. pyro-

lignosum, puuetikka ; A. salicylieum, salisyli-

happo; A. succinicum, merenpihkahappo ; A. sul-

furicum, rikkihappo; A. sulfurosum, rikki-

hapoke; A. tannicum, tanniini, parkkihappo ; A.

tartaricum, viinihappo, j. n. e.

Acinas (lat.), rauhaisrakkula ; kudosmuodos-
tuma muutamissa rauhasissa. V. 0-B.

Acipenser f-e'-) ks. Sampi.
Acke (Andersson), Johan Axel Gus-

taf (s. 1859), ruots. taidemaalari, on maa-
lannut muotokuvia (m. m. Z. Topeliuksen)
ja maisemia, osaksi Ahvenanmaaltakin, jossa hän
on jonkun aikaa asunut. Hän on myöskin tun-

nettu koristelutaitecstaan ja piirustuksistaan

Topeliuksen (appensa) kirjoihin „Lukemisia lap-

sille". E. R-r.

Acker (saks. = pelto), saks. peltomitta, käy-
tännössä ennen metrijärjestelmää, lähipitäin 1

tynnyriala.

Ackte. A e k t ^-R e n v a 1 1, Aino, suom. lau-

lajatar, s. Helsingissä 23 p. huhtik. 1876, van-
hemmat säveltai-

teilija Lorenz
Nikolai Acht6 ja

laulajatar Emmy
Charlotta A.

Käytyänsä Hel-
singin suomalai-
sen tyttökoulun
aloitti A. laulu-

opintonsa äitinsä

johdolla ja esiin-

tyi ensi kerran
julkisessa konser-
tissa 1893, jonka
jälkeen teki kon-
serttimatkan maa-
seutukaupunkei-

hin. Syksyllä 1894
A. matkusti Pa-

riisiin, jonka konservatoriin hän onsimäisenä
197:stä hakijasta hyväksyttiin. Hänen opintonsa
prof. Duvernoyn johdolla kestivät kolme vuotta.
Päätettyään opintonsa konservatorissa, jolloin
hän oopperaluokalla sai ensimäisen palkinnon,
tarjottiin hänelle paikka Pariisin suuressa
oopperassa, jonka ihailtuna ]>rimadonnana hän
sitten oli v. 1897-1903. Opintoajallaan hän
kahtena ensi vuotena nautti kannatusapua Suo-
men ja sitten Ranskan valtiolta. Ensimäisen
esiintymisensä hän suoritti S p. lokak. 1897
Margareettana Gounod'n Faustissa ja esiintyi
sitten Juliettena saman säveltäjän oopperassa
Romeo ja Julia. Hänen useista osistaan mainit-
takoon Elsa(Lohengrin), Elisabeth (Taonhäuser),
Eva (Meistersinger), Margu^^rite (Faust), Sieg-
linde (WalkUre), Miraela (Carmen), Benjamin
(Joseph en Egypte) , Salome (Salome), Tosca
(Tosca), Nedda (Pajazzo), ensi kertaa Parii-
sissa esitettäessä, Cloches du Rhinissä (sävelt.

Snmuel Rousseau), ensi kertaa yleensä. Erot-
tuaan Pariisin oopperasta on .\. tehnyt taide-

Atno Ackti-Renvall.

matkoja useimmissa Euroopan maissa ja käy-
nyt kahdesti Ameriikassa herättäen kaikkialla

huomiota ja ihailua sekä konsertti- että varsin-

kin oopperalaulajattarena. V:sta 1901 naimisissa
lakit, tohtori Heikki Renvallin kanssa.

O. M-o.

Agoka f-sö'-] (259-222 e. Kr.) , intial. keisari

;

hänen ajaltansa ovat Intian vanhimmat
piirtokirjoitukset, jotka kertovat A:n hartaista

toimenpiteistä kansansa aineelliseksi ja henki-
seksi vaurastuttamiseksi. Hänen aikanaan pi-

dettiin buddhalainen uskonnollinen kokous (sy-

nodi) Pataliputrassa (Patnassa) ja lähetys-

Siiarnaajia lähetettiin m. m. Ceylonille. Hänen
hallitusaikansa on intialaisen buddhalaisuuden
kukoistusaika.
Aconcagua {-kä'-]. 1. Ameriikan korkein

vuori Andein vuoristossa 32 '/j" et. lev., tulivuori.

Sen korkeuden laski Conway v. 1898 olevan
6,834 m. — 2. Maakunta Chilen tasavallassa ; n.

14,000 km=, 35,000 (1905) as.; runsaasti kultaa,
hopeaa ja vaskea. A. R. B.

A condition [a ködisiö'} (ransk.), ehdollisesti;

ottaa myytäväksi ehdolla että saa palauttaa ta-

kaisin myymättömät, komissioniin.
Aconitum /-»'-/, ukon-

hattu, suku Ranuncu-
ZaceoE-heimossu ; korkeita
monivuotisia yrttejä pohj.

lauhkean vyöhykkeen vuo-

ristoseuduista. Juuret mu-
kulamaisest: paisuneita,

lehdet sormijakoisia, alem-
mat usein sangen suuria;
latvassa sininen tahi kel-

lertävä terttukukinto : ver-

holehdistä yksi kypärämäi-
nen, terälehdet muuttuneet
omituisiksi mesiäisiksi.

Useimmissa lajeissa, var-

sinkin juurimukuloissa, vä-

kevää, huumaavaa myrk-
kyä, akonitiiuin.
Meillä A. lycoctimum vil-

linä lehdoissa Karjalan-
kannaksella, Laatokan Karjalassa ja Enontekiön
Lapissa. A. napeUus ja A. cammarum jieisinä
koristekasveina.
A conto (it.), tilille, vrt. K o n t o.

Acorus, kalmojuuri, miekkaruohonC/ris^
näköisiä JracecE-heimoon kuuluvia vesikasveja
pohj. pallopuoliskon kaikista osista. Juurakko
paksu, pitkä, varsi lehtimäineu, kukinto paksu-
lapakkoineu vihertävä tähkä (puikelo) , näen-
näisesti varren sivussa. Lounais- ja Etelä-Suo-
nitssa harvinainen. A. calamtis on 300 vuott."»

sitten tuotu Aasiasta Eurooppaan. Koko kasvi,
varsinkin juurakko, ryydinhujuinen ja -makui-
nen. Viimemainittua käytetään rhizoma calami-
nimellä lääkkeiksi, sitä pannaan hajuvesiin,
hammnspulvoreihin j. n. e.

Acosta, Gabriel 1. tlriel (1594-1647).
syntyi Oportossa aatelisesta, katolisuuteen kään-
tyneestä juutalaissuTusta. Jouduttuaan epäi-
lyksiin kristinuskon totuudesta, siirtyi hän
.Mankomaissa juutalaisuuteen, mutta sekään ei

häntä kauan tyydyttänj-t, vaan hän joutui rii-

taan rabbiinien kanssa, ja hänet erotettiin syna-
gogasta. Myöhemmin hän taas palasi juuta-
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laisuuteeu, mutta lopetti päivänsä, kutea luul-

laan, itsemurhalla.

Acotyledonese [-dö'-], nimitys sellaisille kas-

veille, jotka itilessään ovat sirkkalehtiä vailla.

Vastaa Linnan luokkaa Cryptogamia. Ylei-

sempi nimitys : itiökasvit.
Acquit [akVJ (ransk.), vastaanottotodistus,

kuitti.

Acraniata [•ä't-J (lat.)
,
pääkallottomat,

luurankoisten pääjakson toinen jakso, johon
kuuluu yksi ainoa eläin, suikulainen (Am-
phioxus lanccolatus) (ks. t.).

Acraspedinen ks. M e d u s a.

Acre [eik3], engl. ja pohjois-amer. pintamitta,

= 4,840 neliöyardia = 40,467 aaria.

Acredula caudata [-e'- -dä'-] ks. Pyrstö-
t i i a i u e n.

Acrel, Olof, aateloituna af Acrel (1717-

1806), ajallaan Ruotsin etevin kirurgi ja huo-

mattava tiedemies, jonka aloitteesta perustettiin

Tukholman Serafimer-sairaala. [O. E. A. Hjelt,

„01of af Acrel, den svenska kirurgins fader"

(1SS4).].

Acrididje f-kri'-J ks. Heinäsirkat.
Acrocarpse ks. Sammalet.
Acroclinium roseum [-li'- -se'-], t a r h a j ä k-

k ä r ä, Texasista tuotu mykerökukkaisiin kuu-
luva koristuskasvi, jonka kielekkeiset ruusun-
punaiset laitakukat kuivuneinakin säilyviä.

Kuivissa kukkavihkoissa „eternellinä" (ks. t.).

Acsädy [atsädi], Ignäcz (1845-1907), unk.
historioitsija. Hänen pääteoksensa ovat: ,,Un-
kari Budan takaisinvalloittamisen aikana"
(1886) ;

„Unkarin kolmiajaon historia" (1897) ;

„Unkari Leopold I:n ja Josef II:n aikana"
(1898) ; „Unkarin valtion historia" (1902-03,

2 nid., kuvalL).
Act [äkt] (engl.) on Englannissa jonkun viran-

tmaisen tai valtiollisen eduskunnan julkaisema
päätös. Näin nimitetään useita tärkeitä parla-

menttipäätöksiä, esim. purjehdussääntö Naviga-
tion Act, Test act (ks. t.) y. m.
Acta (lat.) . Roomalaisilla tämä sana tar-

koitti kaikkia virkakuntien ja yleensä virallisia

toimituksia ja asiakirjoja. — A. apostolo-
r u m, apostolien tekoja. — A. d i u r n a, Caesarin

käskystä Roomassa toimitetut tiedonannot pää-
kaupungin tapahtumista (ensimäiset sanomaleh-
det) . — A. eruditorum, vanhin Saksan tie-

teellinen aikakauskirja, jonka perusti professori

Otto Mencke, ilmestyi latinan kielellä 1682-1782.
— A. martyrum 1. a. sanctorum, kerto-

muksia pyhien ja marttyrien elämänvaiheista.
— A. m a t h e m a t i c a, kansainvälinen mate-
maattinen aikakauskirja, joka v:sta 1882 ilmes-

tyy Tukholmassa professori G. Mittag-Lefflerin
toimittamana.— A. societatis pro fauna
et flora fennica, Societas pro fauna et

flora fennica'n julkaisusarjoja. — Acta socie-
tatis scientiarum fennica e. Suomen
tiede.seuran julkaisusarjoja.
Actsea [-te'-], konnanmarja, suku Ra-

n«»cuiacc(E-heimossa. Monivuotisia yrttejä Eu-
roopasta, Aasiasta ja Pohj.-Ameriikasta. I-ehdet
isoja 2-Ö kertaan sormilehtisiä, pienet valkeat
kukat tiheässä tertussa. Hedelmä monisieme-
ninen marja. Meillä A. spicata lehdoissa; sen
mustia tai punaisia marjoja pidetään myrkyl-
lisinä.

Acte [ukt] (ransk.), todistuskappale, -kirja.

Actinia [-tl'-] ks. Merivuokot.
Actio (lat.) , kanne, kannevaatimus.
Actitis [-tl'-] ks. Rantasipi.
Actium ks. Aktion.
Acton [äktn], John Francis (1737-1811),

napolilainen ministeri, oli erään Ranskassa oles-

kelevan irlantilaisen poika, meni Napolin ho-
vin palvelukseen, jossa voitti kuningatar Karo-
liinan suosion ja tuli Ferdinand IV :n pääminis-
teriksi, jommoisena hallitsi varsin mielivaltai-
sesti. Ranskan vallankumouksen puhjettua hän
noudatti sitä ja sittemmin Napoleonia vastaan
vihamielistä politiikkaa, kunnes v. 1806 yhdessä
Bourbonien vallan kanssa kukistui. Kuoli Pa-
lermossa 12 p. elok. 1811.

Acyklinen (kreik. kielteinen o, ja kyklos =

ympyrä) , köynuöksinen. ks. Kukka.
A. D., lyhennys lat. sanoista a n n o D o-

m i n i = Herran vuonna.
a. d., lyhennys lat. sanoista a d a t o (ks. t.)

Ad (lat.), prep., luo, johonkin; ad (in) ab-
'j u r d u m (lat.) , mahdottomuuteen

;
panna a d

acta (lat.), liittää asiakirjoihin.

Adagietto [-dze't-] (it.) , lyhyehkö sävelkap-
pale jokseenkin hitaassa tempossa I. K.
Adagio [adä/dzo] (it.), hitaasti.

Adalbert, pyhä (n. 950-997), Praagin piispa,

vaikutti pakanuuden hävittämiseksi Böömissä.
Alkaessaan lähetystointa pakanallisten preussi-

laisten maassa A. sai surmansa 23 p. huhtik.
997. Hän on saanut kunnianimen „preussiläis-

ten apostoli". J. G.
Adalbert (n. 1000-1072), Hamburg-Bremenin

arkkipiispa. Arkkipiispana v:sta 1045 harrasti

tämä lahjakas, suuria tavoitteleva mies menes-
tyksellä lähetystointa Skandiuaavian maissa,

tahtoi kohottaa Hampurin patriarkanistuimeksi
kaikkia Pohjoismaita varten ja teki Bremenin
huomattavaksi sivistyskeskustaksi (Adam Bri--

menjläinen) . Nuoren keisari Henrik IV :n kas-

vattajana ja neuvonantajana oli hänellä 1060-

luvulla johtava asema Saksan valtakunnassa,
mutta kukistui pian siitä ja sai loppuvuosinaan
kckea monenlaisia onnettomuuksia. J. G.

Adalhard (751-826), Kaarle Suuren serkku,

edisti lähetystyötä saksilaisten keskuudessa ja

perusti Korveyn luostarin Westfaleniin.

Adalia [-dä'-] (muin. Attaleia] , linnoitettu sa-

tamakaupunki Vähän-Aasian etelärannalla, Ko-
nian vilajetissa, n. 25,000 as.

Adalvard. Tällä nimellä mainitaan kaksi

piispaa ja uskousaarnaajaa Ruotsissa kuningas

Stenkilin aikana (1060-luvulla). — 1. A. van-
hemman sanotaan olleen Skaran ensimäisen

piispan ja saarnanneen kristinuskoa Vermlan-

nissa, vieläpä Norjassakin. — 2. A. nuorempi
oli määrätty svealaisten piispaksi ja asettui Sig-

tunaan. Hän näyttää olleen kiivasluontoinen

mies ja mainitaan aikoneen hävittää silloin

vielä suuressa arvossa olleen Upsalan temppelin,

minkä tuuman kuitenkin Stenkil sai ehkäistyksi.

A. rikkoi myöskin Göötanmaalla monta epä-

jumalankuvaa ja kastoi pakanoita. ii. G.

Adam ks. A a t a m i.

Adam Bremeniläinen, keskiaikainen histo-

riankirjoittaja, oli v:sta 1068 tuomiokapitulin

jäsenenä ja koulunjohtajana Bremenissä Hänen
noin 1075 kirjoittamansa Hampurin arkkihiip-
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pakunnan historia, nimenomaan sen neljäs kirj.i,

jolla ou nimenä ..Descriptio insularum aqui-

lonis", on varsin tärkeä ollen vanhimpia Poh-
joismaiden oloja koskevia historiallisia lähde-

teoksia ja sisältäen erittäinkin tietoja kristin-

uskon ensimäisestä leviämisestä näille maille.

Tietonsa niistä oli Adam B. enimmäkseen saa-

nut Tanskan kuninkaalta Sven Estridinpojalta,

jonka luona oli käynyt. Suomi esiintyy tässä

teoksessa „Naistenmaan" nimellä, jossa varmaan-
kin piilee muisto kvenein 1. kainulaisten hei-

mosta. K. G.

Adam de la Hale [adä' d' la äl], liikanimeltä

„Kyttyräsi:'lkä'', (n. 1240-87) Arras'u kaupuu-
gi-ssa, ran.sk. runoilija ja säveltäjä. Hänen
sievä paimounäytclmänsä „Jeu de Robin et Ma-
rion" on keskiajalta säilynyt vanhin maallis-

aiheinen draama. Son parhaana viehätyksenä
ovat lukuisat laulukappaleet. Sen lisäksi A. on
kirjoittanut satiirisen kuvauksen kotikaupun-

kinsa oloista „Le jcu d' Adam ou jeu de la feuil-

lee".

Adam [ada'], Adolphe Charles (1803-

5fi), ransk. suosittu oopperasäveltäjä, perusti

Pariisiin oman näyttämön „Th6ätre national".

/. K.
Adam [adä'], J u 1 i e 1 1 e, synt. L a m b e r

(s. 1836), ransk. kirjailijatar. Aloitti 1858 kir-

jalla „Id(5es antiproudhoniennes sur 1'amour, les

femmes et le mariage." On sitten käsitellyt

useissa teoksissaan kirjallisia, historiallisia ja

valtiollisia aiheita sekä julkaissut joukon novel-

Ifja ja romaaneja: „Mon village", .jPaienne"

y. m. Vv. 1879-86 hän julkaisi aikakauslehteä
,.La nouvplle revue", kirjoittaen siihen m. m.
valtiollisia katsauksia. Kirjailija Paul A. (ks.

t.) on häueh poikansa.
Adam /udä'Jl'siu\ (s. 1862), ransk. romaani-

kirjailija. Hänen ensimäistä teostaan „Chair
molle" (1885) syytettiin epäsiveellisyydestä,
mutia oikeudessa kumottiin häntä vastaan nos-

tettu kanne. Myöhemmissä teoksissaan hän
esiintyy mystikkona tai sosialistina. Romaa-
nilla „La force" hän on aloittanut puoleksi his-

toriallisten romaanien sarjan.

Adamaua [-mä'-], muinoin F u m b i n a, maa
Keski-Afrikassa, Sudanin länsi-osassa, Tsad-jär-
vcn eteläpuolella, n. 330,000 km=. Maa, jonka
lävitse Binue-joki virtaa, on viljavaa ylätasan-
koa. Asukkaat ovat pakanallisia neekereitä ja

muhamettilaisia fulbeja. Maa on jaettu Eng-
lannin, Ranskan ja Saksan välillä. Entinen
pääkaupunki Joi a on Englannin alueella.

A. Ii. B.
Adamello [•<:'], vuoriryhmä Ortler-alppien

itäpuolella. Siihen luetaan myös Presanel-
la-ryhmä (3,564 m).

Adamlitit, yhteinen nimitys useille ensi-
mäisloii vuosisatain ja keskiajan lahkoille. Nii-
den kerrotaan pitäneen yöllisiä kokouksia, joissa
osanottajat, palauttaakseen alkuperäistä viatto-
niuudentilaa, esiintyivät alastomina ja joissa
luirjoiteltiin sukupuolista hurjastelua. J. O.
Adams [lidams], Samuel (1722-1803), poh-

jois-ameriikkal. valtiomies, vaikutti pontevasti
yhdysvaltain vaj.auttamiseksi Englannin val-
lan alta ja oli sittemmin Massachusettsin kuver-
nöörinä. Adamsia on sanottu Ameriikan
t'ato'ksi.

Adam,s [ädsms]. 1. J o h n A. (1735-1826),

Ameriikan Yhdysvaltain toinen presidentti, puo-

lusti useilla kirjoituksilla siirtomaiden oikeuk-
.^ia ja otti osaa itsenäisyysjulistukseen, kävi

lähettiläänä Euroopassa ja valittiin 1789 uuden
liittovaltion ensimäiseksi varapresidtnriksi >fk&
oli 1797-1801 Washingtonin jälkeen sen presi-

denttinä. — 2. JohnQuincyA. (1767-1848),

Yhdysvaltain presidentti, edellisen poika, toimi
lähettiläänä Pietarissa ja Lontoossa, tuli v. 1817
ulkoasiain valtiosihteeriksi ja oli 1825-29 Yhdys-
valtain presidenttinä.

Adams [ädsms], John Couch (1849-92),

engl. tähtitieteilijä, osoitti, että häiriö Uranuk-
.sen radassa oli toisen vielä tuntemattoman pla-

neetin aiheuttama, jonka sittemmin Leverrier
keksi (Neptunus). 1858 A. tuli tähtitieteen pro-

fessoriksi Cambridgeen.
Adams Pike ks. Aatamin huippu.
Adamus Bremensis [-dä'- -me'-] ks. Adam

Bremeniläinen.
Adanson [adäsö], Michel (1727-1806) ransk.

luonnontutkija ja tutkimusretkeilijä, R^aumurin
ja Jussieu"n oppilas. Oleskeli v. 1745 jälkeen 5

vuotta Senegalissa, josta toi muassaan suuren-
moiset kasvi- ja eläintieteelliset kokoelmat. Toi-
mitti siellä myös arvokkaita ilmasto-, tähti- ja

kielitieteellisiä tutkimuksia. Myöhemmin Rans-
kan tiedeakatemian jUsen. Teoksia: ,,Histoire

naturelle du S^nögal" (1757), ,,Faniilles des
plantes" (1763), „Histoire de la botanique ot

pian des familles naturelles des plantes" (1864).
Hänen mukaansa antoi Linnfi apinanleipäpuulle
nimen Adan.ionia.

Adansonia [-ö'-], Malvacew-\\e'\mooa kuuluvia
puita Afrikastn Ainiin..nsknrista ja Austraa-

.^ri.

' :^ - ^.
^^-i-i*^

AdansoDia (l-j;it.u.i.

liasta. Tärkein laji A, digitnta, A p i n a n 1 e i-

p ä p u u, b a o b a b, villinä troopillisessa Afri-

kassa, viljeltynä Intiassa ja Etelä-Ameriikaasa.
Ko'okas, 22 m korkea ja maailman ]niksuin puu,
jonka usein onton rungon ympärysmitta voi olla

48 m. Lehvästö hyvin laaja; pitkät lukuisat
haarat laskeutuvat omasta painostaan alaspäin,

niin että puu matkan jiäästä näyttää pieneltä

lehdolta. Muutamia puita Länsi-Afrikassa on
arvioitu 6,000 vuoden vanhoiksi. Puu valkeata,

erinomai.seu pehmeätii. Lehdi't kerrottuja, sormi
lehtisiä; kukat yksinäisiä lehtihangoissa, pitkä
peräisiä, riippuvia, valkeateräisiä. Kurkkumai
sissa pitkistä peristään riippuvissa hedelmissä
150 suurehkoa siementä, kova puumainen kuori,
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mehevä sisus. — Ontossa rungossa asustaa usein

kokonainen neekeriperhe ; kuivattuja ja jauhet-

tuja lehtiä käytetään (1 a 1 o-nimellä) ruuanlait-

toon, hedelmän mehevä malto on terveellistä ra-

vintoa; sekoittamalla poltettujen hedelmänkuo-
rien tuhkaa palmuöljyyn saadaan mainiota
suopaa.
Adapa, mytologinen henkilö, erään nuolen-

pääkirjoitustaulun mukaan, joka kuuluu el-

-Amarna-löytöön (ks. A m a r n a)
,

,,alkuihmi-

nen", jumalien leipuri ja juomanlaskija, joka
jumalallisen kateuden vuoksi jäi vaille ikuista

elämää. Adapa-sanasta johtuu ehkä Adam.
(Jensen, „Assyrisch-babylonische Mythen u.

Epen" (1900).] E. T-t.

Adaptatsioni (ransk. adaptation), sovittami-

nen. FyiioL, silmän kyky mukautua näkemään
erivahvassa valossa. • M. 0-B.

Adapteerata (lat. aduytäfre), sovittaa kap-
pale toiseen. —^Adapteri, osa (esim. koneen)

,

joka voidaan liittää toiseen.

Adaptsioni, mukaantuminen, sellainen elä-

mäntavassa ja ruumiinrakennuksessa tapahtu-
nut muutos, joka tekee elimistön erittäin sove-

liaaksi niihin oloihin, joissa se elää tai on pa-

koitettu elämään. Jokainen elimistö on mitä
erilaisimpien ulkonaisten vaikutuksien alainen

ja nämä synnyttävät vastavaikutuksia elimis-

tössä. Muutoksien tapahtuessa ympäröivissä
oloissa esim. ilmastossa, ravinnossa, kasvis-

tossa, vihollisissa, kasvi- tai eläinlaji säilyy

useimmiten vain, mikäli se kykenee mukaan-
tumaan uusiin oloihin. Mukaantumiskyky
esiintyy yksilöissä esim. siinä, että elin

käyttämisestä voimistuu, käyttämättä jäämi-
sestä heikontuu. Olettaen että yksilöllisessä

elämässä saavutetut ominaisuudet periytyvät
jälkeläisiin voi Lamarckin mukaan selittää

useat tarkoituksenmukaisuudet kasvien ja eläin-

ten rakenteessa tuloksiksi tällaisesta suoranai-

sesta 1. aktuellisesta mukaautumisesta. Toisen
käsityksen mukaan, joka kieltää yksilöllisessä

elämässä saavutettujen ominaisuuksien perin-

nöllisyyden, on tarkoituksenmukainen ruumiin-
rakennuksen ja elämäntavan syntyminen seli-

tettävissä D a r w i n in valikoimisopin avulla

olettamalla että erilaisista synnynnäisistä muun-
noksista vain ne säilyvät, jotka ovat elämän-
suhteisiin soveliaat. K. M. L.

Adar (ass. AddaruJ, babylonialaisen ja juuta-

laisen vuoden kahdestoista kuukausi ; vastaa hel-

mikuuu loppua ja maaliskuun alkua.

Adasev, Aleksei Fedorov (k. 1560),

ven. valtiomies, oli ollut hovivirkamiehenä,
kun hän 1547, Iivana IV:n ryhtyessä 16-vuoti-

sena itse hallitsemaan, pappi Silvesterin kanssa
tuli tsaarin vaikuttavimmaksi neuvonantajaksi.
Heidän onnistuikin ajaksi saada Iivanan huonot
himot tukahutetuiksi ja hänen harrastuksensa
käännetyksi tosi toimintaan alamaisten hyväksi.
Uusi tarkastettu lakikirja, sudebnik, saatiin 1550
aikaan. Idässä voitettiin Kasanin ja Astrakanin
tatarit. Mutta Silvesterin ja A:n asema rupesi

nähtävästi Iivanasta siteeltä tuntumaan. 1560
heidät molemmat äkkiarvaamatta karkoitettiin
ho\ista; A. ensin nimitettiin päälliköksi Liiviin,

mutta pantiin sitten Tartossa vankeuteen, jossa

pian kuoli. K. G.
A dato (lat.), tästä päivästä lähtien; lyh. a. d.

3. Painettu 'V,2 08.

Ad calendas grsecas ks. Calendae.
Adda (lat. AddiiaJ, Pon syrjäjoki, Pohjois-

Italiassa, tulee Ortler-alpeilta, juoksee Como-
järven läpi ja laskee emäjokeensa lähellä Cremo-
uaa ; 400 km pitkä.

Addeerata (lat. addere) , laskea yhteen.
Addenda [-e'-J (lat.)

, „lisättäviä".

Addio [adVo] (it), hyvästi!
Addis-Abeba [-e-], huomattavin kaupunki

Seassa, Abessiiniassa, n. 50,000 as. ; n. 3,000 m
yi. merenp. ; vv. 1893-1901 kuningas Menelikin
asuinpaikka.
Addis-Alam, v:sta 1901 Abessiinian hallitsi-

jan asuinpaikka, 00 km länteen Addis-Abebasta.
Addison [eddisan], Joseph (1672-1719),

engl. kirjailija. Herätti ensin huomiota sankari-
runoelmalla „The Campaign", jossa hän ylistää

Marlborough'n voittoa Blenheimin luona, pääsi
sitten korkeihin virkoihin ja kohosi valtiosih-

teeriksi 1717. Hänen murhenäytelmänsä „Cato"
saavutti aikoinaan suuren menestyksen. Mutta
enimmän hän vaikutti Englannin kulttuuriin toi-

mittamalla moraliseeraavia viikkolehtiä „The
Tatler", „The Spectator" ja „The Guardian",
joiden merkitys on ollut suuri koko Euroopan
sanomalehdistön kehityksessä. Hän arvostelee
niissä yhteiskunnallisia oloja ja henkilöitä ter-

veesti, vaikka hieman kuivakiskoisesti, ja hänen
esitystapansa on selkeää ja tasaista.

Addison [eddisanj, Thomas (1793-1860)

,

engl. lääkäri, kuuluisa eräästä taudista (ks.

Addisonin tauti), jonka hän ensimäisenä
selitti, kirjoituksessa v. 1855.

Addisonin tauti, ankaranluontoinen, etu-

päässä veressä ja hermostossa häiriöitä synnyt-
tävä tauti, joka näyttää aiheutuvan lisämunuai-
sissa esiintyvistä sairaloisista ilmiöistä. Tautia
potevan iho muuttuu väriltään likaisen rus-

keaksi ; siitä myöskin nimitys: bromed skin.

vrt. Addison, Thomas. il. 0-B.

Additsioni (lat. addi'tio = lisääminen)
,
yhteen-

lasku.

Adduktori (lat. addu'ctor = lähentäjä) , lähen-

tUjälihas, joka lähentää esim. sormet toisiinsa

tai vetää esim. jalat tai kädet ruumiin keski-

viivaa kohden. M. 0-B.

A decouvert [a dckuvä'r] (ransk.), peittä-

mättä; paljaan taivaan alla; ilman verukkeita.

Adekvaatti (lat. adaequä'tus = yhtäläiseksi

tehty) , log. = täysin sopiva, vastaava, oikea.

Määritelmä on adekvaatti, kun subjektin ja

predikaatin alat ovat yhtäsuuret.

Adelaide [adaled], Etelä-Austraalian pääkau-

punki, perustettu v. 1836, Torrensjoen varrella,

10 km meren rannasta. Kaupunki on säännöl-

lisesti rakennettu leveine katuineen, suurine au-

keine paikkoineen ja komeine rakennuksineen.

\. 1874 perustettu yliopisto; kirjasto, museo,

taulukokoelma y. m. Anglikaaninen ja rooma-

laiskatolinen arkkipiispa. A. on rautatieyhtey-

dessä Austraalian muitten suurkaupunkien ja

.satamakaupunkinsa Port Adelaiden kans-

sa. 186,066 as. (1903). A. R. B.

Adelcrantz. 1. Göran JosuaeA. (1668-

1739), ruots. arkkitehti, N. Tessin nuoremman
oppilas, tuli tämän jälkeen linnan arkkitehdiksi.
— 2. Karl Fredrik A. (1716-1796), arkki-

tehti, edellisen poika, suoritti loppuun Tukhol-

man kuninkaallisen linnan rakentamisen, rakensi
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m. m. Aadolf Frcdrikin kirkon ja suunnitteli

Tukholman Norrbron.
Adelheid [u-], Saksan keisarinna, Rudolf II

Uurgundilaisen tytär, meni 14-vuotiaana naimi-
siin Italian Lothar II:n kanssa. Tämän kuoltua
tahtoi Lotharin kilpailija, maakreivi Berengar II

naittaa A:n pojalleen. A. sai turvaa Otto I:ltä,

joka sittemmin nai hänet. Keisarinna A:llä

oli suuri vaikutus Saksan asioiden kulkuun.
Hän kuoli 999 ja julistettiin myöhemmin py-
häksi.

Adelsberg (sloveen. Pösto;'na), kylä Krainissa,

Itävallassa, 60 km lounaseen Laibachista Wien-
Trie.stiii radan varrella. Lähi.';töllä A:n luola,

suuri, 4 km pitkä tippukiviluola, joka on muo-
dostunut neljästä käytävien toisiinsa yhdistä-

mästä osasta. Korkein on 58 m, sen läpi virtaa

Poik-joki. Tämmöiset luolat ovat tavallisia ilmi-

öitä karstiniiURcmissa (ks. t.), missä lähdevesi,

,\*i>'isberg.

joka virtaa kalkkikerrosten läpi, suuren paineen
alaisena absorbeeraa hiilihappoa ja täten liuot-

taa kalkkikiveä. Näin on luolien synty selitet-

tävä, vaikkakin niitten muodostumiseen on
tarvittu vuosituhansia. Luolien seinämät ja
katto ovat täynnä rakoja, joista vesi pääsee tun-
keutumaan sisään, ja kun lämpötila ja paine nyt
tavallisesti on alhaisempi, ei vesi enää voi pitää
kalkkia liuouneena, vaan tämä kiteytyy muodos-
taen kalkkikiveä (tippukiveä). Tämä asettuu
osaksi kattoon muodostaen n. s. stalaktiittejä,
tahi maahan pylvääntapaisesti ; näitä taasen
sanotaan stalangniiteiksi ja ne muodostavat luo-
lissa mitä ihanimpia pylväitä, kiehkuroita, ver-
hontapaisia seinämiä, penkereitä ja kivettyneitä
vesiputouksia. Luolat ovat luonnollisesti aivan
pimeät pienine mataline sisäänkäytävineen ja
sattumalta onkin niitä löydetty. Eläinkunta
niissä on omituinen, on tavattu sokeita mateli-
joita, kuten olmi (Proteus angiiineusj. Nykyään
on Adelsborgin luola Itävallan suosituimpia
matkailijapaikkoja; sinne on hankittu kaiken-
laatuisia mukavuuksia: m. m. sähkövalo, joka
tuhansista lampuista virtaa, valaisten läpikuul-
ta\an kalkkikiven joka lokeron, on muuttanut
pimeän luolan hurmaavaksi satulinnaksi ; sen
lisäksi saa veneellä ja rautatiellä kulkea ihaile-
massa sen omituisuuksia ja kauneuksia.

W. Sm.
Adelskold lädelsöldj, K 1 a s A d o 1 f (s. 1824)

,

ruots. insiuööri, tunnettu rautateiden, siltain ja
satamien rakentaja. Rakentanut m. m. vanhat

puiset maantiesillat Oulunjoen yli, joista toisessa

vielä olevista on yksi 150 jalan ja kaksi 125 ja-

lan jänteistä kaarta. J. C-en.

Adelung /ä-/. 1. Johann Christoph A.
(1732-1806), saks. kielentutkija, synt. Pomme-
rissa, lukion opettaja, myöhemmin ylikirjaston-

hoitaja Dresdenissä. Hänen laaja „kieliopillis-

kriitillinen sanakirjansa yläsaksan murteesta",

y. m. kirjoituksensa ovat terveine kielenpuhdis-
tuspyrkimyksineen paljon vaikuttaneet äidinkie-

lenopetukseen ja etenkin saksan kielen oikein-

kirjoitukseen. Sitävastoin „Mithridates", kirjava
kokoelma kielennäytteitä erilaisista kielistä, on
vähänarvoinen. — 2. Friedrich A. (1768-

1843), ven. oppinut, edellisen veljenpoika, synt.

Stettinissä, muutti Venäjälle, jossa tuli Itämai-
sen opiston johtajaksi ja tiedeakatemian presi-

dentiksi. Hänen teoksistaan, jotka etupäässä
koskevat ulkomaisia lähteitä Venäjän historiaan,

ovat huomattavia esim. „Siegmund Freiherr von
IJtrberstein" (1818) ja „Kritisch-litterari.sche

Cbersicht der Reisenden in Russland bis 1700"

(2 osaa, 1846).

Aden [eidn] engl. kaupunki ja linnoitus Ara-
bian eteläisellä rannikolla, Jemenissä, 180 km
Habel-ilandebin salmesta itäänpäin, sammu-
luitten tulivuorten ympäröimässä laaksossa.
Kaikki laaksossa oleva viljelysmaa on sinne
muualta tuotu. Ilmanala on kuiva ja kuuma,
mutta ei kuitenkaan epäterveellinen. Sataa ta-

vallisesti ainoastaan parina viikkona syys-
kuussa, mutta silloin aivan kuin kaatamalla.
Knglantilai.set ovat rakentaneet suurenmoisia
vesisäiliöitä. Sähkölennätinjohto Eombayhin.
Aoenin satama on erinomainen, riittäen koko-
naisille laivastoille. — Keskiajalla Aden oli

Arabian kaupan keskus sekä Etelä-Aasian ja
Itä-Afrikan luonnontuotteiden ja Euroopan teh-

dastavaroiden varastopaikka. Kun kulkuväylä.
Hyväntoivonniemen ympäritse Intiaan löydet-
tiin, kadotti A. merkityksensä ja v. 1839 se oli

ainoastaan pieni kylä, jolloin se sopimuksen
kautta joutui Englannille. Myöhemmin on Eng-
lanti ostanut pienempiä alueita lisää, joten Ade-
nin pinta-ala nyt on 200 km'. Tähän tulee li-

säksi n. 20,000 km' käsittävä suojelusalue. Ade-
niin kuuluvat myös Perim ja Sokotra saaret
sekä Kuria-Muria saariryhmä. — Aden on
vapaasatama ja hallinnollisesti Bombayn kuver-
nöörin alainen. Tärkein tuoni-tavara on kivi-

hiili, ja vientitavara Arabian kahvi. A. H. Ii.

Adenitis [-»i'-] (kreik. aden - rauhanen)

,

lymfa- eli imurnuhasten tulehdus.

Adenoidiset veg:etatsionit, kasvannaisenta-
paisia muodostumia nenä- ja nieluontelojen lima-
kalvossa, il. O-B.
Adenoma /-ö'-/ (kreik. ade'n = rauhan.>n)

,

rauhaskasvannainen. — Adenoskleroosi,
imurauhasten kovettuminen, kuppataudin tuot-
tama ilmiö.

Adenopatia (kreik. ade'n = rauhanen, ja pa-
^/iciH = kärsiä), sairaus rauhasissa. .V. 0-B.
Adeps (lat.), rasva; a. lanse, lanoliini; a.

pctrolei, vaseliini ; a. suilla 1. suillus, sianrasva,
ihra.

Adepti (lat.), „se joka on saavuttanut", niin
keskiajalla nimitettiin alkemistejä, jotka uskoi-
vat löytiineensä viisnudenkiven : siitä vaikean
taidon tai tieteen oppilas, opiskelija.
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Adessiivi (lat. odessi'ijus = luona-olon sija),

eiäs länsisuomalaisten kielten, suomessa -lla-,

-Zfö-päätteisenä esiintyvä, nimisauain sijamuoto;
ulko-olento (vanh. nimitys : sivunto) ; ks. U 1-

koiset paikallissijat. A. K.
A deux /o dö'] (ransk.), kahden kesken.
Adhemar [-demä'-] 1. A d 6 m a r, Puy'n piispa.

A. oli ensimäinen, joka Clermontin kirkollisko-

kouksessa 1095 kiinnitti pukuunsa punaisen ris-

tin osoitukseksi aikeestansa ottaa osaa ristiret-

keen. A. kuoli 1098, heti Antiokian valloituksen

jälkeen.

Adhesioni (lat. ad/ite/eVe = riippua kiinni).

1. fys., pintaveto, voima, millä yhteensattuneet
kappaleet tarttuvat toisiinsa (liimaaminen, kit-

taaminen, vesipisarain tarttuminen ikkunaruu-
tuun, kahden lasilevyn tarttuminen toisiinsa j.

n. e.). — Adhesionipaine 1. tartunta-
paine, se osa veturin painosta, joka kohdistuu
liikepyöriin.

2. Lakit., selitys, jonka kautta kolmas valtio

nimenomaan hyväksyy määrätyt kohdat toisten

valtioiden välillä tehdystä sopimuksesta.
O. K:nen.

Adhesionirata, rautatie, jossa junien liikunta

perustuu kiskojen ja pyörien väliseen kitkaan,
siis tavallinen tasangon rautatie. Vuoristora-
doilla täytyy käyttää hammasrattaita, y. m.
keinoja.

Ad h.oc (lat.), tätä (erityistä tehtävää)
varten.

Ad hominem (lat.), selittää asia toisen hen-
kilön käsityskyvyn mukaan; mieskohtaisesta
vrt. Argumentti.
Adiabaattiuen (kreik. adiabato's = läpäise-

mätön). A. lämmön muutos tapahtuu, kun ilma
puristuu kokoon (kuumenee) tai laajenee (jääh-

tyy), ilman että lämpöä johtuu tai poistuu, vrt.

Pneumaattiset tulukset.
Adiafora [-dia'-] (kreik. kielteinen a,ja dia'pho-

ros - erilainen), yhdentekevät asiat ja toimituk-
set, jotka ilman vaaraa voidaan jättää tai suorit-

taa. — Adiaforistinen riita sai alkunsa
Schmalkaldeuin sodan aikana, kun keisari evan-
kelisten jouduttua tappiolle v. 1548 vaati heitä
noudattamaan katolisia kirkonmenoja. Witten-
hergiläiset jumaluusoppineet laativat silloin

Melanchthonin johdolla n. s. L e i p z i g i n i n-

t e r i m i n, jossa useat katoliset kirkonmenot
julistettiin yhdentekeviksi (adiaphora), joita

evankelinenkin saattoi rauhan vuoksi noudat-
taa. Toiset jumaluusoppineet, johtajana kiivas
Flacius, pitivät tällaista myöntyväisyyttä moi-
tittavana tinkimisenä, jota ankarasti oli vas-

tustettava. Augsburgin uskonrauhan jälkeen
V. 1555 tämä riitakysymys menetti merki-
tyksensä. — Toinen adiaforistinen riita syntyi
jiietismin aikana. Tämän suunnan jumaluus-
oppineet pitivät maallisia huvituksia, varsinkin
teatteria ja tanssia syntinä, jota vastoin puhdas-
oppisuuden edustajat selittivät huvituksien ole-

van yhdentekeviä. [art. Adiafora, Real-

eueyklopädie fur protest. Theologie und Kirche
3:s pain.] E. K-a.
Adiantum [-a'n-], Polypodiacece-heimoon kuu-

luva saniaissuku, jonka lajit kasvavat maassa
tahi vuorien raoissa tai penkereillä kuuman vyö-
hykkeen kosteissa metsäseuduissa. — Lehdet si-

rosti jakaantuneet pieniin vastapuikeihin leh-

dykköihin, joiden taaskäänteisten reunojen alla
itiöpesäkeryhmät ovat ; niiden ruodit ja keski-
suonet kiiltävän mustia. — Meillä huonekasvina
yleisesti viljelty A. Capillus Veneris, Venuk-
sen hiukset, on kotoisin Välimeren maista,
mutta kasvaa villinä vielä Neuchätel'in järven
rannoilla Sveitsissä ja Wight-saarella Englannin
lounaisrannikolla. — Juurakoista valmistettua
rohdosta, syrujius capilli veneris'tä, on käy-
tetty lääkkeenä keuhkokatarreja vastaan.
Adiatermaani (kreik. kielteinen a, ja diather-

ma'inevn = läpeensä lämmittää) , lämpösäteitä lä-

päisemätön.
Adieu [adjo'] (ransk. ö = -lie ja X)ieM = Ju-

mala), herran haltuun, hyvästi!
Adige [adi'dzej, joki, joka lähtee Rhetian al-

peilta Tirolissa Etsch nimisenä, juoksee Mera-
nin eteläpuolitse, Trientin ohi Italiaan ja sitten

Veronan sivutse Adrian mereen ; sen pituus on
400 km, purjehdittava Brenneristä tulevan
syrjäjoen Eisackin yhtymäkohdalta alkaen, yh-
teydessä Pon kanssa kahdella kanavalla. A:n
laakso on ollut erittäin tärkeä kulkuväylä.

Adils, Ynglinga-sukuun kuuluva svealaisten
kuningas, tunnettu tarinassa riidastaan Tans-
kan kuninkaan Rolf Kraken kanssa; maini-
taan kuolleen siten, että eräässä uhrijuhlassa
kaatui hevosenselästä ja siten sai surmansa.
Lienee ollut historiallinen henkilö, siitä päät-
täen, että hän mainitaan myöskin Be.owulf-

runossa, ja elänyt 6:nnella vuosisadalla. E. G.

Ad (In) infinitum [Infinl'-] (lat.), loppumat-
tomiin.

Ad interim (lat.), väliaikaisesti.

Adipoosi (lat. adeps = rasva) , rasvakudosten
liikakasvaminen.
Adirondack [ädai'3ndäkj, ylänköseutu kau-

niine metsineen, järvineen ja vuorineen New-
York-valtion pohjoisosassa. A. R. B.

A discretion [-kresiö'] (ransk.), mielen mu-
kaan, ehdoin tahdoin.

adj. lyhennys sanasta adjektiivi.

Adjektiivi (lat. nömen adjectVvum; adjectV-

i'«s = lisättävissä oleva), laatusana, on sellainen

nomini (ks. t.)
,
joka nimittää mimmoinen jokin

on; se voi joko välittömästi liittyä määrättä-

väänsä substantiiviin (hyvä hevonen, attribuutti,

ks. t.), tai merkitykseltään vaillinaisen verbin

välityksellä omistua subjektille (hevonen oi>

hyvä, predikaatintäyte; ks. t.). A. K.
Adjektiiviset värit ks. Värjäys.
Adjoint fadzue'] (ransk.), apulainen.

Adjudikatsioni (lat. adjudicä'tiö} , omaksi
tuomitseminen, jakotuoraio; tuomarin jakoa tar-

koittavassa oikeudenkäynnissä antama määräys
siitä, kenen omaisuuteen esine on kuuluva, ja

sellaisena omistusoikeuden saantoperuste.

O. K:nen.

Adjungeerata (lat adjVnjere = yhdistää),

kutsua lisäjäseneksi, ottaa apujäseneksi (ks.

Ij i s ä j ä s e n.).

Adjunkti (vrt. Adjungeerata), apulai-

nen. — Adjunktuuri, apulaisen virka.

Adjuratsioni (lat. adjurä'tiö) , vannottaminen.
Adjutantti ks. A j u t a n 1 1 i.

Adjutor /-m'-/ (lat.) , apulainen.

Adjuvantia [-va'-] (lat. adjuvä're = auttaa)',

lääkeaineet, joita lisätään toiseen lääkeaiaee-

seen vahvistamaan tämän vaikutusta.
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Adler [ä-], Georg (1863-1908), saks. kansan-
taloustieteilijä, 1900 professoriksi Kieliin, suo-

rittanut useita arvokkaita tutkimuksia sosialis-

min ja sosiaalisten liikkeiden historian valaise-

miseksi. Uänen pääteoksensa on ,,Die Geschichte

des Sozialismus uud Kommunismus", josta vain

ensiraäinen nidos (1899) on ilmestynyt. A. toi-

mitti myös kokoelmaa „Hauptwerke des Sozia-

lismus und der Sozialpolitik". Suomeksi on il-

mestynyt: ..Yhteiskunnallinen kysymys" (1905).

(J. F.)

Adler [ä'-], Victor (s. 1852), itäv. sosiaali-

demokraattisen puolueen johtomiehiä. A. hyl-

käsi lääketieteelliset opintonsa ja ryhtyi toimit-

tamaan Wienissä perustamaansa sosiaalidemo-

kraattista sanomalehteä „Arbeiterzeitung".

Adlerberg [ä-], alkup. ruots. suku, lähtöisin

Upsalan arkkipiispasta Olof Svebiliukses-
t a, jonka pojat 1684 aateloitiin A:n nimisinä.

S:n pojanpoika Erik muutti Vironmaalle, tullen

suvun venäläisen haaran kantaisäksi.

I.Vladimir Fedorovits (1793-1884) A.,

kreivi, kenraali, ministeri, Erik A:n pojanpoika,

synt. Viipurissa. Otti osaa 1812-14 vuosien so-

tiin. Tuli 1817 suuriruhtinas, sittemmin keisari

Nikolain ajutantiksi ja pian läheiseksi uskotuksi.

Oli 1842-57 postilaitoksen päällikkönä ja 1852-

72 keisarin, hovin ja keisarill. omaisuuksien
ministerinä; nimitettiin 1843 jalkaväen kenraa-
liksi ja korotettiin 1847 kreiviksi. Valtiollisiin

asioihin A. ei paljoa vaikuttanut, vaan käytet-

tiin häntä etupäässä keisarill. perheen yksityis-

asioissa; keisarillisten läheisenä ystävänä hän
pysyi Aleksanteri II:kin aikana, vaikkei hyväk-
.synytkäiin tämän uudistuspuuhia. — 2. Niko-
lai A. (1819-92), kreivi, kenraali. Suomen ken-

raalikuvernööri, e-

dellisen poika, kuoli

jouluk. 25 p. 1892.

Siirtyi luteril. kir-

kosta kreikk.-kato-

liseen. Käytyään
läpi keisarill. paa-

sikoiilun hän 1837

tuli Preobrazen-
skin kaartinryk-
meutin vänrikiksi.

Otti 1841 ja 1844
osaa taisteluihin

Kaukaasian vuoris-

tolaisia vastaan ja

1849 Unkarin sota-

retkeen. Palveli
Nikolai .\dlerberg. sitten Tonavan ar-

meijassa ja Kri-
missä. Tuli 1857 kenraaliajutantiksi. Naut-
tien Aleksanteri II:n suurta luottamusta A.
t-oukok. 1 p. 1866 nimitettiin Suomen kenraali-
kuvernööriksi. Alussa hän ei näkynyt täysin
käsittävän Suomen oloja, mutta myöhemmin hän
oli avullisena useiden tärkeiden uudistusten toi-

meenpanemisessa. M. m. on osaksi hänen vaiku-
tustaan kiittäminen siitä, että Suomi 1878 sai
oman sotalaitoksen. Oli sairauden vuoksi pitem-
män aikaa useita eriä virkavapaana. A., joka
1870 oli tullut jalkaväen kenraaliksi, sai Alek-
santeri II:n kuoltua 1881 eron viroistaan. Elä-
mänsä loppupuolen hän oleskeli Munchenissä.
Palestiin.nan tekemällään retkellä saamiaan vai-

kutelmia hän kuvaili teoksessa „En orient. Im-
pressions et reminiscenees" (1867). K. B:dt.

Adlerbeth [ä-], 1. Gudmund Jöran A.
(1751-1818), ruots. kirjailija, kustavilainen aka-
deemikko, tunnettu varsinkin roomalaisten ru-

noilijain Horatiuksen, Vergiliuksen ja Ovidiuk-
sen taitavana ruotsintajana. Kirjoitti myös
teatterikappaleita (ooppera „Cora och Alonzo" ja
murhenäytelmä „Ingiald Illräda") ja jätti jäl-

keensä tärkeitä historiallisia muistiinpanoja.
Kallistui loppuiällään vapaampaan suuntaan
uiinhyvin runoudessa kuin politiikassa. — 2.

Jakob A. (1785-1844), ruots. muinaistutkija,
edellisen poika, „göötiläisen koulun" perustaja
ja sen monivuotinen sihteeri. Julkaisi m. m.
Eddan ja „VauluDdars saga"n.
Adlercreutz-s u k u polveutuu Tuomas Eeri-

kiup. T e u t e r s t r ö m i s t ä, joka oli kotoisin
Teutarin talosta Lohjalta ja Kaarle XI :n ai-

kana palveli reduktsioni-virastossa. jolloin osta-

malla tiesi hankkia itsellensä suuren maaomai-
suuden ja 1701 aateloitiin nimellä Adlercreutz;
k. 1710. — 1. Henrik Tuomas A. (1732-

1801), edellämainitun pojanpoika, antautui nuo-
rempana virkatoimissa oltuansa maanviljelijäksi
omistamillaan Boen, Sjuudbyn y. m. tiloilla.

Otti osaa pariin vapaudeuajan valtiopäiviin ja

on jättänyt jälkeensä tekemiänsä muistiin-
panoja aikansa tapauksista, antoi Porthanille
tietoja Suomen maantieteestä y. m. — „Histo-
riskt-politiska anteekningar af H. T. Adler-
creutz 1743-1796", Hels. 1888.

2. Kaarle Juhana A. (1757-1815), sota-

päällikkö, syntyi Kiialan kartanossa lähellä Por-
voota 27 p. huhtik.

1757. Ajan tavan
mukaan jo lapsena

sotapalvelukseen ru-

vettuansa, hän otti

1788-90 Savon prikaa-
tissa osaa Venäjän
sotaan, kunnostau-
tuen erittäinkin Por-
rassalmen ja Pirtti

mäen taisteluissa. Ni
miteltiin 1792 evers

tiluutnantiksi, 179(1

everstiksi ja 1804

päälliköksi vastapes-

tatuUe uudelle ryk
mentille, joka sai hä-

nen nimensä. 1808
vuoden sodan syt-

tyessä A. nimitet-

tiin toisen prikaatin päälliköksi, jona otti

osaa pääarmeijan i)eräytymisretkeen Pohjan-
maalle. Armeijan yliajutantin kreivi Löven-
hjelmin jouduttua vangiksi 16 p. hulitik. mää-
rättiin A. hänen sijaansa ja tuli näin Klinga-
porin, lähimmäksi mieheksi. Jo kaksi päivää
sen jälkeen hän Siikajoella asettui vastarintaan
piiälletunkevia venäläisiä vastaan ja sai heistä

voiton, jota sitten seurasi toinen Revonlahdella.
Joksikin aikaa sota nyt sai toisen muodon: pe-

räytymisretki muuttr.i voittoretkeksi. A :n an-
sioksi ovat nimenomaan luettavat Lapuan ja

Alavuden kauniit päivät 14 p. heinäk. ja 17 p.

elok. Mutta venäläisten ylivoimaa vastaan, jota
johti heidän uusi päällikkönsä Kamenski, A. ei

lv. J. Adiercreinz.



73 Adler-Salvius—Adonai 74

voinut pitää puoliansa. Kuonan ja Salmen luoua
1 ja 2 p. syysk. hän kyllä urhoollisesti torjui

vihollisen hyökkäykset, mutta katsoi kuitenkin
olevaa pakon vetäytyä pohjoiseen, ottamatta tar-

peeksi selvää venäläisten hankkeista, jotka hekin
jo olivat peräytymismatkalla. Oravaisten luona
14 p. syysk. A. jälleen uljuudella taisteli ja oli

jo saavuttamaisillaan voiton, kun avuksi tulleet

uudet vihollisjoukot muuttivat voiton tappioksi.

Tämä taistelu ratkaisi Suomen armeijan kohta-

lon ; sen täytyi nyt, vastarintaan enää kykene-
mättä, jatkaa peräytymistään pitkin Pohjan-
maan rannikkoa sekä Lohtajan ja Olkijoen ase-

levoissa jättää koko Suomi Kaakamajokeen asti

vihollisen valtaan. A. sai nyt luvan erota ar-

meijasta ja mennä Tukholmaan. Sotapäällik-

könä A. oli urhoollinen, velvollisuutensa täyt-

tävä ja toimikykyinen, mutta sitä laajanäköistä
johtajan silmää, jota suuri sotapäällikkö tarvit-

see, hänellä ei näy olleen ; hänen urhoollisuu-

tensa joskus myöskin houkutti hänet liian pit-

källe, varomattomuuteen. Kaikissa tapauksissa
hän on 1808-09 vuosien sodan ajalta kunniakas
esimerkki meidän sotureistamme. — A:n tultua

Tukholmaan kääntyivät silmät häneen, kun sala-

liittolaiset etsivät johtajaa Kustaa IV Aadol-
fin vallan kukistamiseksi. Ensin epäröityänsä
liittyi A. heihin ja oli johtajana kuninkaan van-
gitsemisessa 13 p. maalisk. 1809. Valtioneuvok-
sena A. sai sijansa uudessa hallituksessa. Esi-

kuntapäällikkönä oli hän 1812-14 mukana liitto-

laisten pohjois-arraeijassa sodassa Napoleonia
vastaan sekä ruotsalaisten sotaretkellä Norjaan,
mutta kun hänen ja perintöprinssi Kaarle Ju-
hanan väli kylmeni, pyysi ja sai hän viimemai-
nittuna vuonna eron. Tunnustukseksi Suomen
sodassa osoitetusta urhoollisuudesta olivat sää-

dyt hänelle antaneet Leekön kuninkaankartanon,
jonka hän nimitti Siikajoeksi ; 1814 korotettiin

hänet kreiviksi. Kuoli 21 p. elok. 1815. K. G.

Adler-Salvius [ud-], Jchan (1590-1652),
ruots. valtiomies. Aatelittomista vanhemmista
syntyneenä Salvius pääsi harjoitettuansa opin-

toja koti- ja ulkomaalla asessoriksi Svean hovi-

oikeuteen, jommoisena hän kyvyllään herätti
Kustaa Aadolfin huomiota, ja tuli sen jälkeen
kä3'tetyksi valtiollisissa toimissa. Tämän luotta-

muksen hän säilytti holhoojahallituksen ja Kris-
tiinan aikana ja sai tärkeimmän tehtävänsä, kun
hänet v. 1638 määrättiin Ruotsin lähettilääksi

Hampuriin ottamaan osaa aloitettaviin rauhan-
sovitteluihin. Ruotsin edustajana hän siten oli

mukana Westfalin rauhanteossa 1648. Ansiois-
taan hän nyt nimitettiin valtaneuvokseksi ja
pääsi kuningatar Kristiinan suureen suosioon,
mutta kuoli odottamatta eräällä matkalla Lyy-
pekkiin. K. G.

Adlersparre [äd-J. 1. Georg A. (1760-

1835), ruots. soturi, valtiomies, syntyi Jämtlan-
nissa 28 p. maalisk. 1760, rupesi aikaisin sota-

palvelukseen ja otti osaa Suomen sotaan 1788-90,

jossa joutui vangiksi. 1808 hän palveli n. s. län-

tisessä armeijassa (Vermlannissa), ja asettui
siellä johtajaksi, kun tämä maaliskuun alussa
nousi kapinaan Kustaa IV Aadolfia vastaan. Hän
lähti nyt joukkoineen liikkeelle Tukholmaa kohti,

n;utta täällä oli Adlercreutz jo ennen hänen tulo-

ansa suorittanut vallankumouksen ja vanginnut
kuninkaan. Vastoin Kaarle herttuan käskyä jat-

koi kuitenkin A. marssiansa ja tuli 22 p. maa-
lisk. perille. A. tuli nyt valtioneuvokseksi ja
yliajutantiksi sekä sai ratkaisevan vaikutuksen
asiain kulkuun. Erittäinkin hän vaikutti siihen,
eftä vastoin kustavilaisen puolueen tahtoa Au-
gustenburgin herttua Kristian August valittiin

kruununprinssiksi. Jo 1810 hän kuitenkin syn-
tyneen erimielisyyden takia otti eron valtioneu-
vostosta, tullen Skaraborgin läänin maaherraksi,
jona oli vuoteen 1824. Vapaaherraksi ja krei-
viksi korotettuna kuoli hän 23 p. syysk. 1835. —
2. Karin Sophie A. (1823-95), kirjailijatar,

naisasian edistäjä, synt. Leijonhufvud,
meni naimisiin 1869 kommendööri Aksel A:n
kanssa, ja tuli leskeksi 1879. A'. 1859 hän yh-
dessä rouva Olivecronan kanssa perusti ansiok-
kaan aikakauskirjan „Tidskrift för hemmet",
jossa samoin kuin muuallakin maltillisesti mutta
tarmolla vaikutti naisen kohottamiseksi aatteel-

lisessa ja yhteiskunnallisessa suhteessa (kirjai-

lijanimi E s se Id e). Paljon rouva A. myöskin
teki työtä vähävaraisten naisten tilan paranta-
miseksi, sekä useissa yhdistyksissä, kuten Käsi-
lyön ystävissä ja Fredrika Bremer-liitossa,

jonka alkuunpanijana hän oli (1884). Fredrika
Bremeristä on hän myöskin kirjoittanut laajan
elämäkerran. A'. G.
Ad libitum (lat.), mielen mukaan.
Ad (In) majorem Dei gloriam [-jö'- glö-J

(lat.), ,,Jumalan suuremmaksi kunniaksi", jesu-

iiltain tunnuslause; käytetään usein ivallisessa

merkityksessä.
Ad mandatum [-dä'-J (lat.) , käskyn mukaan.
Ad manus [-u-J (lat.), käteen.
Admetos [-me'-], kreik. taruhenkilö. Tär-

keimmät tarupiirteet: 1) Apollon-jumala on
erään tekemänsä surmatyön sovitukseksi tuo-

mittu palvelemaan maan päällä orjana ja on sen-

tähden jonkun aikaa oikeamielisen Admetoksen
palveluksessa karjapaimenena. — 2) Admetok-
sen kuolinpäivä lähenee. Mutta Apollon on saa-

nut Moirat (kohtalottaret) siihen suostumaan,
että A. saa jäädä eloon, jos joku muu menee kuo-
lemaan hänen asemestaan. Silloin hänen nuori
puolisonsa Alkestis antautuu vapaaehtoisesti
kuoleman valtaan. A. on pelastettu, mutta
suree katkerasti jaloa vaimoaan, kunnes mana-
lan vallat päästävät tämän taas elävänä ylös

maan päälle. O. E. T.

Administratsioni (lat. administrä're = hallita

<; TOtni's(er = palvelija), hallinto, esim. maan si-

viilihallinto, jonkun omaisuuden oleminen toisen

tai toisten hallinnan alaisena. — Administ-
ratiivinen, hallinnollinen. — Administ-
r e e r a t a, hallita, hoitaa.

Admitteerata (lat. admi'ttere)
,
päästää, esim.

Herran Ehtoolliselle. — Admittitur, pääste-

tään (todistuksissa).

Admonitsioni (lat. ad = luo, ja mone're = muis-

tuttaa), muistutus, kehotus, varoitus.

Ad notam [nö'-J (lat.) ,
„muistiin pantavaksi."

Adnotanda [•a'n-J, muistiinpantavaa.

Ad oculos [-ös] (lat.), silmien edessä.

Adolf (msaks. Ataulf, „suvuu susi") , miehen
nimi. ks. myös Aadolf.
Adonai [-na'-] (hebr.), „minun herrani". Van-

hassa Testamentissa usein käytetty Jumalan
nimitys, sekä Jumalalle että Jumalasta puhut-
taessa. Juutalaiset lukevat tämän nimityksen
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kaikkialla raamatussaan Jahve-nimen sijasta,

jota pitävät liian pyhänä lausuttavaksi. Ar. B.

Adonis [-Ö-], kreikkalaisten uskonnossa luon-

non vuosittaista elpymistä ja lakastumista olen-

nciva haltija. Ilänet ajateltiin ihanaksi mutta
aikaisin surmansa saaneeksi nuorukaiseksi, jota

lemmenjumalatar Aphrodite hehkuvasti rakasti

ja kiihkeästi suri. Tavallisimman tarun mu-
kaan hänet surmasi metsästyksessä kauhea
metsäkarju. Kuoltuaan hän oli osan vuotta

manalassa vainajain kuningattaren vallassa, toi-

sen osan hän sai taas elää Aphroditen luona. —
Hänen juhlansa olivat pääasiallisesti surujuhlia,

joissa naiset kiihkein menoin hänen aikaista

kuolemataan itkivät. Hänen vertauskuvinaan

olivat ruukkuihin kylvetyt, nopeasti versovat ja

pian lakastuvat yrtit („Adoniin yrttitarhat").
— Ou arveltu Adoniin palveluksen olevan seemi-

läistä alkuperää; vrt. m. m. raamatussa (Hesek.

t>i,) mainittua Tammuzin itkemistä. Myöskin
Adonis nimeä on verrattu hebr. a(io?j-sauaan

(herra). KuvannoUisesti A.-nimeä käytetään
kauniin nuorukaisen, naisten hurmaajan merki-
t3'ksessä. O. E. T.

Adonis [-0'-], kasvisuku Ranunculace<B-h.ei-

mossa. Pohj. lauhk. vyöhykkeen yrttejä, joilla

on hienojakoiset lehdet, heleäuväriset yksinäiset

kukat, ja kovat teräväpäiset pähkylät. — Meillä

muutamia lajeja viljeltyinä. A. vernalis, kukat
aikaisia, isoja, keltaisia; A. ositivalis, kukat tuli-

punaisia; A. autumnalis („poika luonnonhel-

massa"), kukat tummanpunaisia.
Adopteerata (lat. adoptä're) , ottaa omakseen,

omistaa; ottaa oraaksi (omalle sukunimelleen)
lapseksi.

Adoptianismi (vrt. Adopteerata), sel-

lainen kristologinen käsitys, että Kristus juma-
lallisen luontonsa puolesta on Jumalan poika sa-

ne n varsinaisessa mielessä, mutta ihmisenä Ju-
malan „ottopoika". Sen esittivät 8:nnen vuosi-

sadar. lopulla Toledon arkkipiispa Elipandus ja
Urgellisin piispa Feli,\. 8itä vastustivat useat
teologit Kaarle suuren valtakunnassa, m. m.
Alkuin, ja se hyljättiin Frankfurtin (794) ja

Kooman (799) synodeissa. J. G.

Adoraalinen (lat. ad = -He, ja ös = suu), cluint.,

lähellä suuta oleva.

Adoratööri (ransk. adorateur) , ihailija (eten-

kin naisen).

Adour [adiVr], joki Etelä-Ranskassa, saa al-

kunsa Pyreneiltä ja laskee Biskayan lahteen. 335
km pitkä, joista 127 purjehdittavaa. Useita
lisujokia.

Adoxa moschatellina [-do'ksa -i'-], t e s-

m a n y r 1 1 i, pieni hento vaalea lehtokasvi.
Juurakko suomuinen. Lehdet toi.skertaan sormi-
lehtisiä, kiiltäviä. Pienet vihertävät kukat my-
keröniäisessä viuhkossa varren latvassa, heikosti
rayskinhajuisia. Muodostaa yksin AdoxacecB-
heimon.
Ad perpetuam memoriam [-pe't- -o'-/ (lat.),

ikuiseksi muistoksi.
Ad pias causas 1. ad pioe usus (lat.)

,

hurskaisiin, s. o. hyväntekeväisiin tarkoituksiin;
käytetään testamenteista ja lahjoista kirkoille,
kouluille, köyhille j. n. e.

Ad protocollum [ko'l-J (lat.), pöytäkirjaan.
Adrammelekh [mc'-], raamatun (2 Kun. k.

17„) iimkann jumala, jolU Babylonian sefarvai-

milaiset polttivat lapsensa. Nimi on raamatussa
luultavasti turmeltunut. E. T-t.

Adrasteia l-ra'&-J, alkuaan vähä-aasialainen

jumalatar, luultava.sti Kybelen 1. Aiti-juraalat-

taren toisintoja. Kreikkalaisten selityksen mu-
kaan Adrasteia-nimi = välttämätön, se
jota ei voi päästä pakoon. Tämän
mukaan Adrasteiaa pidettiin oikeuden ja var-

sinkin rangaistuksen jumalattarena. Hänet se-

koitettiin sentähden usein Nemesis-jumalattaren
kanssa. O. E. T.

Adrastos [-ra's-], alkuaan luultavasti kreik-

kalainen jumala-olento, jota Sikyouissa palvel-

tiin koorilauluilla ja -tansseilla. Tarustossa hän
kuitenkin esiintyy ihmisenä, Argoksen kunin-
kaana. Hän on ottanut turviinsa ja vävykseen
Polyneikeen, Thcbain entisen hallitsijan Oidi-

puksen pojan, jonka hänen veljensä Eteokles oli

Thebaista karkoittanut. Auttaakseen Polynei-

kesta pääsemään takaisin oikeuksiinsa A. kokosi
suuren sotajoukon, jota hän itse ynnä Polyneikes
ja 6 muuta ruhtinasta johti („7 Thebaita vas-

taan") ; näistä vain A. jäi eloon. 10 vuotta
n^yöhemmin A. kaatuneiden sankarien poikien
(epigonien) a\ ulia valloitti Thebain. O. E. T.

Ad referendum [-ren-] (lat.) ks. R e f e r e n-

d u m.
Ad rem (lat.), asiaan.

Adrenaliini (lat. ad = luo, ja re?i = munuai-
nen) , liikamunuaisissa (ks. t.) oleva

aine, jota käytetään verisuonia supistavana lääk-

keenä. M. OB.
Adressaatti (vrt. Adressi), kirjeen vas-

taanottaja, kirjeensaaja. — Adressantti,
kirjeen lähettäjä.

Adresseerata ^vrt. Adressi), osoittaa, va-
rustaa osoitteella. — Adresseerautua,
kääntyä puhuessaan jonkun puoleen.

Adressi (ransk. adresse). 1. Osoite, tiedon-

anto henkilön olin- tai asuinpaikasta j. n. e.

;

osoite kirjeissä ja lähetyksissä. — 2. Viralli-

.srsti tai juhlallisesti julkituotavien toivomusten
tai tunteiden kirjallinen esitys. (Esim. Euroop-
palainen a. ja Kansalaisadressi).

Adressikalenteri, osoitekalenteri.

Adria, kaupunki Italiassa Rovigon maakun-
nassa, Biancon kanavan varrella 15,678 as.

(1901). Kaunis tuomiokirkko. Käy kauppaa
kaloilla, viljalla, karjalla ja hevosilla. Oli mui-
noin A:n meren rannalla, mutta on nyt maan
nousennan ja Pon deltan kasvamisen vuoksi 22
km päässä merestä.
Adrianmeri, Välimeren lahti, joka luoteiseen

ilmansuuntaan tunkeutuu Italian ja Balkanin
niemimaiden väliin. Sen yhdistää Joonianme-
reen Otranton salmi (80 km leveä). Sen pituus
on noin 730 km, leveys n. 120-180 km ja pinta-

ala n. 130,000 km'. Itäinen ja läntinen ran-
uikko ovat hyvin erilaiset. Läntinen on eheä,

matala ja saareton sekä yleensä vailla hyviä
satamia: poikkeuksia ovat Venetsian, Anconan
ja Brindisin satamat. Itäisellä rannikolla, joka
on kallioinen ja jyrkkä, on runsas saaristo

ja paljon lahtia, joista monet muodostavat hyviä
satamia, kuten Triest, Fiume, Pola, Cattaro,
Zara y. m. Huomattavimmat Adrianmereen
pi.stävät niemimaat ovat länsirannikolla se

niemi, jonka muodostaa Monte Gargauo, ja Pon
.vliä laajeneva deltamaa, ja koillisessa Istrian
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niemimaa, Triestin ja Quarneron lahtien ympä-
röimänä. Syvyys vaihtelee suuresti ; pohjois-

osissa on se ainoastaan n. 200 m, etelämpänä
suurempi. Syvin kohta on Brindisin ja Cattaron
välillä (1,590 m). Veden suolanpitoisuus on suuri,

.3,30-3,85 <Jo. Adrianmeren pinta on 0,5 m alem-

pana Itämeren pintaa. Tämä aiheutuu toden-

näköisesti suuresta haihtumisesta, vähäisestä sa-

teesta ja vähäisistä lisävesistä, sillä paitsi Pota
ja Adigea laskee A:een ainoastaan vähäpätöisiä
jokia. •— Adrianmeri oli jo muinaisajan kan-
soilla pahassa maineessa myrskyjensä vuoksi

;

erityisesti peljätty on raivoisa koillistuuli

„bora".
"

A. R. B.

Adrianopoli (turk. E d i r n e) . 1. Turkin vila-

jetti, 38,400 km% 1,028,200 as., '/s muhametti-
laisia. — Vilajetin pääkaupunki Maritsan var-

rella, 81,000 as. Traakian tärkein kauppakau-
punki. Matto-, sahviaani- ja ruusuöljytehtaita.

A:n rakensi Rooman keisari Hadrianus, josta

myös sen nimi. Oli osmannilaisten sulttaanien
asuinpaikkana n. 100 vuotta ennen Konstanti-
nopolin valloitusta v. 1453. Sen vuoksi siellä

onkin monta komeaa rakennusta. Adrianopolin
rauhassa v. 1829 Turkki tunnusti Kreikan itse-

näiseksi. A. R. B.

Adrianopolinpunainen ks. Turkinpunai-
nen.
Adscriptus giebae /-i'- gle-] (lat.), „turpee-

seen kiinnitetty", maaorja.
Adsorptsioni (lat. ad = luo, ja sorbe're = imeä)

,

jähmeiden kappaleiden kyky pinnalleen tiivistää

neste- tai kaasumaisia aineita. A. johtuu jäh-

meiden kappaleiden pintaenergiasta ja on siis

suuri silloin kuin kappaleen pinta on suuri, niin-

kuin pulverimaisilla ja huokoisilla aineilla, esim.

hiilellä. Suuren adsorptsionikykynsä vuoksi
käytetään hiiltä puhdistusmenettelyissä, esim.

juomaveden puhdistukseen. Värjäys perustuu
usein adin.
Adstringeeraavat aineet (lat. adstrVngere -

vetää kokoon) 1. jumovat aineet, jotka vai-

kuttavat kurovasti ruumiin kudoksiin (esim. li-

makalvoihin) ; tällainen vaikutus on varsinkin n.

s. parkkihapoilla, useilla metallisuoloilla ja myös
miedonnetuilla kivennäishapoilla.
Adstringentia [-e'-] (lat.) ks. A d s t r i n-

geeraavat aineet.
A due 1-U-] (it. „kahdelle"), kaksiäänisesti,

kahdelle soittimelle.

Adula, vuoriryhmä Keski-Alpeilla, Graubunde-
nin kanttonissa.

Adulaari, kivennäinen, valkea ortoklaasi-maa-
sälpä (ks. t.).

Adullam, muinais-kanaanilainen kaupunki
Juudaassa (2 Aikak. 11,; 1 Sam. 22^).

Adulterium /-e'/ (lat.), aviorikos.
Aduseerata (ransk. doua; = imelä, lempeä), lie-

ventää, ohentaa, hehkuttaa valurautaesineitä
hiiltä poistavassa seoksessa (jossa on rautaoksi-
dia y. m.)

,
jolloin saadaan taottavaa valurautaa.

Ad usum [u-] (lat.), käytettäväksi.
A-duur, se duur-sävellaji,

I

jossa a on perussävelenä ja ^ĵ i J
»'

a c i s e perussointuna. S
adv., lyhennys sanasta adverbi.
Ad valorem [ö'-] (lat.), „arvon mukaan",

tullimaksu tavaran arvon mukaan.

Adventistit (< lat. adve'ntu!i = \M\o), protes-
tanttinen lahko, joka odottaa Herran pikaista
tulemista. Se on yhteydessä vanhempien uskon-
nollisten liikkeiden kanssa, mutta sen varsinai-
nen perustaja on William Jliller, joka v:sta
1831 sai paljon kannattajia Pohjois-Ameriikassa
ja ennusti maailman loppua, ensin v:ksi 1843,
sitten v:ksi 1844. Kun ennustukset eivät toteu-

tuneet, luopuivat monet hänestä, mutta hänen
kuoltuaan (1849) kasvoi adventistien luku taas.

A:t ovat hajaantuneet useihin ryhmiin, joista

tunnetuimmat ovat „seitsemännen päi-
vän adventisti t", jotka pyhittävät lau-

vantaiu sunnuntain asemesta. He ovat ahke-
rasti levittäneet oppiansa pohjoismais.sakin,
etenkin julkaisemalla kirjallisuutta. Suomessa
heidän toimintansa alkoi 1892 ; heidän äänen-
kannattajansa ovat aikakauskirjat „Aikain var-
tija" ja ,,Tidens tecken", ja heidän suomeksi
toimitetuista kirjoistaan mainittakoon J. G.
Matteson'in „.Teesuksen profetsiat", E. G. Whi-
ten „Kristuksen elämä" y. m. He tahtovat val-

mistaa ihmisiä Herran tulemista varten opetta-

malla heitä pitämään „Jumalan käskyjä", s. o.

Mooseksen lain, osittain myöskin seremonialain
määräyksiä. </. G.
Adventti (lat. adt;e'»tMs = tuleminen), niin ni-

mitetään joulun edellä käypiä kirkkovuoden en-

simäisiä viikkoja ; adventtisunnuntait,
4 sunnuntaita ennen joulua, joiden vietto alkoi

5:nnellä vuosis. Ne olivat katumus- ja paasto-

päiviä. Aina 18:nnen vuosis. keskipalkoille oli

urkujenkin soitto monin seuduin kirkoissa ad-

venttisunnuntaina kielletty. Ensimäisestä ad-

venttisunnuntaista alkaa kirkkovuosi.
Adverbi (lat. odueVftium = verbien viereinen),

määrääjä, on partikkeli (ks. t.), joka määrää
verbiä, adjektiivia tai toista adverbia johonkin
asianhaaraan (paikkaan, aikaan, tapaan j. n. e.)

kat-soen (esim. kävitkö siellä? hän on hyvin sai-

raana; tule aivan heti.').

A. K.
Adverbiaali (lat. adverbiä'lis = adverbinen) on

jokainen adjektiivin ja adverbin määräys sekä

sellainen verbin määräys, jota ei käsitetä objek-

tiksi (ks. Lauseenjäsen). Adverbiaaleja ovat

m. m. objektiivi- 1. datiivi-adverbi-
a a 1 i(anna kirja niiiiulle ! ) ja. predikatiivi-
adverbiaali (hän on täällä pappina) vrt.

A p p o s i t s i o n i. A. K.

Advocatus Dei [-kä'-] ja Advocatus dia-
boli l-kä'- -a'-] (lat.), „Jumalan asianajaja" ja

„perkeleen asianajaja", ne henkilöt, joiden, kuu
keskiajalla oli kysymys jonkun julistamisesta py-

himykseksi, tuli esittää hänen pyhyyttään puo-

lustavia ja vastustavia seikkoja. J. G.

Advocatus ecclesiae [-kä'- -kle"-], „kirkon suo-

jelija", keskiajalla maallikko, jonka virkatehtä-

vänä oli valvoa kirkon ulkonaista turvallisuutta.

J. G.

Advocatus Finlandise f-kä'- -la'n-J, (myöskin

a. österlandiarum) nimitetään 1300-lu-

vulla Turun käskynhaltiaa, voutia, jolla oli etu-

sija maamme virkamiesten keskuudessa.

Advokaatti (lat. advocä'tus = avuksi kut-

suttu), asianajaja.

Advokatyyri (ransk.), asianajo.

Adynamia (kreik. kielteinen o ja dynamis =

voima) , voimattomuus.
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Adyton (kreik.), ..kaikkein pyhin", templi tai

templin osa, johon vain papit pääsivät. A:lla

tarkoitettiin usein kuoria.

.fficidiuni [-V-] ks. Ruostesienet.

.ffidesius /-c'-7 ja Frumentius, kaksi

kreikkalaista nuorukaista Tyyroksesta, jotka

vietiin vankeina Abessiiniaau ja perustivat sikä-

läisen kristillisen kirkon v. 340 paikoilla.

.ffidilis, virkamies Roomassa, ks. E d i i H.

.ffiduit le'-] 1. Hsduit //it''-/, muin. gallilai-

nen kansakunta Loiren ja Saönen välillä. Pää-

kaupunkina oli Bibraete 1. Augustodu-
num (nyk. Autun). MÖMii, liittyivät rooma-

laisiin Caesarin sodissa.

A. E. G., on yleisesti käytetty merkkilyhennys
tunnetun berliiniläisen sähköteknillisen toimini-

men „Allgemeine Elektricitäts Gesellschaffin ni-

mestä. Tämä liike on pienestä alusta, v:sta 1883,

kasvanut liiin, että se on maailman suurimpia
alallaan, omistaen nykyään Berliinissä joukon
tehdaslaitoksia, joista mainittakoon: sähkökone-
tehdas, aparaatti- I. apukoneistotehdas, höyrytur-

biinitehdas, kaapelitehdas, automobiilitehdas,

hehkulampputehdas, metallilanka- ja Nernst-

lampputehdas, y. m. Liike toimii tätänykyä 100

milj. Saksanmarkan pääomalla ja on ulottanut

toimintansa kaikkiin maailman osiin, omistaen
noin 120 haarakonttoria. Suomessa edustaa lii-

kettä vuodesta 1900 alkaen Elektriska AB. A.
E. G :n insinööritoimisto Helsingissä, jolla on
hivaraosastonsa Oulussa, Tampereella, Turussa ja

Viipurissa. B. W.
.^gina [-V-] ks. A i g i n a.

.äigir [e'-], raerenhaltija muinais-islantilaisilla

(< äpuias = vetehinen, vrt. gootin akva ja lati-

nan aguo = vesi). Edda-lauluihin kuuluva Aegis-
drekka kertoo Aasa-juraalain juomingeista Mgi-
rin saleissa. K. K.

.ffigopodium podagraria [egopö'- -rä'-], v u o-

h e n p u t k i, joks. korkea, kalju, lehdoissa, aita-

vierustoilla, puutarhoissa j. n. e. kasvava putki,

joka nopeasti lisääntyy haarovan juurakkonsa
avulla ja siksi on tullut vaikeasti hävitettäväksi
rikkaruohoksi. Lehdet 2-1 kertaan kolmisormi-
sia niiden lehdykät leveitä, kukat pieniä, val-

koisia.

.älimelseus 1. A e j m e 1 £e u s, suom. suku, pol-

veutuu Kokemäen Aimälästä ja tunnetusta ka-
mariviskaalista Antti Äimästä (ks. t.) 1600-

luvun alkupuolella. Sen jäsenistä ovat useat
tuomareina, pappeina y. m. vaikuttaneet maan
palveluksessa. Niilo A. (1753-1817), Isonky-
rön rovasti, kävi 1808 Suomalaisen lähetystön
jäsenenä Pietarissa ja otti osaa Porvoon valtio-

päiviin. Toinen Niilo A. (1812-54), Porvoon
konsistorin notarius, julkaisi ensimäisen alku-
peräisen suomenkielisen novellin „Haaksirikko"
(1838). Muutamat suvun jäsenet ovat kirjoit-

taneet nimensä eri tavalla: Aejmel§, Eme-
1 e u s, E m e K-.

.Slia Capitolina (c'- -li'-} (lat.), roomalainen
kolonia, jonka keisari Hadrianus perusti Jerusa-
lemin raunioille.

.S:iianus [eliö.'-] ks. A i li a n o s.

.ffilius Gallus [e-], Egyptin maaherra, teki
keisari Augustuksen toimesta sotaretken sisä-
Arahiaan. Tästä ensimäisestä eurooppalaiselta
taholta tehdystä yrityksestä valloittaa Arabian
sisämaata kertoo Strabon. K. T-t.

.ffimilius Paxillus [e'-], L u c i u s, room. sota-

päällikkö, joka polveutui iEmiliusten suvusta.

Taisteli v. 219 e. Kr. voitokkaasti Pharos-saa-

ren kuningasta Demetriusta vastaan ; kohosi

konsulinarvoon toisen puunilaissodan aikana ja

kaatui v. 216 e. Kr. Cannaen taistelussa, johon oli

ryhdytty vastoin hänen tahtoansa. — iCänen poi-

kansa Lucius .iEmilius Paullus Mace-
donicus oli kaksi kertaa Rooman konsulina;

voitti toisena konsulivuotenaan v. 168 e. Kr.
Makedonian kuninkaan Perseuksen Pydnan tais-

telussa ja toi mukanansa suunnattoman voitto-

saaliin, niin että kansalaisten suorittama omai-
suusvero, tributum, voitiin lakkauttaa. Kuoli
v. 160 e. Kr. Hänen poikansa Publius oli Scipio

Africanus vanhemman kuuluisa ottopoika, Scipio

Africanus nuor. O. il-e.

.ffineas [enc'-] ks. A i n e i a s.

JEneis [enc'-], kuuluisa roomalainen eepos. ks.

AineiasjaVergilius.
.^oline [-eoli'-}, hienosointinen urkuäänikertfi.

vrt. Urut.
.ffipyornis maximus [-o^-J, sukupuuttoon

kuollut jättiläislintu, jonka muna oli noin 8 lit-

raa vetävä. Sen jäännöksiä on tavattu Mada-
gaskarilla pleistoseenikerroksissa, ja lintu on
elänyt vielä ihmisenkin aikaan. Pienempiäkin
lajeja on tavattu tätä lintuheimoa, jonka suku-
laisia ovat austraalialainen kivi (Apteryx) ja

Uuden Seelannin sukupuuttoon kuolleet jättiläis-

linnut (Dinornis). K. M. L.

Mqnit [ckv-], muinais-italialainen vuoristo-

kansa, jotka alituiseen olivat sodassa rooma-
laisten kanssa, kunnes heidät toisessa samnilais-

sodassa masennettiin.
JEts. [era], lauha, mätästäviä heiniä, joista

varsinkin A. caespitosa, nurmilauha (kaste-

heinä) kosteammilla mailla muodostaa pääosan
niittykasvuUisuudesta. A. flexuosa, jonka täh-

kylöiiten vihneet ovat pitkät ja polvekkaat, kas-

vaa kankailla ja vuorilla, A. elegans'i3. viljel-

lUän koristuskasvina kukkavihkoihin.
.Srarium [erä'-} (lat.), Rooman yleinen raha-

aitta Saturnuksen temppelissä; sitten yleensä

raha-aitta.

iErenkjnni (kreik. ae'r - ilma, ja enky'ptein
= kurottautua), i 1 m a k u d o s, on hyvin harvaa
solukkoa, jos.^a on suuret soluvälit. Se on omi-

tuinen vedenalaisille kasviosille, jotka sen

kautta välttyvät joutumasta hengitysilman
puutteeseen.

.ffire perennius [e'- -en-], vaskea (s. o. muisto-

patsasta) kauemmin kestävä; Horatiuksen sanat.

Aero . . . (kn Ik. ae'r = ilma), ilma . . .

Aerobinen (kreik. ae'r = ilma, ja 6ios = elämä),

sellainen olio, erityisesti bakteeri, jonka elääk-

sensä ja lisääntyäksensä täytyy olla yhteydessä
ilman tahi vapaan hapen kanssa.
Aerodynamiikka (kreik. acV = ilma, ja dyna-

niis = voima), oppi kaasujen liikkeestä.

Aerofoni (kreik. oe'r = ilma, ja p^iöne' = ääni),

Edisonin keksimä kone, joka saa ihmisäänen
kuulumaan pitkän matkan päähän. Sen muo-
dostaa etupäässä puhetorvi ja telefoni-fonografi-

levy.

Aerofori (kreik. ae'r = ilma, ja pherein = kan-
taa), ilmanvaihtolaite, jonka tärkeimmät osat

ovat ilmahyrrä ja kone (turbiini), joka sitä pyö-
rittää.
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Aeroliitti ks. Meteoriitti.
Aeromekaniikka (kreik. ae^r = ilma, ja me-

tAane' = välikappale), oppi kaasumaisten kappa-
leiden tasapainosta ja liikkeistä; a. muodostaa
osan mekaniikasta ja jakaantuu aerostatiikkaan

ja aerodynamiikkaan.
Aeronautiikka (kreik. ae'r = ilma, ja nautes =

merimies), ilmapurjehdus (ks. t.). — A e r o-

nauti, ilmapurjehtija.
Aeroplaani (kreik. ae'r = ilma, ja lat. pliinus

= tasainen) , lentokone, vrt. Ilmapurjehdus.
Aeropommi (kreik. aeV = ilma, ja pommi),

räjähdys- ja polttoaineilla täytetty pommi, joka
ilmapallolla lasketaan vihollisen päälle.

Aerostaatti (kreik. ofr = ilma, ja stato's =

asetettu), ilmapallo, lentokone.

Aerostaattinen puristin, kaksipohjainen si-

linteri, jossa ilmapaineen ja jonkun ne.steen (ve-

den, alkoholin) avulla pulvereista y. m. puserre-

taan ekstrakteja.

Aerostatiikka (kreik. ae'r = ilma, ja stato's =

asetettu) , oppi kaasumaisten aineiden tasapai-

nosta.

Aerotaksis (ae'r = ilma, ja tafcsis = järjestys)

,

ilman, nimenomaan hapen, vaikutus organismien
liikuntosuuntaan.
Aeroterapia (kreik. ac'r - ilma, ja therape'u-

ein = parantaa) , ilman käyttäminen parannus-
keinona.
Aerotropismi (kreik. ae'r = ilma, ja tre'pein

= kääntää), atmosfäärisen ilman vaikutus kasvi-

osien kasvusuuntaan.
.ffinigo /erM'-7 (lat.), kuparinhome ; (e. crj/sfaZ-

lisata, kiteinen kupariasetaatti ; ce. 7iobiIis, pa-

tina (ks. t.).

JEs [csj (lat.), kupari, pronssi; ce. cyprium,
kupari (vanhalla ajalla saatu Kypros-saarelta)

;

ce. ustum, lääkkeenä käytetty kuparisulfidi tai

kuparioksidi.

.ffischines ks. A i s k h i n e s.

'

.ffischylus ks. A i s k h y 1 o s.

iEesculapius [eskulä'-] ks. A s k 1 e p i o s.

.fflsculus /e'-/, SapindacetE-heimoon kuuluvia
puita pohj. lauhkeasta vyöhykkeestä. 1500-luvun
keskivaiheilta Länsi-Euroopassa viljelty ä1. hip-

.ä;sculus hippocastanam.

A. Kakka. B. Halkaista kokka. C. Hedelmä. D. Siemen.

pocastanum, hevoskastanja Pohjois-Krei-
kan vuoristoseuduista. Tuu erittäin kovaa; leh-

det 7-sormisia, suuria; valkeat, punakirjavat,
hyvänhajuiset kukat kauniissa kartiomaisissa
kukinnoissa. — Hevoskastanja-nimi lie johtunut
turkkilaisten tavasta syöttää hevosilleen tämän
puun siemeniä.

.ffithalium septicum [-ä'-] ks. Limasie-
net.

.ffither ks. Eetteri.
-ffltheroleum ks. Eetteriset öljyt.
.fflthicus Istrialainen mainitaan erään myö-

häislatinan kielellä säilyneen maailmankerto-
muksen (kosmografian) tekijänä; kirjan on,

käsikirjoitusten tiedonannon mukaan, kreikka-
laisesta alkuteoksesta lyhennellen latinaksi kääo-
tänyt presbyteri Hieronymus. Tekijä siinä ker-

too matkustaneensa muun muassa kaukaisissa
pohjoismaissakin ja antaa oudonnimisistä mailta
ja kansoista outoja, osaksi satumaisia tietoja.

— Teoksen syntyperästä ja arvosta on oltu eri

mieltä. Useimmat tutkijat ovat tulleet siihen

päätökseen, että kreikkalaista alkutekstiä ei ole

ollut olemassakaan, vaan että kirja on kaut-

taaltaan valheellinen sepustus, kirjoitettu n.

7:nnellä vuosis. j. Kr. Teiset taas, niink. teok-

sen viimeinen julkaisija Wuttke, ovat koettaneet
todistuksilla tukea kirjassa olevia tietoja sen
syntyperästä ja ovat sitä mieltä, että sen on
kreikasta kääntänyt kirkkoisä Hieronymus
(kuoli 420) ; samoin on koetettu todistaa, että

^:n kertomuksilla on ainakin jotakin arvoa.

Niinpä on suom. tutkija K. Grotenfelt,
^thieuksen outoja juttuja seulomalla, koettanut
osoittaa, että muutamat niissä olevat tiedot koh-

distuvat Suomeenkin („Munitian saari") ja sen

silloisiin asukkaisiin (muka koirankuonolaiset
,,cananealaiset"). [K. Grotenfelt, „Aithikos
Istrialaisen matkakertomus Suomesta ja Poh-
joismaista" (Valvoja 1895).]. O. E. T.

.ffithusa [-u'-], Umbelliferce-heimoon kuuluvia
putkikasveja. Meillä puutarhoissa ja kaupun-
kien luona ka.svava joks, ^^
harv. .^. cynapium, h u- <^ts^-^*
kanputki, tunnetaan
3:sta riippuvasta pikku-
sarjan suojuksesta, tum-
manvihreistä, kiiltävis-

tä lehdistään ja rauser- !

retusta kasvista lähte-

västä sipulinhajusta. Se
on myrkyllinen, huu-
maava ja aiheuttaa

syötynä mielenhäiriöitä

jopa kuolemankin. Edel-

lä käypiä oireita ovat

nauru, sydämentykytys,
oksennus ja uni.

Aetius [-e'-] (395-454)

synt. Moesiassa, oli nuoruudessaan panttivankina

oleskellut länsigoottien ja hunnien luona. Kohosi
IFonoriuksen ja Valentinianus Ill:n aikana val-

takunnan korkeimpiin virkoihin, mutta sai toi-

sesta sotapäälliköstä Bonifaciuksesta vaarallisen

kilpailijan, jonka kuitenkin v. 432 surmasi. Hä-
nen täytyi silloin paeta hunnien luo, mutta palasi

V. 433 hunnilaisen apujoukon kanssa ja pakoitti

nimittämään itsensä patriisiksi, konsuliksi ja

ylipäälliköksi. A. hallitsi nyt SJO vuotta Roomaa

.Etliusa cynapium.

room. sotapäällikkö.
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valtakuntaa ja osoitti siinä suurta sekä valtio-

miehen että sotapäällikön taitoa. Hänen maine-

hikkain tekonsa oli Attilan hyökkäyksen torju-

minen ja voitto hunneista Katalaunisilla ken-

tillä V. 451. Tästä huolimatta tiesivät hänen ka-

dehtijansa saattaa hänet heikon Valentinianuk-

seu epäluuloon ja tämä surmasi hänet v. 454

omalla kädellään. K. G.

Afa^a (kreik. kielteinen a, ja phage'in =

syödä), niel.^miskyvyttömyys.
Afakia (kreik. kielt. a, ja phako's = mykiö),

m-ykiöu puuttuminen silmästä.

Afasia (kreik. kielteinen o, ja p/iosts = puhe),

aivoissa piilevän syyn aiheuttama puhekyvyttö-

myys, vaikkei ole olemassa tajuttomuutta eikä

esttttä ulkonaisissa puhe-elimissä. — A. a m n e s-

t e i a, muistinafasia, vaikeus löytää sanoja.

M. OB.
AfEekteerattu (lat. offe'c(«s = mielenliikutus)

,

teennäinen, teeskennelty.

Affekti (vrt. Affekteerattu), valtaava

mielenliikutus, esim. suuri suru, ilo, viha j. n. e.

vrt. Mielenliikutus.
ASektsioni (lat. a/f e'6(!(S < a//i'cere = vaikut-

taa johonkin), yleensä muutos sielun tai ruumiin
tilassa; mielenliikutus; sairaloinen kiihotus,

muutos tai tauti jossakin ruumiinosassa.
Affetto [-e'-J (it.), intohimo. Con a. ja a f-

fettuoso, intohimoisesti.

Affiksi (lat. a/'^'a?MS = lisäksi liitetty, liite),

epäitsenäinen kielenosa (äänne tai äänneryhmä),
jolla ainoastaan toisen, itsenäisen kielenosan (;a-

iian) yhteydessä on jokin, tavallisesti modifiee-

raava, merkitys (affikseja ovat esim. johto- ja

taivutuspäätteet) . Affiksin paikka on joko mo-
diiieerattavan sanan edellä (prefiksi; ks. t.) tai

jäljessä (suffiksi; ks. t.). A. K.
Affilieerata (keskiaj. lat. affiUäre), ottaa lap-

so;:si ; tulla otetuksi jonkun yhdyskunnan (esim.

vapaamuurarien) jäseneksi, ilman että kaikessa
suostuu sen sääntöjä noudattamaan.

Affinioida (ransk. a//i?ier = puhdistaa, jalos-

taa), jalojen metallien erottaminen epäjaloista
tai toisistaan, käyttämällä märkää tietä.

Affiniteetti (lat. a/JTjtifäs = läheisyys ; lan-

kous). 1. Lakit. Lankous. — 2. Kem. Se ato-

meissa vaikuttava voima, joka aiheuttaa eri alku-
aineiden yhtymisen tahi joka yhdistetyissä ai-

neissa saa aikaan molckylin koossa-pysymisen. A.
on ainoa.staan nimitys itse ilmiölle, jonka vaiku-
tuksen tunnemme, mutta jonka varsinainen ole-

mus on meille tuntematon. Paitsi aineitten ke-
miallisia ominaisuuksia vaikuttavat sen voimak-
kuuteen myös valo. lämpötila, sähköjännitys y. m.
Erikoisen yksikön puutteessa mitataan sitä

muilla energiamuodoilla, tav. sähkömitalla (Volt-
Coulomb).
Affirmatsioni (lat. affirmä're = vahvLstaa <

/»f mus = vahva) , myöntäminen, vakuuttaminen.
— Affirmatiivinen, myöntävä, myöntö-
peräinen (esim. arvostelma).
Afflseerata (lat. affi'cere) , herättää vaikutel-

ma, vaikuttaa jonkin mieleen.
Affleck, Simo (k. 1725), majuri, mainitaan

ensin .Salomon Enbergin ylöskantomiehenä ja
v:sta 1696 omassa nimessään Pielisjärven ja
Nurmeksen kruununhovien (Lieksan y. m.)
vuokramiehenä. Kovuudellaan verojen vaati-
misessa hän teki itsensä vihatuksi ja jo 1696

syttyi häntä vastaan talonpoikaiskapina; A:ia

ammuttiin jousella päähän, ei kuitenkaan kuo-

lettavasti, ja sotaväen avulla kapina kukistet-

tiin. Mutta 1710 kapina puhkesi uudestaan,

jolloin kansa A:n apen, kirkkoherra Pietari

Haerkepaeuksen johdolla vannoi tsaarille uskol-

lisuudenvalan. Vasta Uudenkaupungin rauhan-
teon jälkeen A. palasi vuokratiloilleen Pielisjär-

velle, aloittaen jälleen entisen tyranniutensa,

mutta lopetti itse ampumalla elämänsä 9 p.

toukok. 1725. Kansan muistossa hän on säi-

lynyt ,,S i m o Hurtan" nimellä. E. G.

AfEren, Antti (k. 1718), suom. pappi, tuli

1706 Isonkyrön kappalaiseksi, vangittiin 1716,

koska oli Ruotsiin kirjoittanut tietoja venäläis-

ten toimista ja vietiin Turkuun, jossa kidutet-

tiin ja hirtettiin 1718.

Afganistan [-gä'-] (pers. s. o. ,,afganilaisten

maa", ennen Drangiana tai A r i a n a) , valta-

kunta keskisessä Aa-
siassa, koilli-sosa Ira-

nin ylätasankoa. Ve-
näjän ' ja Englannin
Intian alusmaitten
välillä, 558,000 km'.
Saksaa vähän suu-

rempi, n. 5,5 milj. as. fj^
A. on osaksi suuren- *'<.•'-

moinen alppimaa.
Korkeimmat vuorijo-

not: Hindukus 1, oi-

keammin Hindukuh
(korkein huippu 7,750

m), Sefih Kuh (4,760

m), jossa on 1,027 m
korkea Khaiber-sola,

ja näitten kanssa yh-
densuuntaiset Sulei- Afgaiieja.

manjonot Intian ra-

jalla. Talvella ovat nämä paksun lumen peitossa.

Joet: Amu Darja pohj.-rajalla, Murg.ab, joka vir-

taa pohjoiseen, Herirud ja Hilmend, joka laskee

Hamun-suohon, sekä Kabul, Indusjoen lisäjoki.

Kabul-laakso on ikivanha tärkeä kulkureitti

Iranin ja Intian välillä. A:ssa vallitsee man-
nerilmasto, joskus talvella — 24° C ja kesällä

-)- 40" C. Kasvullisuus hyvin niukka hiekka-
erämaissa ja aroilla lännessä, vuorilaaksoissa

suuria metsiä ; alpeilla karjanhoito pääelinkei-

nona. Tärkeimmät vientitavarat ovat hevoset,

lampaat, villa, nautakarja, kamelit, nahkat, vilja,

silkki, hedelmät. Viljelys: paljon aprikoosi- ja

kirsikkapuita, viljelemättä kasvaa pirunpaska-
kasvi. Maa on metalleista (lyijy, sinkki) rikas;

teollisuus ja kauppa huono. Kauppa on persia-

laisten ja bukharalaisten vallassa.

Väestön muodostaa hyvin kirjava joukko
eri heimoja. Lukuisimmat ('/« koko väestöstä)

ja merkitsevimmät ovat afganilaiset, jotka ovat
etupäässä iranilais-intialais-seemiläistä seka-

kansaa; heidän kielensä on iranilainen. He ovat
pitkäkasvuisia, mustatukkaisia, joilla usein on
kaareva nenä ja voimakkaasti seemiläiset kasvon-
juonteet. Kirjakieltään he nimittävät pastu'ksi

1. pahtu'ksi (15:nneltä vuosis.), kirjallisuus mi-
tätön. Naisen asema ru verrattain vapaa. Useat
heistä ovat luku- ja kirjoitustaitoisia. Heidän
useista heimoistaan ovat merkitsevimmät g i 1-

s a i koillisosassa ja d u r a n i lounaisosassa.
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Persialaisperäinen on t a d s i k-heimo (1 milj.).

Sitäpaitsi A:ssa asuu mongolilaisia heimoja, in-

tialaisia, juutalaisia y. m. kansoja. Vallitse-

vana uskontona on sunniittilainen muhamettilai-
suus.

A:a hallitsee emiiri, joka on riippuvaisuus-
suhteessa Englantiin nähden. Kaukaisemmat
heimot ovat melkein itsenäisiä. Sotalaitos:

50,000 miestä, 200 tykkiä. Kaupunkeja: Mai-
jnene, Kandahar, Herat, Kabul.
Historia: Afganilaiset, jotka jo Herodotus

mainitsee nimellä P a k t y e s, asuivat aikaisira-

min Suleimanvuorten itärinteillä ja esiintyivät

ensin valloittajina gasnavidien johdolla (961-1140)

ja hallitsivat Delhin valtakuntaa (1193-1525).

Ahmed Sah (1747-73) aloitti Abdallin hallitsija-

suvun, jonka valtakunta Mahmudin kukistuttua
(1823) hajosi. Mahmudin poika Sudsah sai hallit-

tavakseen ainoastaan Herätin,' jotavastoin muu
A. joutui Dost Muhammedin valtaan. Tämän kar-
koittivat englantilaiset 1840 ja asettivat Sud-
sahin sahiksi, mutta yleinen kapina talvella

1841-42 pakoitti englantilaiset peräytymään,
jolloinka koko heidän sotajoukkonsa tuhottiin, ja

Dost Muhammed uudestaan anasti ylivallan,

aluksi Kabulissa, sitten Kandaharissa ja v:sta
1862 myös Heratissa. Hän kuoli 1863 ja jätti

valtakunnan pojalleen Sir Alille, jota vastaan
englantilaisten yllyttäminä hänen veljensä Azim
Khan ja Afzul Khan nousivat kapinaan. Vii-

memainittu valloitti Kabulin ja Kandaharin.
Hänen kuolemansa (1867) jälkeen seurasi häntä
hallitsijana Azim, jonka kuitenkin Sir Ali
Toitti (1868). Tämä hallitsi nyt koko Afga-
nistania, mutta hänet karkoittivat vallasta eng-
lantilaiset, joita hänen kallistumisensa Venäjän
puoleen ei miellyttänyt. Englantilaiset asetti-

vat nyt valtaistuimelle ensin hänen poikansa
Jakub Khanin. Mutta kun tämä murhautti
p;nglannin lähetystön Kabulissa, lähetettiin

A:iin lordi Robertsin johdolla sotajoukko, joka
vangitsi Jakubin ja voitti Ejub Khanin 1880.

Sen jälkeen kohottivat englantilaiset Dost Mu-
hammedin jälkeläisen Abd-ur-Rahmänin Kabulin
emiiriksi. Ejub Khan, joka hävisi taisteluissaan
myös Abd-ur-Rahmänia vastaan 1881, pakeni
Persiaan. Englantilaiset yhdistivät A:iin kuu-
luvan Khaiber-solan ympärillä olevan raja-

alueen Intian valtakuntaan. Pohjoisraja Venä-
jää vastaan tarkistettiin Englannin ja Venä-
jän välisen sopimuksen kautta 1887. V. 1895
luovutettiin Venäjälle suurin osa Pamiria, eng-
lantilaiset saivat Kafiristanin 1896. Viimeinen
sopimus Englannin kanssa tehtiin 1905, jolloin

emiirille määrättiin vuotuinen apuraha Englan-
nin kruunulta. [Burnes'in, Vämb§ry'n, Bel-

lew'in, Roberts'in matkakertomukset; Immanuel,
„Afganistan" (Georgr. Zeitschr. 1902) .]

J. E. R.
Afisi (ransk. affiche < lat. o^i'gere = kiin-

nittää), painettu ohjelmailmoitus, esim. teatteri-

näytännöstä.
Aflecht, Juhana Henrik (1756-1808),

suom. soturi, tuli 1790 luutnantiksi, 1804 kaptee-
niksi Savon jalkaväkirykmentissä. Revonlahden
taistelussa 27 p. huhtik. 1808 hän johti urheu-
della rynnäkköä venäläisten asemaa vastaan
Revonlahden pappilassa, mutta sai silloin kuo-
linhaavansa.

Afonia (kreik. kielteinen a, ja phöne' = ääni)

,

äänettömyyteen saakka kehittynyt käheys.
il. OB.

Aforismi (kreik. aphori'tsein = erottua eril-

leen), irrallinen oppilause, lyhyesti tai tilapäi-

sesti lausuttu ajatelma.
Afranius [-ru'-], L u c i u s, room. huvinäytel-

mäin kirjoittaja, synt. n. 150 e. Kr., kirjoitti,

kreikkalainen Menandros esikuvanaan, rooma-
laisaiheisia näytelmiä (fabula togata) ; vrt. Roo-
man kirjallisuus.
Africanus [-kä'-J, S e x t u s Julius, ks.

Julius Africanus.
Afrikka, kolmesta etelämanteresta laajin ja

Aasian jälkeen lähinnä suurin maanosa.
Suuruus, asema ja rajat. A:n pinta-

ala on 29,207,100 km' ja yhdessä itäisempien
saaristojen kanssa 29,818,964 km'. Ulkopiirtei-
siinsä ja muihin maantieteellisiin olosuhteihinsa
nähden on Afrikalla huomattavan paljon yhteistä
muitten etelämantereitten kanssa. Se on vie-

läkin suljetumpi manner kuin muut maanosat.
Se kapenee eteläänpäin, ja lännessä on siinä

isohko Guinsan-lahti. Jos jaamme rantapituuden
pinta-alalla ja pidäinme siten saatua osamäärää
Euroopassa esim. l:nä, niin saamme eri maan-
osille seuraavat arvot: Euroopalle 1, Pohjois-
Ameriikalle 0,66, Austraalialle 0,55, Etelä-Ame-
riikalle 0,3S, Aasialle 0,33 ja Afrikalle 0,22 ;

(Antarktis tuntematon) . Toisin sanoen, Afri-

kassa on rantojen pituus lyhin pinta-alaan näh-
den. Niemimaita on tuskin nimeksikään. Kol-
miomainen Somalimaa on juureltaan liian leveä

ollakseen varsinainen niemimaa. Tämä Afrikan
vähäinen liuskaisuus on vaikuttanut myöskin
sen sivistysoloihin. Jos nimittäin ryhmitämme
maanosat sivistysmäärän mukaan, näemme, että

järjestys tulee samaksi kuin yllä. Afrikkaa pide-

tään paraimpana esimerkkinä troopillisesta

maasta, ja syystä kyllä, sillä päiväntasaaja kul-

kee sen yli täsmälleen keskiväliltä pohjoisinta

kärkeä, Kap Blancoa 37° 20' p. 1. ja eteläisintä

niemeä Kap Agulhasia 34° 51' etel. leveyttä. Af-

rikan suurin pituus on 8,000 km ja suurin leveys

7.500 km. — Afrikka on ollut muinaisina geolo-

gisina aikakausina Euroopan yhteydessä. Ja
Aasiaan se oli yhdistettynä aina vuoteen 1869,

jolloin Suezin kanava valmistui. Jo aikaisem-

minkin oli tä.ssä ollut salmi, mutta se täyttyi

vähitellen etupäässä Niilin liejukerrostumien vai-

kutuksesta. — Rantasaaret ja läheisimmät saaris-

tot voidaan ilman epäilystä lukea Afrikkaan kuu-

luviksi. Niinpä viedäänkin Kap Verden saaret,

Kanarian saaret ja Madeira-ryhmä sopivimmin
siihen. Mutta toisin on Madagaskarin laita, sillä

sillä on maantieteellisessä suhteessa aivan itse-

näinen asemansa. Se luetaan kuitenkin läheisine

saaristoineen tavallisimmin Afrikkaan, joten raja

tulee kulkemaan Seyehellien ja Chagos-saarien

välitse. — Tuliperäiset Ascension, S :t Helena ja

Tristäo da Cunha ovat sensijaan luonteeltaan ai-

van valtamerisaaria ja kaukana aavassa Atlan-

tissa sekä syvien merenselkien erottamat niin-

hyvin Etelä-Ameriikasta kuin Afrikastakin. Af-

rikalle ovat ominaisia hietaiset tai rämeiset

mangrove-rantamat. Poukamia ja lahtia tava-

taan ainoastaan pienillä aloilla pohjoisessa ja

etelässä. Muualla on vain matalia laguuneja tai

rantajärviä. Jos matkustamme Kap Agulhasista
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pohjoiseen käsin pitkin länsirantaa, tapaamme
pian luoteessa pari lahdenpoukamaa, joista toi-

nen, False Bay, on ikäänkuin Hyväntoivon-nie-

men kiertämä. Mainitun niemenkärjen luoteis-

puolella näkyy Table Bay (Taffelbay) ,
jonka ran-

noille Kap-kaupunki on rakennettu. Vasta kuivan

Namamaan rannikolla on hietakinosten ja kalli-

oitten ympäröimä Angra Pequenan lahti, jonka

rannalla ei kuitenkaan tavata ainoatakaan läh-

teensilmää. Valaskalan lahti,Walfish Bay (englan-

tilaisten aluetta), tarjoaa tilavan, mutta veden

puutteesta ja hiedoittumisesta kärsivän sataman.

Swakopmundiin, muutaman vähäpätöisen joen

suussa, ovat saksalaiset perustaneet sataman ja

rakentaneet rautatien sisämaahan. Kunene-

joen suun pohjoispuolella on portugalilaisella

alueella oivallinen satama, Iso Kalalahti. Por-

tugalilaisesta rannikosta on vielä pitkälti hieta-

rantaa, joten laivojen täytyy ankkuroida kauaksi

Mo.ssamedes ja Benguela kaupunkien edustalle.

Jonkun verran pohjoisempana alkaa kuitenkin

toinen rannikkolaatu, n. s. mangroveranta. Sao

Paolo de Loandan tienoilla käy sateenmäärä suu-

remmaksi, mutta vasta Kongo-joen suppilon
j

muotoisessa suussa alkaa varsinainen kuume-
tautia synnyttävä liejuranta. Kongon vesi vir-

taa mereen kolmen metrin nopeudella sekun-

nissa, ja lieju kerrostuu merenalaiseksi suistoksi,

joka ulottuu 400 km päähän merelle. Sitten ko-

hoaa ranta mahtaviksi, meren silpomiksi kalli-

oiksi, kunnes saavumme Ogooue-(0gowe-) jocu

laajalle suistomaalle, jossa on runsaasti lätäk-

köjä ja lammikolta. Mangrove-kasvuUisuus voit-

taa nyt yllä enemmän alaa. Kamerun-lahti on
täynnä saaria. Selkeällä säällä voidaan maalta
nähdä tuliperäisen Fernando Po saaren piirteet.

Guinean-lähden sisimmäisen perukan täyttää

vähitellen Nigerjoen öljy-, viuhka- ja kokospal-

mujen reunaama laaja suistomaa, jossa sadat

jokihaarat muodostavat tiheäsilmUisea verkon.

Muuten näillä vesillä on runsaasti hietasärkkiä,

jotapaitsi siellä käy ankaroita myrskyjä ja voi-

makkaita merivirtoja. Ylinen Guinea-rannikko
jaetaan historiallisesti Orja-, Kulta-, Norsunluu-
ja Pippurirannikkoon. Kannat ovat kauttaal-

taan hietaisia ja maankuuluja niistä vaikeista

tyrskyistä (calema), jotka lyövät tyynelläkin

säällä niitä vastaan. Pippurlranta ja suurin osa
Sierra Leonen rannikkoa on yksitoikkoista ja

hietaista. Niemet (Kap Palmas, Sierra Leone y.

UI.) ovat sellaisia kallioita, jotka ovat kyenneet
paremmin vastustamaan tyrskyjen murtavan
voimaa. — Sitten seuraa melkoisen silpoutunutta
rantaa, jonka edustalla on lukemattomien luo-

tojen ja karien muodostamaa saaristoa (Bissa-

gos). Kap Verde on Afrikan läntisin niemi.
Siitä pohjoiseen päin oieva rannikko aina Maro-
kon rajoille asti on pelätyimpiä, mitä yleensä
tunnetaan. Vksinpä siitä ulkonevat niemetkin,
Kap Blanco, Kap Bojador y. m., ovat vain hieta-

sUrkkiä. Ainoastaan jokien suissa on Marokon
rannalla satamapaikkoja pienemmille aluksille.

Heti rantakaistaleen takana kohoavat Atlasvuo-
ret.

Välimeren rannikko on paljoa sopivampaa lii-

kenteelle kuin länsirannikko. Sitä osoittaa
myöskin Afrikan historia. Tällä rannikolla on
syntynyt sellaisia merikansoja kuin kartagolai-
set ja myöhempinä aikoina riuttaberberit. — 14

km levyisessä ja 320 m syvyisessä Gibraltarin

salmessa kulkee voimakas virta itäänpäin, sillä

haihtuminen on Välimeressä niin suuri, että

vedenpinta siellä muuten alenisi. Tämä virta

sekä pitkälliset pohjoistuulet vaikeuttavat suu-

ressa määrässä merenkulkua. Rannikot ovat

yleensä kallioisia. Marokon ja Algerian poh-

joisrannat ovat erityistä n. s. „riuttarannik-

koa", jolle leveät kalliokielekkeet ja laajat, mut-

ta lyhyet lahdet ovat ominaisia. Tunisin mata-

loista lahdista lähtien muuttuu itärannikko vähi-

tellen Pienen ja Ison Syrtin alaviksi, hietakinos-

ten reunaamiksi rantamiksi. Hietakinosten sul-

kemat pitkät suolalammikot kulkevat yhden-
suuntaisesti rantaviivan kanssa. Barkan ylänkö

kohoaa merestä jyrkkänä, melkein luokse-

pääsemättömänä töyrynä, joka alenee itään päin,

kunnes tulee näkyviin Niilin suiston hietasärk-

kiä, joille ainoastaan aniharvassa paikassa sopii

nousta maalle.

Niilin suistomaa eli deltta käsittää melkein

Belgian laajuisen alueen. Suurenmoisilla sulku-

laitoksilla pidetään sen kärjessä kahta jokihaa-

raa (Eosette ja Damiette) laivakuluUe avonai-

sina. Kerrostumien verrattain pieni paksuus,

noin 30 m, osoittaa, että Niilin suistomaa on
verrattain nuori.

Punaisen-meren rannikoilla ja niiden korkeilla

koralliriuttojen reunaamilla luodoilla on ainoas-

taan aniharvassa sopivia maallenousupaikkoja.
Satamista ansaitsee mainitsemista paljon rii-

delty Suakin, johon päättyy tärkeä erämaatie,

sekä koralliriuttojen suojaama Massana. Bab el

Mandebin (,,kyynelten portin") kautta virtaa

Punaisen meren vesi itäänpäin, jotavastoin In-

tian rannikko on etupäässä yksitoikkoista kallio-

rantaa. Ainoastaan Dsibutin satama, erään lah-

den etelärannalla, on hyvä ankkuripaikka ja tär-

keä uuden ranskalais-abessiiuialaisen rautatien

pääteasemana. Guardafui-niemi, Afrikan itäisin

niemi, on jyrkästi mereen laskeutuva lähimain
300 m korkuinen kallioylänkö. Ulkona meressä
on englantilaisten valtaama Sokotran saari.

Myöskin Somalimaan itäranta on jyrkkää ja kal-

lioista. Vasta Zanzibarin lahdessa avautuu sopi-

vampia, saarten suojaamia satamia. Vanhastaan
tunnettuja ovat Malindi ja Mombasa. Zanzibar
on oikeastaan korallieläinten vaikutuksesta yh-

distynyttä saaristoa. Kap Delgadosta lähtien

aina Algoa Bayhin asti saa rannikko toisen luon-

teen, Mozambiquen kanavassa, joka kapeiramasta-
kin kohdastaan on 420 km levyinen, kulkee vahva
virta eteläänpiiin. Missä virtoja laskee mereen,
kuten Zambesin suussa, muodostuu laajoja, epä-

terveellisiä suistomaita. Mozambiquen tienoilla,

joka on eräällä rantasaarella, on rannikko sil-

poutunutta, aukeaa kalliomuuria. Matalissa So-

fala- ja Delagoa-lahdi.ssa on enimmäkseen alavat,

tiheän rämemetsän peittämät rannat. Kauem-
pana etelässä näemme kauni.sta, keskikorkuista,
rehevän kasvullisuuden peittämää rannikkoa,
jo.ssa on useita hyviä satamia, kuten ihana Port
Natal. Etelärannan lahdet ja satamat ovat alt-

tiina etelätuulille ja tyrskyille. Paljon käytetty
on kuitenkin Port Elizabethin satama.

Afrikkalaisille maisemille on ominaista varsin-
kin korkeussuhteisiin nähden tavaton yksitoik-
koisuus. Siellä saattaa matkustaa kymmeniä pe-

ninkulmia läpi erämaitten, arojen ja aarnioniet-
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sien tai pitkin rämeisiä mangrove-rantoja tapaa-

matta ensinkään vaihtelevaisuutta. Afrikan
geologinen rakenne on vielä tunnettua ainoas-

taan yleispiirteissään. Graniittivuorista on
jäljellä ainoastaan pyöristettyjä kumpuja, ja

tervettä vuorilajia täytyy useinkin etsiä jo-

kien syvimmistä uomista. Atlasvuoret ovat

Afrikan geologialle aivan vierasta muodostusta.
Ainoastaan sattuma on vaikuttanut, että ne ovat
tempautuneet erilleen Euroopasta tertiääri-

ajan loppupuolella. Ne ovat olleet toiselta puolen
yhteydessä Sisilian yli Apenniinien kanssa, toi-

selta puolen verrattain myöhään muodostuneen
Gibraltarin salmen kautta Sierra Nevadan kanssa.

Atlasvuoret ovat nuoria geologisia muodostuk-
sia, jotka ovat liittyneet Afrikan vanhaan man-
nerruumiiseen. Muuten puuttuu tältä maanosalta
kokonaan ketjuvuoristot. Yleisenä muotona on
vanhoja ylätasankoja, jotka ovat tavallisesti

murtuneet laidoiltaan ja alenevat sentuhden pen-

kcreittäin rautoja kohden. Koko leveä Pohjois-

Afrikka, paitsi mainittua Atlasvuoristoa, on sel-

lainen mahtava ylätasanko, jota meri ei ole peit-

ti! nyt liituajan jälkeen, lukuunottamatta pienem-
piä alueita. Koskemattomana se siinä on ollut

siitä lähtien kuin se merestä kohosi, mutta sen
itäinen osa, joka ulottuu yli Arabian, erottui län-

tisestä silloin, kun yksi maapallon suurimpia
hautalaskeumia, Punainen-meri, muodostui. Las-

keutumisen ja murtoviivojen muodostuksien vai-

kutuksesta syntyy tavallisesti toisaalla tuliperäi-

siä purkauksia. Ulkona Atlantissa kulkee Ascen-
sionin ja Tristäo da Gunhan yli tulivuorijono,

jossa vedenalaiset purkaukset ovat jokseenkin
yleisiä. Muuan poikkirako kulkee Guinean-saar-
ten yli suoraan lahden perukkaan, Kamerunin
tulivuoreen, ja siitä Afrikan sisäosiin. Itä-Afri-

kassa on itse mantereella tapahtunut mahtavia,
tulivuorten-purkauksien seuraamia laskeutumi-
sia. Eräs erittäin pitkä hautalaskeuma ulottuu
Kuolleesta-merestä Punaisen-meren yli, Abessii-

nian itäpuolitse ja Itä-Afrikan yli Njassajärvelle
saakka. Hauta ei kule kuitenkaan yhtenäisenä
laskeumana, vaan on paikotellen katkaistu.
Useimmat Itä-Afrikan isot järvet ovat juuri tuol-

laisissa laskeumissa, mutta monet haudat ovat
myöskin kuivia tai kuivuneita. Murtoviivojen
reunoilla kohoaa jättiläiskorkuisia tulivuoria.

Afrikan keskikorkeus on laskettu noin 650 met-
riksi. Aasia ja Pohjois-Ameriikka ovat jon-

kun verran korkeammat, mutta näissä maan-
osissa onkin mahtavia alppijonoja, jotavastoin
Afrikka käy laajojen ylätasankojen kautta
näin korkeaksi. Jättiläisvuoristot ovat täällä

aikojen kuluessa silpoutuneet auringon säteit-

ten vaikuttaman voimakkaan halkeileraisen

kautta. Afrikka on Kapmaassa ja Transva-
lissa 1,200 m, Zambesinlaaksossa 800 m, Kongon-
laaksossa 400 ra ja Saharassa 500 m yli meren
pinnan. Vieläkin jyrkempi on laskeutuminen
idästä länteen käsin. Järvien ympärillä oleva
ylänkö kohoaa useassa paikassa yli 1,000 m.
Kongolaaksosta lähtien kohoaa maa jonkun ver-
ran länteen päin ja laskeutuu sittemmin penke-
reittäin mereen. Afrikan jokien suupuoliin on
muodostunut rantaseutujen vahvan kaltevuuden
vaikutuksesta yleensä paljon koskia, mutta kos-
kien yläpuolella ovat joet kyllä pitkiäkin mat-
koja purjehduskelpoisia. [Sentähden koetetaan

nykyään tehdä virtoja tärkeiksi kulkureiteiksi
rakentamalla rautateitä koskien ohi (Niilin ja
Kongon kataraktit).] Senkautta että maanosan
pinta on monin paikoin sisämaassa melkein ta-
saista, eivät virrat kykene kyllin nopeasti kul-
jfttamaan runsaitten sateitten pudottamaa vettä.
Täten syntyy laajoja rämeitä tai soita, joitten
läpi joet vaivaloisesti mutkittelevat (Bahr el Ga-
zal). Afrikan isoimmilla joilla on melkein sään-
tönä, etteivät ne kulje lyhintä tietä mereen, vaan
tekevät pitkiä kierroksia (Niger, Niili, Zambesi,
Ciranje, Kongo) . Täten käy Niili maapallon lä-

hinnä pisimmäksi joeksi, noin 6,000 km. Kon-
golla on sen sijaan laajin jokialue (noin 3,400,000
km-). Pohjoisessa ja etelässä on hyvin laajoja ja
alavia kuoppia, joista vähäinen vesimäärä ei ky-
kene murtamaan itselleen tietä mereen (Tsad,
Ngami). Afrikan laskujoeton alue käsittääkin
melkein kolmanneksen koko maanosasta.
Ilmasto. Ei mikään muu maanosa ole niin

suuressa määrässä troopillista kuin Afrikka. Mel-
kein koko manner on sisäpuolella 20° vuosi-iso-

termiä. Ainoastaan Atlasvuoret, Kapmaa ja

rantakaistale Mossamedekseen saakka on ulko-
puolella varsinaista kuumaa vyöhykettä. Afri-

kan itäinen osa on muuten jonkun verran läm-
pöisempää kuin läntinen. Siihen vaikuttaa kuu-
man Aasian manteren läheisyys sekä vieläkin suu-
remmassa määrässä ympäröivien merien lämpö-
suhteet. Punainen-meri ja Välimeri ovat ase-

maansa nähden erittäin lämpöisiä, ja Intian valta-

merikin on paljo lämpöisempää kuin Atlantti,

jonka vesi varsinkin Afrikan lounaisrannoilla on
luonnottomasti jäähtynyt kylmän Benguelavirran
ja pohjaveden vaikutuksesta. Pohjoisessa Afri-

kassa on paljoa suurempi lämpömäärä kuin ete-

läisessä. Leveä vyö, jossa on 30° keskilämpö vuo-
dessa, kulkee Länsi-Sudanin keskiosista Punaisen-
meren eteläosiin. Sitävastoin on päiväntasaajan
läheisyydessä keskilämpö noin 20°. Lämpöpäi-
väntasaaja eli n. s. terminen ekvaattori ei näin
ollen satu yhteen tähtitieteellisen kanssa, vaan
on 10° ja 20° välillä pohj. leveyttä. Syynä tähän
011 se, että pohjoisessa Afrikassa on melkoista

enemmän maata kuin eteläisessä, jonka tähden
lämpömäärä nousee pohjoiskesällä (= pohjoisen

pallonpuoliskon kesä ; etelänkesä = eteläisen pal-

lonpuoliskon kesä) siellä paikotellen aivan suh-

dattomaksi, joskus -}- 60° asti. Vahva lämpö-
määrän vaihteleminen ei ainoastaan eri vuoden-
aikoina vaan yön ja päivänkin välillä on huomat-
ta\issa. Tuuli- ja ilmanpainesuhteet ovat Afri-

kassa verrattain selvät. Päiväntasaajan seutu-

villa kulkee n. s. kalmvyöhyke eli tyyni alue,

jossa ilma lämpenee kovasti ja nousee ylöspäin.

Siitä on seurauksena osaksi tyyntä osaksi vaihte-

levia tuulia maan pinnalla. Yläilmoissa virtaa

lämmin ilma pohjoiseen ja etelään päin, n. s. anti-

pasadituulet. Korkeilla huipuilla, kuten esim.

Pico de Teydellä Teneriffan saarella, huomaa sel-

västi tällaisen yhtämittaisen tuulen. Alemmissa
ilmakerroksissa virtaa ilma sensijaan pohjoisesta

etelään kalravyöhykkeeseen päin, merellä niinkin

säännöllisesti, ettei merimiesten tarvitse siellä

muuttaa viikkokausiin purjeitten asentoa, jota-

vastoin maalla pasadituulet muuttavat suun-

taansa monella tavalla. Maapallon pyörimisen
vaikutuksesta vetäytyvät ne länteenpäin ja kut-

sutaan pohjoisella koillis- ja eteläisellä kaakkois-
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pasadeiksi. Pasadituulet tulevat kylmemmistä
seuduista lämijöiscmpiin ja vaikuttavat sentäh-

der. kuni kuivat tuulet, sillä ilman kosteus käy
uiissä yhä pienemmäksi, kuta enemmän ne läm-

piävät. Senkautta, että auringon zenitaseman

seutu vuoden kuluessa siirtyy kääntöpiirien vä-

lissä, muuttuu myöskin kalmvyöhykkeen ja sen

mukana pasadivöittenkin asema. Muutamat seu-

dut tulevat näin ollen eräänä vuodenaikana ole-

maan pasadituulien alueen sisällä, jotavastoin ne

toisina aikoina ovat sen ulkopuolella. Tämä kos-

kee varsinkin pohjois- ja etelärantoja. Auringon
zenitasemaa seuraa myöskin vahvin haihtumi-

nen ja runsain sade. Sadeajat matkailevat ni-

mittäin tavallisesti auringon mukana. Siten saa-

vat päiväntasaajaseudut kaksi sadeaikaa, jota-

vastoin seuduilla, jotka ovat uloinna siitä, on
ainoastaan yksi sadekausi. Näistä säännöllisistä

ilmastollisista suhteista on kuitenkin poikkeus-

tapauksia, jotka osoittautuvat sitä lukuisammiksi
kuta tarkemmin Afrikan ilmastoa tutkitaan.

Ulkona Atlantissa on kaksi aluetta, joissa val-

litsee korkea ilmanpaine (maksimi). Niitten vai-

kutus Afrikan ilmastoon on sangen suuri. Toi-

nen niistä on Azorien ja Kanarian saarten, toi-

nen S:t Helenan ja Tristäo da Gunhan välillä.

Ntliltä seuduilta ilma virtaa pääasiallisesti Ame-
riikan puolelle, mutta pohjoiskesällä, kun ilma

ohenee huomattavassa määrässä Saharan ja Su-

danin kohdalla, käy mahtava ilmavirta Afrik-

kaan Guinealahden ylitse (lounais-monsuuni)

.

Kevättalvella vallitsee sitävastoin Sahara-alu-
eella korkea ilmanpaine, ja tuuli käy pämvastai-
Bi-en suuntaan. Mutta Etelä-Afrikassa on silloin

kesä, alhainen ilmanpaine ja tuulensuunta lou-

naasta manterelle päin, paitsi Mossamedeksen
eteläpuolella, jossa vallitsee yhä kaakkoispasadi.
Itärannalla on mousuuuivaihtelu ehkä vieläkin
säännöllisempi, riippuen siitä, että Etu-Aasiassa
ja Etelä-Afrikassa tapahtuu vuorottaiu lämpe-
neminen (pohjoiske.sällä ja pohjoistalvella)

.

Tuulet tulevat olemaan seutähden lounais- tai

koillismonsuuneja, vaikka niihin kuitenkin osal-

taan myöskin on syynä ilmanpainesuhteet Intian
valtamerellä. Ixunsasta sadetta (yli 1,000 mm)
saadaan molemmin puolin päiväntasaajata paitsi

isojen järvien itäpuolella. Ylenmääräistä sadetta
(yli 2,000 mm), joka aiheuttaa rehevän kasvulli-
suuden, multa myöskin kuumetauteja, valuu
Guinealahden sisimmän perukan tienoilla sekä
puolella Kamerunvuoria sataa kokonaista 9,000:
kin mm. Sudanissa ja Itä-Afrikassa sataa tus-

kin enemmän kuin 750 mm, joka riittää pellon-
viljelykseen, mutta synnyttää ylänkömailla ai-

noastaan savannikasvullisuutta. Koko pohjoinen
ja lounainen Afrikka kärsivät kuivuutta. Saa-
rilla, kuten esim. Madagaskarilla, on selvästi
rajoitettu sade- ja poutapuoleusa. Kuten tropii-
keissa yleensä niin ei Afrikassakaan oikeast. ole
kesää eikä talvea, vaan sade- ja pouta-aika.
Niinkuin muissakin kuumissa maissa ovat sa-

teet Afrikassa lyhyet, mutta rankat.
Kasvisto. On luonnollista, että kasvisto

samoinkuin ilmastokin on jokseenkin samanlaista
kaikilla Välimeren rantamilla. Niinpä ei tava-
takkaan suurta eroavaisuutta ainakaan valtakas-
veiliin nähden Sisilian ja Tunisin tai Gibraltarin
kummankin rannan välillä. Saharan laaja erä-
maa on sensijaan rajnmuurina, jonka yli varsi-

nainen afrikkalainen kasvisto, joka ulottuu

täältä Kapraaahan saakka, ei ole voinut tunkeu-

tua. Omituisina kasviston johtajina sen leve-

tessä paikasta toiseen ovat olleet ne ylänköhar-

janteet, jotka isojen järvien seutuvilla kulkevat

pohjoisesta etelään. Tätä tietä on abossiiuialai-

sia kasveja voinut vaihtua etelä-afrikkalaisten

kanssa. Afrikka on geologisessa suhteessa vanha
maanosa, ja saman voi siitä sanoa kasvitieteelli-

sessäkin suhteessa. Erittäinkin vanhanaikuista

ja omituista on kap-kasvisto, mutta myöskin
usealla saarella on kasveja voinut säilyä ter-

tiääriajalta asti. Niinpä kasvaa esim. Kanarian
saarilla erästä laakerilajia, jota tertiääriaikana.

kasvoi Etelä-Ranskassa, mutta jota nykyään ta-

vataan ainoastaan näillä saarilla. Savannit
ovat Afrikalle ominaisia. Niitä ulottuu leveänä-

vyönä Atlantista Abessiiniaan, yli Sudanin sekä

suurimman osan Itä-Afrikkaa ja Zambesialuetta

aina portugalilaiselle länsirannikolle saakka. Sa-

vanneilla kasvaa kovia, kankeita, erikorkuisia

heinälajeja, jotka paikotellen kasvavat niin kor-

keiksi, että giraffi voi piiloutua sellaiseen laineh-

tivaan heinikkoon. On tavattu kokonaista 4-6 m
pituisia korsia. Värikään ei ole vihreätä, vaan
ruskeankeltaista, kulon tapaisean vivahtavaa.

TIeinäsavanni muuttuu vähitellen pensas-savan-

niksi, jota kutsutaan metsäsavanniksi, silloin

kun siinä on apinanleipäpuu- y. m. lehtoja.

Paitsi baobab- eli apinanleipäpuuta (Adansonia
digitata), jolla on kokonaista 8 m paksu runko
ja kaunis tammen tapaisesti haarautuva latvus,

ovat korkearunkoiset tamarindit (Tamarindus
indica) ja sykomoorit (Ficus Sycomorus) savan-

neilla valtakasveja. Pensassavanneja peittävät

okaiset mimoosat ja akaasiat. Afrikka on köyhä-
metsäistä maata, ja siellä, missä metsiä on, ovat

nekin tavallisesti harvoja. Niillä seuduilla,

joissa joet pyrkivät savannin läpi, ovat laak-

sojen pengermät n. s. galleria-metsän peittämiä.

Puut ovat tiheässä ja latvukset 25-35 m korkeu-

della kietoutuneet toisiinsa vihertäväksi holviksi,

jonka varjossa vallitsee kostea kasvihuoneilraa.

Aarniometsiä tavataan Afrikassa ainoastaan

ruusaitten zenitsateitten vyöhykkeissä, mutta si-

käläinen aarniometsä on kuollutta ja synkkää
verrattuna amerikkalaiseen, jonka väriloistoa ja

kirjavaa eläinmaailmaa sillä ei ole. — Tärkeim-
mät nykyään Afrikassa viljellyistä kasveista

ovat kolme hirssilajia — niitten joukossa durra
(Sorghura vulgare) — pohjoisessa, maissi keski-

osissa ja vehnä etelässä. Riisiä viljellään etu-

päässä Egyptissä. Kolme viimeksimainittua

viljalajia on tuotu myöhemmin maahan. Afri-

kassa on verrattain harvoja palmulajeja, mutta
ne ovat hyvin tärkeitä viljelyskasveja. Taateli-

palmun (Phoenix dactylifera) eteläraja kulkee
yli Massauan, Timbuktun ja Kap Verden. Koil-

lis-Afrikan dumpalmu (Hypha^ne thebaica) on
eräs viuhkapalmu, jonka tuntee siitä, että sen

runko on hankamaisesti haarautunut. Deleb-

palmu (Borassus flabelliformis) on keski-

afrikkalainen 20 m korkuinen viuhkapalmu.
Matala öljypalmu (Elieis guineensis) kasvaa
troopillisessa sateir.essa Länsi-Afrikassa. Nee-
kerimajojen ympärillä näkee tavallisesti istu-

tettuna maissia, banaaneja, tupakkaa, runsas-
öljyisiä maapähkinöitä (Arachis hypogsa), yara-

sia (Dioscorea) ja maniokjuurta (Manihot uti-



Afrikan eläinkuntaa.

1. Gorilla (Gorilla gina). - .'. S nu p a n s s . ^AiittopopillicciiS iiiger). - i. Mandrilli (Moriuon maimon). - 4. Sirahvi (Camelopardalis girafia). - S. K u d u -a n ti 1 o o p p i (Strepsiceros kuduj. - G. Leijona (Fclis leo). - 7. Virtahepo (Hippopolamus
amphiliius). - 8. Elelantti (Elephas a(ricanus). - 9. Käsnäsika (Phacochaerus africanus). - lo. Sormieläin (Chiromys raadagascariensis). - 11. Väri (Lemur varl). - 12. Banaanilintu (Musophaga violacea). - 13. Jako-papukaija (Psittacus en-

thacus). - 14. Helmikana (Numida meleagris), - 15. Strutsi (Struthio camelus). - 16. Pa ilo sa m m a k k o (Breviceps mossambicus). - 17. Kameleontti (Chamaeleon). - 18. Tamaani (Procavia).

TieUifanafctrja.
Bibllographisches Institut in Leipzig. AlrJoiCuköeen ,,Afrikka".





Afrikkalaisia kansantyyppejä

1. Silluk-nunnikainen (Niilinneekereitä). — 2. Dinka-nnoiukainen (Niiliu-neekeieitä). — 3. Neekeritär Porto
NuoTosta (Sudanin-nookeii'itä). — 4. Fullah-tyttö. — -J- Tambprma-mies (Sudaiiin-neekereitä). — 0. Bamumin
neekeri (Sudanin-neekcieitä). — 7. Kafferilainen (Ama-r,khika). — 8. Vadsagga-tyttö (Bantu-neekereitä). —

9. Loango-ueekeritär (Läusirannan-neekereitä). — 10. Kamerunin-tyttö (Fan-neckereitii). —
11. Kääpiövaimo Keski-Afiikasta. — 12. Lunda-vaiino (Bantu-neekereitii).



Afrikkalaisia kansantyyppejä

1 iK-ds» ,Mml..,,<l.m. (..tmpialnln™). - 2. BcU.iini. - :S. Tyttö Biskm.ta 0.e,l,eri). - 4. Midg«n-mies -
l Lali-nainen. - «. H.,o„d....y..« ,vah.,n.»l,.isi.„. - 7. Bus-nan-vaimo. - 8. o»^;.-

«:^

*'>"'"™"»

(Bantn-neokci-ciläi. - 10. llova-lylt.. (malaijilaisin iMadapaskansta). — H. h-akalaM-l> tto

(iiPKi-oidcJB Madapiskuiisla). — 12. Massai-inionikainon.
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lissima), joista useimmat ovat tulleet Amerii-
kasta ja levinneet hyvin nopeasti. Eurooppalai-

set viljelevät istutuksillaan tavallisia troopillisia

viljelyskasveja, kuten sokeriruokoa, kahvipen-

sasta (kotoisin Abessiinian eteläpuolelta) ja puu-
villapensasta.

Eläinkunta. Eläinmaantieteellisessä suh-

teessa Afrikka jaetaan kahteen suureen osaan:

1. Pohjois-Afrikka (joka kuuluu palearktiseen

vyöhykkeeseen) ja etioppialainen vyöhyke. 2.

Saharan eteläpuolella oleva osa Afrikkaa. Varsi-

nainen afrikkalainen eläinmaailma alkaa vasta
„Saharantakaisessa alueessa". Xäitten molempien
alueitten välille muodostaa Saharan laaja erämaa
sekä rajamuurin että samalla myöskin liikku-

vaisemmille eläinmuodoille (linnuille) sillan.

Afrikan eläinkunta on sekä laji- että yksilö-

rikasta, varsinkin nisäkkäihin nähden, joitten

runsaudessa se voittaa kaikki muut maanosat.
Ja omituista kyllä ei runsain eläinmaailma ole

kehittynyt metsissä, vaan savanneilla. Viime
aikoina se on kuitenkin melkoisesti vähentynyt,
onpa paikoitellen voitu huomata nopea sukupuut-
toonkin häviäminen. Saharantakaisen Afrikan
eläimillä on kaikilla omituinen vanhanaikuinen
leima. Niitä on pidettävä jätteinä entisestä eläi-

mistöstä, joka ennen on ollut paljoa laajemmalle
levinnyt kuin nykyään. Niinpä esim. kameli-
kurki eli tertiääriaikana sillä manterella, jota

vastaa nykyinen Aigeianmeri saarineen. Mada-
gaskar on nähtävästi irtautunut Afrikasta jo

ennen kuin sellaiset korkeammat eläimet kuin
ihmismuotoiset apinat, kavioeläimet, kissalajit

ja isot paksunahkaiset tulivat sinne, sillä näitä
ei ole Madagaskarilla, vaan lähenee sen eläi-

mistö ympärillä olevien seutujen tertiääri-eläi-

mistöä. On olemassa paljo esimerkkejä siitä,

että uusia eläinmuotoja siirtyy maahaa, ja ettei

eläinten levenemisrajojen muutokset vielä lähes-

kään ole päättyneet. Niinpä esim. kiusallinen
hietakirppu, joka tuli länsirannalle vuonna 1S72
hietalastin mukana, esiintyi jo v. 189S itärannal-
lakin. Afrikassa on alkujaan ollut vähä hyö-
dyllisiä eläimiä. Sikäläistä norsua ei enää käy-
tetä kuormaeläimenä, mutta sitä metsästetään
hyvin innokkaasti, joten se on huomattavasti
vähentynyt. Vielä sitä tavataan Keski-Afri-
kassa, paitsi itärannoilla. Aasin kotimaana pide-

tään Itä-Afrikkaa, jossa se vielä esiintyy vil-

linä. Ennenkuin kameli (dromedaari) tuotiin
Aasiasta oli aasi tärkeimpänä veto- ja kuorma-
juhtana Pohjois-Afrikassa. Se kestää myöskin
paremmin kuin hevoset ja sarvikarja myrkyl-
lisen tsetse-kärpäsen (Glossina morsitans) pis-

tosta. Afrikka on kissan kotimaa, mutta onko
myöskin koira täältä kotoisin, on hyvin epävar-
maa. Villejä koiria on monin paikoin Afrikassa.
Hevonen on tuotu Aa-siasta, mutta ei menesty oi-

kein hyvin muualla kuin Pohjois-Afrikassa, jossa
myöskin on kehittynyt ratsastajakansoja. Sarvi-
karja („sanga" = iJos afrieanus) on sen sijaan
levinnyt suurella menestyksellä Afrikan yli

paitsi sinne, missä tsetse-kärpänen tekee tuho-
jaan. Tjseat heimot, varsinkin savanneilla, har-
joittavat nykyään yksinomaan karjanhoitoa.
Muista maahan tuoduista eläimistä pitävät nee-
kerit vuohia ja kanoja yleisesti kesyinä. Sikoja
pitävät muut kansat paitsi muhamettilaiset san-
gen paljo, ja lampaanhoitoa harjoittavat varsin-

kin hottentotit ja ovambolaiset etelässä sekä
abessiinialaiset pohjoisessa. Ihmismuotoisten
apinain levenemisalue sattuu kuten luonnollista-
kin Keski-Afrikan läntisten suurien metsien alu-
eeseen. Kamelin eteläraja kulkee Senegambian
pohjoisosista Somalimaan eteläosiin. Giraileja
tavataan nykyään enää Itä-, Etelä- ja Keski-
Afrikassa sekä keskisessä Sudanissa ja sitä ra-
joittavissa osissa Saharaa. Kamelikurkia tava-
taan Etelä-Afrikassa Sambesin ympäristöillä ja
Kalaharissa, Itä-Afrikan ylängöillä, Saharan
eteläosis.sa ja sitä rajoittavissa osissa Sudania.
Krokodiilejä elää joissa ja järvissä Etelä-Afri-
kusta Saharaan sekä Niilin varsilla Nubiaan
saakka. Ennen niitä tavattiin jonkun verran
pohjoisempana.
Väestö. Afrikan laskettu asukasmäärä vaih-

telee 127 ja 206 miljoonan välillä.

Afrikan väestö ei ole rotuun eikä kulttuuri-
kehitykseen nähden yhtenäistä ; se on kokoon-
pantu mitä erilaisimmista aineksista ja käsittää
useita kehitysalueita. Näihin on uusin kansa-
tieteellinen tutkimus luonut runsasta valoa. Mut-
ta Afrikan antropologia perustuu vielä toistai-

seksi suuressa määrin olettamuksiin. Erilaisia ja
hyvin eri-ikäisiä sekakansoja tavataan aivan
sisäkkäin. Tällaista rotujäännöstä ovat epäile-

mättä vaaleat e t e 1 ä-a frvkkalaiset, joista

busmannit muodostavat oman, muista jyrkästi
erottuvan ryhmänsä, kun taas hottentoteista
mielipiteet ovat eroavia, kuten myöskin kääpiö-
heimoista. Varmaa on, että nämä vaaleaihoiset
neekerit ovat ikivanhoja Afrikan asukkaita. •

—

Samaa on sanottava toisesta pääryhmästä, b a n-

t u-neekereistä. He täj'ttävät taajana ryhmänä
koko eteläisen kolmikulmion (paitsi vaaleaihoisia

ja eurooppalaisia) aina 5°:lle pohj. lev. lännessä
ja järvialueelle idässä. Näitä ovat: kafferit, sam-
bcsi-neekerit, kongo-neekerit ja länsirannan-nee-

kerit sekä vähän tunnetut fan-neekerit. — Kol-
mannen ryhmän muodostavat sudanilaiset
neekerit (ks.t.) , asuvat bantu-kansojen pohjoispuo-

lella. Sudanilaisia neekereitä on kolme ryhmää,
Senegambian ja Ylä-Guinean, Keskisen Sudanin
sekä Niilin neekerit. — Pohjois- ja Koillis-Afri-

kan vanhimmat asutussuhteet ovat vielä hämä-
riä. Nuorin ja vasta historiallisella ajalla maahan
tullut kansanaines ovat seemiläiset (ara-

bialaisia, egyptiläisiä, beduineja, abessiinialaisia)

ja näitä vanhempia aineksia ovat n. s. h a a m i-

laiset; näitä ovat: etiopialaiset, berberit,

tuaregilaiset vahuma-kansat, fulbe- ja fullah-

kansat y. m. — Aivan erityisen ryhmän muo-
dostaa Madagaskarin malaijilainen väestö, toi-

nen osa väestöä on negroideja.

[Elisge Eeclus, ,,Nouvelle Gfiograohie univer-

selle" X-XIV, Paris 1S85-89; Fr. "Hahn, „Af-

rika", Leipzig und Wien 1901 ; Fr. v. Hehwald,
„.Jorden och dess folk" II, Stokholm 1900; J. E.

Rosberg, „Maa ja kansat" II, Porvoo 1906;

Maant. Yhdistyksen aikakauskirja 1891.]

Löytöhistoria. Afrikka-nimi tavataan

kirjallisuudessa ensi kerran Eaniuksella ; tällä

nimellä roomalaiset tarkoittivat vain Karthagoa
ja sen ympäristöä. — A: n löytöhistoria alkaa

vasta sangen myöhään, sillä jos mikään, on se

suljettu maanosa. Rannikossa on vähän lahtia

ja poukamia, jokien suut ovat koskisia. Sahara
on vahva varustus, jota kauemmas egyptiläiset
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ja karthagolaiset sekä roomalaisten legionat eivät

päässeet, yhtä vähän kuin Ranskankaan sota-

joukot meidän päivinämme. Rannikot eivät ole,

paitsi kauimpana pohjoisessa ja etelässä, viehät-

täviä, ovatpa ne toisinaan pelottaviakin. Ilmasto-

kuumeet tekevät tuhoa eurooppalaisten keskuu-

dessa. Ankkuripaikkoja on perin vähän, ja tyrs-

kyt vyöryttelevät aina aaltojaan rantaa vastaan.

Afrikan heimokunnatkin ovat tehneet vasta-

rintaa valkoihoisille. Ja viime aikoina ovat

muhamettilaiset ryhtyneet eurooppalaisilta sul-

kemaan avoinna olleita teitä. Herodotoksen
(5:nnellä vuosis. e. Kr.) kautta tiedämme sangen
paljon vanhan Egyptin maantieteestä. Muutamat
beidän laraoistaan olivat maantieteellisten tutki-

musmatkojen kannattajia, niin Nekö (n. 600 e.

Kr.). Hän varusti retkikunnan, jonka määränä
oli Niilin lähteitten tutkiminen, ja antoi foini-
kialaisten merimiesten purjehtia Afrikan
ympäri. Ramses II:n kanava Niilin ja Punaisen-
meren välillä, joka oli mennyt umpeen, laitettiin

Nekon aikana liikekuntoiseksi. Egyptiläiset tie-

sivät myös kertoa Afrikan sisäosissa elävistä

kääpiökansoista, joita vieläkin on joissakin man-
tereen osissa. Mutta „ei kukaan", sanoo Hero-
dotos, „tuBtenut Niilin lähteitä". Karthagolais-
ten laivastot purjehtivat „Herkuleen patsaitten"
välitse Atlantin merelle ja kävivät Azorein saa-

rilla, Sargassomerellä ja Kanarian saarilla, hei-

dän sotajoukkonsa ahdistelivat erämaan heimoja
kaukana Saharassa tahi kiipeilivät Atlas-vuor:s-

tcssa, ja sotapäällikkö Uanno, Hamilkarin poika,
kävi Sierra Leone-rannikolla saakka. Foinikia-
laisten vanavedessä purjehti kreikkalaisia
merimiehiä Pohjois-Afrikan satamiin. He eivät
tosin tehneet varsinaisia löytöretkiä, mutta hei-

dän merkityksensä Afrikan maantieteen edistä-

jinä on kumminkin paljon suurempi kuin kartha-
golaisten. Viimemainittujen kateellisesti sala-

tessa tietojaan, koettivat kreikkalaiset oppineet
panna paraansa kootakseen niitä eri maista ja
kansoista ja levittääkseen tätä tietoa niin laa-

jalle, kuin siihen aikaan oli mahdollista. Nerokas
maantieteentutkija oli myös Eratosthenes
(2 vuosis. e. Kr.) . Roomalaiset pystyttivät
legiooniensa kotkan suuren erämaan rajoille

8i:akka. Kaukana erämaissakin on löydetty
muistomerkkejä Rooman loistokaudelta. Muuan
roomalainen sotajoukonosasto marssi etelää
kohti Bornuun asti Sudanissa. Näitä sotaretkiä
liuomattavampi oli maantieteelliseltä kannalta
katsoen Neron Niili-retkikunta. Tämä keisari
lähetti nimittäin kaksi eenturionia etsimään
Niilin lähteitä. He kävivät niillä Valkean-Nii-
lin osilla saakka, jotka ovat suurten rytöjouk-
kojen sulkemat, noin 9° pohj. lev. Roomalais-
ajalla oppinut Strabon loi eräässä teoksessaan
maantieteellisen yleiskatsauksen Afrikkaan.
Plinius tuntee jo Niger-virran, ja espanjalainen
Pfm|)onius Mela julkaisee koko joukon maan-
tieteellisiä sekä tosiasioita että mielikuvituksen
synnyttämiä harhaluuloja. Suurin kaikista mui-
naisajan maantieteen tutkijoista on Claudius
Ptolemaios, Egyptissä syntynyt kreikkalainen
(noin V. 150 j. Kr.). Päättäen Ptolemaioksen
maantieteestä ja kartasta hän luultavasti tunsi
Afrikan pohjoisen kolmanneksen sangen hyvin.
Keskiajalla arabialaiset olivat ainoat, jotka
ylläpitivät ja jossain määrin laajensivat maan-

tieteellistä tietomäärää. Arabialaiset tutkijat

Ibn Batuta ja kristityllä nimellään tunnettu Leo
Africanus kävivät molemmat Sudanissa. Itä-

rannikolla he purjehtivat kauemmas etelään.

Italialaiset tasavallat Venezia ja Genova
esiintyivät myös afrikkalaisilla kauppapai-
koilla. Fra Mauron kartta osoittaa huomat-
tavaa edistystä. Portugalilainen prinssi Henrik
Merenkulkija (1394-1463) yritti päästä Afri-

kan ohi Intiaan. Hänen matkojensa kautta
mantereen länsirannikko tuli vähitellen tunne-
tuksi. Vuonna 1486 Bartholomeus Diaz purjehti
.•Afrikan eteläpään. Hyväntoivonniemen, ympäri.
Intiaan lähtevän retkikunnan johtajaksi valit-

tiin Vasco da Gama, joka saapui Intiaan 1499.

Sittemmin tultiin Sueziin, ja niin oli Afrikan
ympäri toiseen kertaan purjehdittu. Afrikan
ääriviivat alkoivat nyt kartalla saada oikeam-
man muodon

; portugalilaiset jesuiitat tunkeutui-
vat Abessiiniaan, hollantilaiset perustivat Kap-
siirtomaan V. 1652, ja rannikoille perustet-
tiin useita linnoituksia kaupan turvaamiseksi.
Sisämaa oli kumminkin edelleenkin tuntematon.
Vähän enemmän kuin sata vuotta sitten Afrikan
tutkimus alkoi toden teolla. Tämä uusi aika-
kausi alkoi V. 1788, jolloin Lontoossa perus-
tettiin afrikkalainen seura. Kartoitustyön lähtö-

kohtana olivat tähtitieteelliset paikanmääräyk-
set, ja lähimpänä olevissa mantereenosissa elä-

\ iä kansoja tutkittiin perusteellisesti. Aluksi
pantiin kumminkin pääpaino muinaistutkimuk-
selle, joka edistyi huomattavasti Napoleonin
Egyptin-matkan kautta, johon suuri joukko tiede-

miehiä otti osaa. Euroopan useimmissa maissa
ruvettiin innokkaasti harrastamaan pakana-
lähetystä; perustettiin lähetysseuroja, joit-

ten toiminta etupäässä kohdistui Afrikkaan.
Lähetyssaarnaajilta olemme saaneet tietää san-
gen paljon, — olihan Afrikan tutkija Livingstone
myös lähetyssaarnaaja. Varsinaisista tutkimus-
raatkustajisla mainittakoon ruotsalaiset Sparr-
man ja Thunbeig, jotka kävivät Elelä-Afrikassa,
sekä suomalainen Aug. Nordenskiöld, joka
v. 1792 matkusti Sierra Leoneen. Viime vuosi-
sadan alkupuoliskolla kiinnittivät suuret joki-

probleemit Afrikan tutkijain huomiota puo-
leensa. Ensimäisenä on mainittava Niger-prob-
leemi. Skotlantilainen Mungo Park pääsi Segu'un
asti ylä-Nigerin varrella, mutta ei voinut seurata
jokea kauemmas itään. Toisella matkallaan pur-
jehti hän pitkän matkaa Niger-virtaa myöten,
mutta hukkui retkellään. U.seat retkikunnat
lähtivät samassa tarkoituksessa eri osista rannik-
koa, vieläpä pohjoisrannikolta. Viimemainituista
mainittakoon Clapperton'in molemmat matkat,
lläu kuoli Sokotossa, mutta hänen palvelijansa
matkusti alista Nigeriä pitkin, v. 1830, ja sai

niin sen suunnan määrätyksi. Samoihin aikoi-

hin laajen' tutkimusalue Koillis-Afrikassa sen
kautta, etti. Egypti ulotutti valtaansa yhä kauem-
mas etelään, ja useat eurooppalaiset matkustajat
saivat aihetta käydä näissä tuntemattomissa seu-
duis.sa. Abessiiniassakin kävi tutkimusmatkusta-
jia (m. m. d'Abbadie'n veljekset), sillä eurooppa-
laisten siirtomaa-himo ei ollut vielä silloin kii-

hottanut alkuasukkaita vihaan. Ranskalaisten
eteneminen AIgerias.sa aiheutti maantieteellisiä
löytöjä. Etelä-Afrikassa edistettiin tutkimusta
tarmokkaasti, sillä maan asuttivat vähitellen
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buurit, hollantilaiset siirtolaiset, joihin oli liitty-

nyt ranskalaisia reformeerattuja. Maahan tuli

pääsy verrattain helpoksi. Siellä kävi tutkimus-
matkustajia (m. m. ruotsalainen \Vahlberg)

,

lähetyssaarnaajia ja metsästäjiä, jotka arojen

rikas eläinkunta oli sinne houkutellut.

Viime vuosisadan keskivaiheilla olivat siis Af-

rikan rannikkomaakunnat tunnetut, mutta sisä-

maa, „pimein Afrikka", oli vielä aivan tuntema-
ton. Mutta Afrikan tutkimusta ruvettiin mielen-

kiinnolla seuraamaan yhä laajemmissa piireissä.

Seuroja perustettiin ja aikakauskirjoja julkais-

tiin. Pohjois-Afrikassa kiintyi huomio etupäässä
Saharaan ja Niiliin, Etelä-Afrikassa Zambesi-vir-

taan ja Ngami-järveen. Erämaan ja Sudanin tut-

kijoista on ensi sijassa Heinrich Barth mainit-

tava. Barth teki matkansa vv. 1850-55, ja hän sai

tutkituksi melkein koko Länsi-Sudanin. Hän
kulki matkoillaan n. 20,000 km ja selitti oivalli-

sessa teoksessaan ne seudut, joissa oli käynyt.
Kaksi muuta saksalaista, Gerhard Rohlfs ja Gus-
tav Naclitigal, molemmat lääkäreitä, ovat suu-

ressa määrin laajentaneet tietoamme erämaasta
ja keskisestä Sudanista. Samoihin aikoihin ruvet-

tiin „Niili-probleemia" pohtimaan. Alettiin taa-

sen uskoa, että sisämaassa oli laajoja järviä, joit-

ten vesi oli suolatonta. Näille otaksutuille Niilin

läbdejärville luultiin päästävän joko itse jokea
pitkin tahi itärannikolta. Engl. Burton ja Speke
päättivät lähteä viimemainitusta paikasta.

V. 1857 he saapuivat Tanganjika-järvelle,

josta Speke yksinään lähti pohjoiseen ja saapui
seuraavana vuonna Victoria-järven etelärannalle.

Tieteellisissä piireissä väiteltiin siitä, oliko tätä

järveä todellakin pidettävä Niilin lähteenä. Saa-
<laks£en varmuutta asiassa lähti Speke vielä ker-

ran, yhdessä Grantin kanssa, Victoria-järvelle

(1862), näki monessa paikassa leveän Niili-

virran ja saattoi todistaa, että se sai järvestä
vetensä. Baker lähti samoihin aikoihin Khar-
tum'ista etelään, tapasi Speken ja Grantin Gon-
dokoro'ssa, jatkoi matkaansa etelään ja löysi

Albert Njansa'n (1864). Etelämpänä olevan Al-

bert Edward-järven, joka laskee vetensä Semli-
ki'n kautta Albert Njansaan, löysi myöhemmin
Stanley. Niili-probleemi oli siten ratkaistu. Val-

kean Niilin tienoilla olevia seutuja Kongon lisä-

jokeen Uene'en saakka, kannibaalisten Niara-

Niam ja Mangbattu kansojen kotimaan, tutki

perinpohjaisesti Schweinfurth, syntyisin Riiasta.

Etelä-Afrikassa toimi sillä välin skotlantilainen

David Livingstone. Tämä mies, joka oli antautu-
nut lähetysalalle, oli samalla jossain määrin pe-

rehtynyt lääketieteeseen. Hänen toiveittensa

päämäärä oli kristitty, englantilainen Etelä-Af-
rikka, orjakaupan poistaminen juurineen päivi-

neen ja suurempi tavarain vaihto Afrikan eri

maakuntien sekä tämän maanosan ja Euroopan
välillä. Ensin kävi hän käsiksi „Sambesi-prob-
leemiin" ja hänen onnistui yksin ratkaista se.

Hän matkusti jokea ylös luoteista kohti ja

tuli vihdoin rannikolle Sao Paolo de Loanda'n
luona. Tuttuja teitä palasi hän Etelä-Afrikan
sisäosiin ja sitten Zambesia myöten tämän
joen suuhun (Quillimane) ja on ensimäinen
sivistynyt eurooppalainen, joka on matkustanut
Afrikan poikki lännestä itään (1851-56). Hän
Jöysi myös Zambesin mahtavat putoukset, jotka
hän nimitti Victoria kuningattaren mukaan.
4. Painettu »/^ 08.

Myöhemmin hän teki matkoja Njanssa'n, Tangan-
jika'n ja Bangveolo'n tienoille. Suuren matkus-
tajan jäljissä kulkivat useat eurooppalaiset, m. m.
ruotsalainen Andersson. Sangen tunnetuksi on
myös tullut portugalilaisen Serpa Pinto'n matka
Etelä-Afrikan halki. Vielä oli „Kongo-probleemi"
jälellä. Kongon suu oli jo tullut aikoja sitten
tunnetuksi. Portugalilaiset kauppiaat, unkari-
lainen matkustaja Magyar ja Livingstone olivat
nähneet useita jokia, jotka virtasivat pohjoiseen
päin. Päävirta kulki jossain Afrikan tuntemat-
tomimmassa osassa. Matkoillaan Njassan tie-

noilla tuli Livingstone Tanganjika-järvelle, jonka
hän arveli kuuluvan Niilin joistoon, ja sieltä

Kongo-virran rannalle Nyangwe'n luona, v. 1869.
Hän löysi muitakin jokia niillä tienoin ja
ryhtyi nyt ratkaisemaan Niili- ja Kongo- problee-
meja. — „New York Herald"-nimisen sanoma-
lehden kustannuksella lähetettiin silloin Henry
M. Stanley hakemaan Livingstonoa. Living-
stonen matkojen kautta tuli Afrikan kartalla
oleva »valkoinen täplä" koko joukon pienem-
mäksi. Englantilainen Cameron jatkoi Kongon
lähteitten tutkimista ja oli ensimäinen, joka
kulki Keski-Afrikan poikki idästä länteen
v:na 1875. Stanley varustettiin myös tut-

kimusmatkaa varten. Hän lähti Bagamoyosta
itärannikolla, tutki perinpohjaisesti Victoria-jär-

ven, teki liiton Uganda-valtakunnan kuninkaan
kanssa ja lähti sitten Tanganjika-järvelle, joka
myös tutkittiin. Täältä lähti hän länteen päin
ja pääsi Nyangwe'en saakka. Sitten jatkoi
Stanley matkaansa, osaksi mahtavaa virtaa
pitkin, osaksi sen aarniometsäin peitossa olevia

rantoja myöten. Matkojen tarkoitus on viime
aikoina käynyt yhä enemmän poliittiseksi. Eu-
roopan vallat ovat koettaneet laajennella aluei-

taan niin paljon kuin mahdollista, ennenkuin kil-

pailijat tulivat. Eanskalainen de Brazza tutki

tarkoin Ogooue-joen ; hänen matkansa saivat ai-

kaan sen, että ranskalaiset ottivat haltuunsa
niin kutsutun Ranskan Kongon. Matkan Afrikan
poikki lännestä itään teki saksalainen v. Wiss-
mann, joka matkallaan tutki useita Kongon ete-

läisistä lisäjoista, esim. Kasai'n. Tavallista suu-

rempi maantieteellinen arvo on Moskovassa syn-

tyneen saksalaisen Junker'in matkoilla. Tämä
oleskeli, samoin kuin Schvveinfurth, Afrikan
sisäosissa; villien kannibaalein maassa, ja toi

mukanaan oivallisia kokoelmia. Omituinen mies
oli saksalainen Schnitzer, tavallisesti tunnettu
nimellä Emin Pasa. Hän piti n. s. Ekvato-
riaalimaakunnan kuvernöörinä kauan puoliaan

mahdilaisia vastaan. Stanley lähetettiin „pe-

lastamaan" häntä, kuten sanottiin, vaikka oli

retkellä poliittinenkin sivutarkoituksensa. Viime
vuosina ovat etenkin ranskalaiset, saksalaiset ja

englantilaiset tutkineet omistamiaan siirtomaita

ja niihin rajoittuvia seutuja.

Valtiollinen jako (ks. karttaa) . Koil-

Us-A.: Tripolis (turk. 1551), Egypti (turk. 1517,

v:sta 1882 engl. hallituksen alainen), Sudan
(Mahdi-valtio 1881-98, sen jälk. egypt.-brittil.

yhteishallinnon alainen), Libyan erämaa (brittil.

suojeluspiiriin kuuluva, 1899), Eritrea (ital.

1890), Abessiinia (itsenäinen), Ransk. Somali-

rannikko (1884; Obok, 1862), Brittil. Somali-

rannikko (1884), Sokotra (brittil. 1876), Ital.

Somalimaa (1889), BrittiL Itä-A. (1886). Luo-
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teis-A.: Tunis (ransk. protektoraatti, 1884), Al-

geria (ransk. 1833), Marokko (itseniiinen),

Luoteis-A:n saaret (esp. ja port.), Länsi- ja

Keski-Sabara (ransk. suojeluksen alla), Ransk.

Läusi-A., Brittil. Länsi-A., Liberia' (tasavalta

v:sta 1847), Saks. Guinea (Togo, 1884, Kamerun,
8. V.), Esp. Guinea, Ransk. Kongo (Gal>un, 1830).

Etelä-Ä.: Kongovaltio (1885), Saks. Ita-A.(18S4),

Sansibar (brittil. 1890), Portugalin Itä-A., Saks.

Lounais-A. (1884), Brittil. Etelä-A., Madagaskar
ynnä muut Ranskalle kuuluvat saaret sekä

Madagaskarin läheisyydessä olevat brittil. saaret.

J. E. R.

Afrikkalainen komppania, Louis de Gcerin

aloitteesta v. 1649 Ruotsiin perustettu kauppa-

seura, joka sai yksinoikeuden kaupankäyutiiu
Kanarian saarten eteläpuolella Aasiassa, Afri-

kassa ja Ameriikassa olevissa maissa, lukuunotta-

matta niitä, joihin „Nova Suecian kompania" oli

saanut yksinoikeuden. Siirtokunta perustettiin

Kultarannalle Guinearannikolla Cabo Corsoon
(nyk. Cape Coast castle). Sen puolustukseksi ra-

kennettiin linnoitus Karlsborg, joka kuitenkin

pitkällisen piirityksen jälkeen v. 1663 joutui

hollantilaisten käsiin. Seuraavana vuonna eng-

lantilaiset valtasivat siirtokunnan ja komppa-
nian laivat, jolloin sen toiminta päättyi.

A. R. B.

Afrikkalaiset kielet; niitä on, paitsi tois-

taiseksi yksinään olevia nuban kieltä Afrikan
koillisessa ja hottentottien kieliä sen lounaisessa

osassa, neljä suurta ryhmää: 1. bantun kielet,

kaikkiaan lähes kaksisataa, Etelä-AJrikassa päi-

väntasaajan seuduille asti; bantun kieliä puhu-
viin kuuluvat m. m. Suomen lähetystyöstä tutut

ovambo- ja hereroheimot ; 2. Keski-Afrikan nee-

kerlkielet, joiden mahdollista keskinäistä suku-
laisuutta ei ole todistettu; 3. haamilais.-t kielet,

jotka ovat kahtena ryhmänä: a) liibyalainen 1.

berberiläinen lännessä ja b) kusitilainen 1. etio-

pialainen idässä; haamilaisryhmää on ollut

myös hieroglyfeissä (ks. t.) säilynyt muinais-
egyptin kieli sekä sen nuorempi, niinikään
kuollut jatko, koptin kieli ; 4. seemiläiset

kielet; tiitä ryhmää edustavat eräät Abessii-

nian kielet sekä arabian kieli, joka pääasiallisesti

vasta Muhammedin aikain jälkeen väliitellen on
levinnyt yli koko pohjoisen Afrikan, egyptiläi-

sen Sudanin ja Zanzibarin. Kolmesta ensinmai-
nitusta, kotimaisesta ryhmästä vain egyptin kie-

lellä on ollut olemassa kirjallisuutta; muut kie-

let ovat vasta lähetyssaarnaajain (myös muha-
mettilaisten) kautta saaneet osakseen kirjallista

viljelyä, ks. Kieli. A. K.
Afrikkalaiset seurat, perustettuja Afrikan

tutkimista varten; vanhin engl.intilainen African
Society jo v. 1788. V. 1876 perustettiin Brysse-
lissä Belgian kuninkaan suojelu.sta nauttiva kan-
•ainvälincn afrikkalainen seura, johon monta val-

tiota liittyi. Saksassa perustettiin seura v. 1873-

89, Italiassa 1879 Milanon ja 1880 Napolin seura.
Ran.skan Kongon ja Ranskan Välimeren siirto-

niaitten yhdistämistä varten perustettiin niin-
ikään seura Pariisissa v. 1890. Näillä seuroilla ja

niitten kustantamilla retkikunnilla oli alkujaan
etupäässä tieteellinen ja sivistyttävä tarkoitus,
mutta ne muuttuivat pian kaup|m- ja valloitus-

seuroiksi ja ovat usein välillisesti hankkineet
edustamillensa valtioille siirtomaita. NykyiUin

ne ovat joko hajonneet tahi muuttuneet etu-

päässä maantieteellisiksi, sen mukaan kuin
siirtomaat ovat joutuneet välittömästi asian-

omaisten valtioitten siirtomaavirastojeu hallitta-

viksi. M'. H-m,
Afrodiitti {AphrodVte = rakkauden jumala-

tar), henkilö, jonka sukupuolielimet ovat niin

surKastuneet, ettei sukupuoli ole määrättävissä.
Afrodisia (vrt. A p h r o d i t e) , sairaloisesti

kiihtynyt sukuvietti.

Afrodisiaka l-ä'-] (kreik. aphrodVsia = lem-
nieunautinnot) , sukuviettiä kiihotta/at aineet.

Vanhaan aikaan tavallisesti n. s. rakkausjuomat
olivat joko terveydelle vaarallisia tai aivan te-

hottomia.
Afrodite [-di'-] ks. A p h r o d i t e.

Afrometri (kreik. apAros = vaahto, ja metron
= mitta), manometri paineen mittaamiseksi pul-

loissa, jotka si.sältävät kuohuvia juomia.
Aftonbladet [-blä-], ruots. valtiollinen lehti,

Lars Johan Iliertan perustama 1830. A. ajoi

rohkeasti vapaamielisyyden asiaa Kaarle Juha-
nan itsevaltaista hallitustapaa vastaan, josta

syystä 1835-38 lakkautettiin 14 kertaa, mutta
saavutti siten vain yhä suuremj)aa suosiota. A:n
myöhemmistä toimittajista mainittakoon August
Sohiman 1857-74 ja S. A. Hedin 1874-76. Myös-
kin Suomen asioita on A. seurannut.
Afzelius [-tse"-], vanha ruots. suku, kotoisin

Länsigöötanmaalta.
1. A d a m A. (1750-1837), ruots. kasvitietei-

lijii. Tuli 1777 itämaisen kirjallisuuden dosen-
tiksi, määrättiin 1785 kasvitieteen opettajaksi
Upsalan yliopistoon, matkusti 1792 luonnontut-
kijana Englannin afrikkalaiseen siirtomaahan
Öierra Leoneen, jossa ranskalaiset hävittivät hä-
nen suuret kokoelmansa. Palattuaan A. taasen
loimi yliopiston opettajana Upsalassa. Julkaisi
useita teoksia Guinean kasvistosta ja 1823 Lin-
nan oman kirjoittaman elämäkerran, jonka va-

rusti alkulauseella, muistutuksilla ja lisäyksillä.

2. Anders Erik \. (1779-1850), lakitie-

teen professori ja valtiollinen marttyyri, oli syn-

tyään Ruotsista ja tuli 1818 harjoitettuansa
opintoja sekä Upsalassa että Turussa yleisen ja
isiinmaan lakitieteen professoriksi jälkimäiseen
yliopistoon. A:ta pidettiin varsin lahjakkaana
lainoppineena ja käytettiin ensi aikoiim u.seissa

luottamustoimissa, mutta joutui pian vallanpitä-

jäin epäsuosioon nähtävästi joistakin heitä inoit-

livista lausunnoista. Hän sai siitä syystä 1822
kä.skyn ottaa eron, minkä tekikin, mutta jäi yhii

.Suomeen. Taitavana juristina oli hiin paljon
käytetty asianajaja, ja esiintyi m. m. muuta-
missa lahjoitusmaatalonpoikain jutuissa heidän
herrojansa vastaan. Täten A. joutui uudestaan
niahtavain henkilöiden vihoihin. Venäläisen san-

tiirmiston ilmiannosta kenraalikuvernööri Za-
krevskij 1830 vaati hänet karkoitettavaksi ja hä-

nen käskettiin kolmen viikon kuluessa lähteä

maasta. Lähtömatkiillaan hänet kuitenkin maa-
liskuussa 1831 vangittiin Ahvenanmaalla ja kar-
koitettiin Vjatkaan. Neljän vuoden perästä A.
tosin sai luvan asettua Lappeenrantaan, mutta
jo 1837 hänet uudestaan otettiin kiinni ja vietiin

Itämeren maakuntiin, missä ensin pidettiin van-
keudessa Wendenissä ; sitten hän sai oleskella

Riiassa, jossa kuoli 1 p. maalisk. 1850. [T. Hart-
man, Finsk Tidskrift 1895.] K. O.
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3. Arvid August A. (1785-1871), ruots.

pappi, runoilija ja tiedemies, „göötiläisen liiton"

jäsen. Käänsi van-
hemman Eddan ruot-

siksi, julkaisi (E. G.
Geijerin kanssa yh-
dessä) kokoelman ruot-

salaisia kansanlauluja
„Svenska folkvisor

frän forntiden" ja toi-

mitti painosta 11 ni-

dettä puoleksi his-

toriallisia tarinoita

,,Svenska folkets sago-

häfder". Hänen omista
runoistaan mainitta-

koon „Neckens pol-

ska",- (suom. „Kultai-
sessa kartanossa —")

,

Arvid Aug. Atzellus. kirjoitettu kansanlau-
lun säveleen. V. T.

Aga (turk.), herra, päällikkö, sotilaallinen

virkanimi Turkissa.
Agaattl ks. Akaatti.
Agalaktia (kreik. kielteinen o, ja gala =

maito), maidon erittymisen puute äideillä.

Agallocha [•ga'l-] ks. Aio e.

Agamedes ks. T r o p h o n i o s.

Agamemnon, [-memnön], kreik. tarusankari,
Atreuksen poika, Mykenain kuningas (niin Ho-
meroksen mukaan, myöhemmässä runoudessa
hän usein esiintyy Argoksen kuninkaana), kreik-
kalaisten ylii)äällikkö Troian sodassa. Kymmen-
vuotisesta sodasta palanneen sankarin surmasi
Homeroksen kertomuksen mukaan hänen vai-

monsa Klytnimestran viettelijä Aigisthos (ks.

t.) ; myöhemmin (VI ja V vuosis. e. Kr.) kärjis-

tyi taru siihen, että Agamemnonin surmasi itse

Klytaimestra, kostaakseen Iphigeneia nimisen
tyttären uhrin (vrt. Iphigeneia). Agamem-
nonin murhan kostoksi taas hänen ja Klytai-
mcstran poika Orestes surmasi äitinsä (vrt.

O r e s t e s) . Taru on antanut runsaasti aiheita

runoudelle, varsinkin attikalaiselle tragediaru-
noudelle (esim. Aiskhyloksen tragediakolmikko
Oresteia).

Luultavaa on, että A. alkuaan on ollut erään
muinaisen jumalan nimi, jonka palveluk.sesta

kirjallisuudessa on säilynyt vain harvoja jälkiä.

O. E. T.

Agamidae [-V-J, eräs sisiliskoheimo paksu-
kielisten alalalikossa. Levinneet ainoastaan
itäiselle pallonpuoliskolle ollen yleisiä varsin-

kin Intiassa ja Austraaliassa. Yleisimmin tun-

nettu laji lienee intialainen lentävä lohi-
käärme (Druco volans).
Agaminen (kreik. kielteinen a, ja gamos =

naiminen) on kasvi, joka ei suvfullisesti lisiiänny.

Sellaisia ovat monet alhaisimmista kasveista,

mutta myöskin esim. itiökantaiset sienet (Basi-
diomycetes).
Agamoncecia (kreik. agamos = naimaton, ja

oi/jo.s = koti) , kaksineuvoisten ja suvuttomien
kukkien esiintyminen samalla kasvilla.

Aganippe [i'-], runottarille pyhitetty lähde
nelikon-vuorella Boiotiassa.

Agapanthus [-pa'-], LtHoce<8-heimoon kuu-
luva kasvisuku. Varsi suomuinen lyhyt juu-

rakko, lehdet ruusukkeisia, leveän tasasoukkia,

kukat sarjassa vanan latvassa, joks. isoja sini-
siä, harvoin valkeita. Useat lajit suositulta
huonekasveja. Kotimaa Etelä-Afrikka.
Agape [-ga-J (kreik.), rakkaudenateria, joit»

ensimäinen kristillinen seurakunta iltaisin vietti.

Yksityiset seurakunnan jäsenet toivat ruoka-
varat, jotka sitten yhteisesti nautittiin. A.
päättyi usein ehtoollisen viettoon. Aikaisin il-

maantui väärinkäyttöä (1 Kor. ll^o-ja), mikä ai-

heutti ensin ehtoollisen erottamisen a:n yhtey-
destä (2 vuosisadalla) ja myöhemmin rakkau-
denateriain jäämisen käytännöstä pois. J. O.
Agapetus /-e'-/ (..rakastettu"), kaksi paavia:

A. I (535-536), areiolaisuuden Ja monofysitis-
min innokas vastustaja; A. II (946-955). vah-
visti 948 Hampurin arkkihiippakunnan oikeuden
pohjoismaiseen lähetysalueeseen.
Agar-agar on väritöntä hyytelöä, jota saa-

daan keittämällä muutamia punalevä-lajeja ve-

dessä. Sitä käytetään tavallisen gelatiinin ase-

mesta taloudessa, hektografimassaksi y. m. tek-
nillisiin tarpeihin. On Robert Kochin aloitteesta
saanut laajan käytännön alustana bakteerivilje-
lyksissä n. s. puhdaskulttuureihin. Yleisesti käy-
tetty kasvit, mikroskooppisten preparaattien val-

mistukseen. — Tärkeimpiä a.-lajeja: Ceylon-
a. Gracilaria lichenoideksesta, M a k a s s a r- eli

Java- a. Euchema spinosumista., Japanin-
a. Gelidivm cormeMmista, Gloeopeltis ienaajista

y. m. lajeista.

Agardh (ägard). 1. K a r 1 A d o 1 f A. (1785-

1859), ruots. luonnontutkija, matemaatikko ja

kirkon mies. Tuli 1807 matematiikan dosen-
tiksi ja 1812 kasvi- ja taloustieteen profes.soriksi

Lundin yliopistoon. Myöhemmin hän siirtyi kir-

kolliselle alalle ja tuli piispaksi Karlstadiin, jossa
kucli. Oli sangen tuottelias tieteellinen kirjai-

lija, etenkin kasvitieteen alalla, jossa varsinkin
liiinen leväteoksillaau on perustava ja uudistava
merkitys. Knsvit. teoksia: „Dispositio algarum
Suecia'" (1812), „Synopsis algarum Scandina-
viae" (1817), „Systema Algarum" (1824). „Ico-

ties algarum Europiearum" (1835). Jumaluus-
opillisia: „0m förhällandet mellan Jobs bok och
judendomens anda" (1841), „0m de heliga evan-
geliernas uppkomst och sanning" (1842). Kan-
santaloiistieteellisiä: „Granskning af statseko-

iiomiens grunder" (1829), „0m absolut och sub-

jektiv rikedom" (1831), ,.Försök tili en statseko-

noraisk statistik öfver Sverige" (1852-63). —
2. Jakob Georg A. (1813-1901), edellisen

poika, joka niinkuin isäkin otti Icvälutkimuksen
erikoisalakseen. Kimitettiin 1834 dosentiksi ja

1847 professoriksi kasvitieteessä Lundin yliopis-

toon. Erosi 1879. Hänen pääteoksensa ovat:

..Algae maris Mediterranei et Adriatici" (1842)

ja ennen muita etevä „Species genera et ordines

algarum" (1848-1901). joka on systemaattisesti

järjestetty esitys levien suuresta kasviryhmästä,

.,Theoria .systematis naturalis plantarum"(1858)

.

Lahjoitti 1895 Lundin kasvitieteelliseen museoon
herb.irionsa, jonka levä-osasto todennäköisesti

on maailman laajin.

Agaricacese, helttasienet, heimo itiökan-

taisten (Basidiomyccies) sienten luokassa. Tun-
tomerkkejä: Itiöemä useimmin Inkkimainen,

kannallinen. Sen alapinta sätecttäisten heltto-

jen muodostama, joita itiölava, hymenium, peit-

tää. Muutamilla suvuilla on itiölava jo ensi ai-
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hFcssaan paljas, toisilla laas on se aluksi orilais-

tpn kudosten peitlämä. Koko itiöemä voi olla

suljettu ulkoverhon (velum universalej si-

eäiin. Kun itiöemä kasvaa, murtuu ulkoverho.

Muutamilla, kuten kärpässienillä, jää ulkover-

hon osia valkoisina pilkkuina lakin punaiselle

yläpinnalle. Ulkoverhon alaosa jää alempana
renkaana (annulus inferusj tahi tuppena ym-
päröimään itiöemän kannan juurta. Lisäksi ta-

vataan vielä sisäverho (velum partialej,

joka ohuena kalvona lakin reunan ja kannan vä-

lillä peittää heltat. Lakin kasvusta murtues-

saan voi se jäädä kannan yläosan ympärille

ylempänä renkaana (annulus superus)

tai repeytyä irti kannasta ja jäädä riippumaan
lakin reunasta. Huovasto kasvaa enimmäkseen
multarikkaassa maassa, mätänevässä puussa

j. n. e. Muutamat lajit loisia.

Agaricus [-ga'-], ^portcaceap-heimoon kuuluva
sienisuku. jonka pehmeän kaivomaiset heltat

ovat kahdenkertaisia ja lakkiin kiinnikasva-

neita. 4sortc-u«-sukuun yhdisti Linnö kaikki

helttasienet. Persoonin ja Friesin uudistaman
sienijärjestelmän mukaan käsittävät helttasie-

net 20 sukua, ja A.-suvun Fries jakaa 28 ala-

sukuun pääasiallisesti itiöiden värin mukaan.
Useat lajit ruokasieninä tärkeitä, toiset myrkyl-
lisiä.

Agarisiini, agaricus-bappo, eräästä pillisie-

nestä (Polyporus officinalis) saatu väritön, ha-

juton ja mauton kiteinen aine, jota käytetään
lääkkeenä keuhkotautisten yöhikoilemista vas-

taan.

Agasias [-gä-

ei'-}, Dosithrok-

sen poika, kreik.

kuvanveistäjä,
Kfesokse.^ta ko-

toisin (luult. 1

vuosis. e. Kr.) ;

hänen teoksiaan
on säilynyt mar-
morinen kuva-
patsas: erittäin

vauhdikkaasti
esitetty taiste-

lija, n. s. Borghe-
sen taistelija

(ennen Roomas-
sa, Villa Borghe-
sessä ; nykyään
Pariisin Louv-
ressa) .

O. E. T.

C^Sfp^

Borghesen taistelija.

Ag^ssiz [agasV]. 1. Louis A. (1807-

1873), sveitsiläis-amer. eläintieteilijä ja geo-

logi. Tuli luonnontieteiden professoriksi
Neuchflteliin 1832, matkusti luennonpitäjänil
1846 Yhdysvaltoihin, jossa sai eläintieteen ja
geologian professorin toimen New-Cambridgen
yliopistossa lähellä Bostonia. Hänen pääjulkai-
sunsa koskevat fossiilisia kaloja ja piikkinah-
kaisia, mutta ennen kaikkea on hän tullut
kuuluisaksi jääkausiteoriausa kautta.
Ameriikassa hänestä tuli sikäläisen luonnontut-
kimuksen isä. Perusti New-Cambridgen eläint.-

paleontologiscn museon, teki tutkimusmatkan
Amazon-joelle ja retken syvämeritutkimuksia

varten. Oli kehitysopin arvossapidetyimpiä
vastustajia. Teoksia: „Rechercbes sur les poia-

sons fossiles" (1842), „Histoire naturelle des-
poissons d'eau douce de 1' Europe centrale"

(1842), „Monographie d' ^chinodermes vivants
et fossiles" (1842), „Etudes sur les glasiers''

(1840). Hänen elämäkertansa ja kirjeenvaihtonsa
julkaisi hänen leskensä 1885. ks. myös Marcow,
„Life and letters of Louis A." (Lontoo 1896). ~
2. AI e X a n de r A. (s. 183-3), edellisen poika,
isänsä seuraaja New-Cambridgessä. Perusti
Newportin eläintieteellisen aseman (Rhode-Is-
landin valtiossa) on tutkinut varsinkin alempia
merieläimiä ja syvänmeren eläimistöä sekä vii-

me vuosina johtanut syvänmeren tutkimusret-
keä Antillien ympärillä ja Meksikon lahdessa.

Teoksia: „North American Acalephae" (1865),
„Kevision of the Echini" (1872), „North-Ame-
nean starfishes"(1877), „Seaside Studies in natu-
ral history" (1882), »Three cruises of the Blak^"
(1888) ; „The islands and cora! reefs of Fiji"

(1889), „Explorations of the .Albatross' in the
Pacific" (1899-1905).

Agatha vrt. kreik. agntho'3, asotAe' = hyvä),
pyhä A., sisilialainen pyhimys; legendan mu-
kaan neitsyt, joka oli kääntynyt kristinuskoon
ja kärsi marttyyrikuoleman Deciuksen vainossa.
Hän hylkäsi sotapäällikkö Quintianuksen rak-
kauden, jonka vuoksi tämä antoi repiä hänen
rintansa hehkuvilla pihdeillä. Yöllä Pietari ja
enkeli paransivat hänen haavansa, jonka vuoksi
hänet vangittiin

;
pelastui maanjäristyksen

avulla roviokuolemasta, mutta kuoli vankeudessa
5 p. helmik. 251.

Agathis, kasvisuku, korkeita, pihkaisia havu-
puita; oksat miltei kiehkuraisia ; havut litteitä,

leveähköjä; kävyt palleroisen puikeita. Uudessa
Seelannissa ja Pohj.-Austraaliassa kasvaa A. au-
strolis, kauripetäjä, josta saadaan arvo-
kasta puuta ja teknillisesti tärkeätä pihkaa,
kauripihkaa. A. Dammara, Itä-Intian saa-

ristosta, tuottaa n. s. m a n i 1 1 a k o p a a 1 i a.

D a m m a r a-h a r t s i a siitä ei saada. vrt.

Kauripibka, Kopaali, Dammara-
hartsi.
Agatho (vrt. kreik. agatho's = hyvä) Pyhä,

paavina 678-681 ; sai aikaan monoteletismin
kiroamisen 6:nnessa oikumeenisessa kirkollis-

kokouksessa 680.

Agathokles [-e'-], Syrakusan yksinvaltias
317-289 e. Kr. Alhaisessa säädyssä syntyneenä
A. kohosi tavattoman älynsä, tarmonsa ja sotai-
sen etevyytensä avulla kansanvaltaisen puolueen
ji htajaksi taistelussa ylimystön harvainvaltaa
vastaan. Surmautettuaan harvainvallan johto-
miehet A. valittiin v. 317 syrakusalaisten „itse-

valtiaaksi päälliköksi"; myöhemmin hänet mai-
nittiin kuninkaan nimellä. Taisteltuaan urhool-
lisesti vaihtelevalla sotaonnella monet ankarat
taistelut niin hyvin kreikkalais-sisilialaisia vas-
tustajia kuin karthagolaisia vastaan, milloin
Sisiliassa, milloin Afrikassa, hän vihdoin (n.

vuodesta 305) pääsi täydelliseen ylivaltaan Sisi-

lian kreikkalais-yhteiskuntien yli. — Päästäk-
seen valtiollisten päämääriensä perille hän ei

kammonut minkäänlaisia keinoja, ja häntä on
sen tähden sanottu hirmuvaltiaaksi. Valtaan
päästyään hän osoittautui viisaaksi ja kyvyk-
kääksi hallitsijaksi. O. E. T.
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Agathon [-ga'tliönj, kreik. tragediainrunoi-

lija 5:nnen vuosis. loppupuoliskolta e. Kr. vrt.

Kreikan kieli ja kirjallisuus.
Agave [-gä,'-], AmarylUdacem heimoon kuu-

luva suku Ameriikan kuumista osista. Huomatta-
vin laji on myös Etelä-Eurooppaan v. 1531 jälkeen

metsistynyt A. americana („satavuotinen aaloe").

Lehdet ruusukkeessa, 1-3 m pituisia ja usein yli

20 cm levyisiä, paksuja, meheviä, piikkireunai-

sia, sinivihroitä. Työntää villinä 6-10, kasvihuo-
neissa 40-60 vuoden vanhana 10 m korkuisen ja

tyvestä ympärykseltään 30 cm paksuisen vanan.

.\gave aiuoricana.

jonka latvassa on laaja, haaraisen kynttiläkruu-

nun näköinen kukinto. Kukat lukuisia, 4,000,

pieniä, tuoksuvia, mettä erittäviä. Hedelmän
kypsymisen jälkeen kuolee koko ka.svi, mutta ve-

soo uudestaan juurakosta. — Lehtien mehevästä
sisuksesta tehdään ruokaa, kuiduista, „pita'sta",

punotaan köysiä, piikit soveltuvat nuolenkär-
jiksi. Nesteestä, jota runsaasti, 4-5 1 päivässä,

^•uotaa poikkileikatusta varresta, valmistetaan
Meksikon kansallisjuoma „pulk", josta käymisen
ja tislauksen kautta saadaan päihdyttävää
„mescal"- eli „mejical"-viinaa. Meksikossa laa-

joja a.-viljelyksiä, meillä on se joks. yleisenä

ruukkukasvina.
Ageladas ks. H a g e 1 a 1 d a s.

Agenda [-e'-] (lat. ajere = toimia), .,toimi-

tettava"; kirja, joka osoittaa, kuinka julkinen

jumalanpalvelus ynnä muut kirkolliset toimi-

tukset ovat suoritettavat, vrt. Kirkkokäsi-
kirja, Liturgia ja Rituaali.
Agenssi (lat.), vaikuttava syy, voima; kemi-

assa aine, joka kemiallisesti vaikuttaa toiseen

aineeseen.

Agent provocateur [azä' prot)ofeo(fl'r7(ransk),

nimitys salapoliisin palveluksessa olevalle henki-

lölle, joka ollen itse mukana olevinaan ja rikok-

siin kiihottamalla koettaa saattaa valtiollisesti

epäiltyjä ansaan. Varsinkin Venäjällä on tätä
keinoa paljon käytetty.
Agentti (lat. agere = toimia), asiamies, hen-

kilö, jok.a suorittaa liikeasioita toisten laskuun.
— Kielii. Eräiden vieraiden kielien (latinan,

ruotsin) passiivisissa lauseissa esiintyvä adver-
biaali (ks. t.), joka ilmoittaa persoonan tai esi-

neen, josta verbin ilmaisema toiminta lähtee.
Suomen kielessä agenttia ei ole; ablatiivin käyt-
täminen agentin tapaan, kuten vanhassa kielessä
(esim. filistealaiset lyötiin Davidilta) on
hylättävä muukalaisuus. A. K.
Agentuuri, asiamiestoimi.
Ageratum [-e'-], Compostte-heimoon kuulu-

via yrttejä, joiden lukuisissa pienissä myke-
röissä on torvimaiset kukat. Useita lajeja vil-

jellään puutarhoissa, esim. A. mericanum'ia.,
jolla on vaaleansiniset kukat ja herttamaiset
lehdet, A. cunyzoides'ta. y. m. Kotimaa Pohj.-

ja Etelä-Ameriikka.
Ager publicus (lat.), yhteismaa, valtionmaa,

se osa (tav. kolmas-osa) valloitettua maata, mikä
Rooman tasavallan ensi ajoilta asti tuli valtion

omaksi. Tämä maa osaksi joutui yksityisomai-
suudeksi, osaksi myytiin tai luovutettiin käytet-
täväksi veroa vastaan. Maiden jakoa kansalais-
ten kesken sekä haltijain käyttö- ja omistusoi-
keutta järjestivät useat lait (leges agrarise)

sillä seurauksella, että ager publicus keisariajan

alussa melkein kokonaan oli muuttunut yksityis-

omaisuudeksi. K. J. H.
Agesandros [äge'-J, kreik. kuvanveistäjä Rho-

dos-saarelta, laati yhdessä (veljiensä?) Poly-

doroksen ja Athenodoroksen kanssa mainion
L a o k o'o n-ryhmän, luult. l:ltä vuosis. e. Kr.
ks. L a o k o'o n.

Agesilaos [ägesi'lä-], Lakedaimonin (Spar-

tan) kuningas n. 400-360 e. Kr. A. oli kunin-
gas Arkhidamoksen (II :n) poika, Euryponti-
dien kuningassukua. Vanhemman veljensä Agis
II:n kuoltua (n. 400) A. mahtavan Lysan-
droksen (ks. t.) tukemana pääsi kuninkaaksi.
— Spartalaiset kävivät niinä aikoina pientä

sotaa Vähässä-Aasiassa persialaisia vastaan,

jotka ahdistelivat niitä sikäläisiä kreikka-

laisia yhteiskuntia, jotka olivat ottaneet osaa

nuoremman Kyyroksen kapinanyritykseen suur-

kuningasta vastaan. Spartan kreikkalaisten vi-

hollisten (varsinkin ateenalaisen Kononin) yllyt-

täminä persialaiset ryhtyivät v. 397 suurta hyök-

käysretkeä varustamaan. Silloin spartalaiset lä-

hettivät Vähään-Aasiaan 8,000 miehen sotajou-

kon, A. päällikkönä. Hän saavutti suuren

menestyksen, mutta pian hänet tarvittiin jouk-

koineen Euroopan puolelle. Tyytymättöminä
Spartan yliherruuteen useat Hellaan valtiot,

Ateena ja Theba etunenässä olivat liittoutuneet

Spartaa vastaan ; tarvittavat varat oli saatu

Persiasta. A. riensi silloin Hellaaseen sekä

voitti thebalaiset, ateenalaiset sekä heidän liitto-

laisensa Koroneian taistelussa (Boiotiassa, v.

394) . Seuraavina vuosina A. johti taitavasti

useita sotaretkiä Kreikassa. Ratkaisevaa voittoa

ei kuitenkaan saavutettu, jonka vuoksi Sparta

vuorostaan turvautui persialaisiin ja teki heidän

kanssaan liiton. V. 387 Persian suurkuningas

sääsi Kreikan valtiolle rauhanehdot: tehtiin n. s.

Antalkidaan rauha (ks. Antalkidas). Spar-

tan väkivallanteot saivat thebalaiset nousemaan
heidän sortoaan vastaan. Turhaan A. koetti

heitä kukistaa. Leuktran tappelussa, jossa A.

sairauden vuoksi ei ollut mukana, sortui Spar-

tan yliherruus Kreikassa (371). Seuraavina

vuosina A :n täytyi kaksikin kertaa käyttää
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päällikkökykyään pelastaaksensa itse Spartan

vihollisten hyökkäyksiltä. Mantineian taistelun

jälkeen tehtyyn rauhaan Sparta ei yhtynyt.

Hankkiaksensa Spartalle varoja sodan jatka-

miseen A. V. 361 läksi palkatun joukon päällik-

könä Egyptiin. Otettuaan ratkaisevalla tavalla

osaa sikäläisiin sisäisiin taisteluihin hän kyllä

sai palkinnoksi melkoiset varat, mutta kotimat-

kalla hän kuoli 84 vuoden vanhana, n. v. 360.

O. E. T.

Agfa, lyhennys saksal. toiminimen „Actien-

Gesellschaft fiir Anilin-Fabrikation"-niraestä.

A.-lehtaiden osoite on Berlin S. O. 36. Niiden

tuotteista ovat valokuvaustarpeet meillä ylei-

sesti käytännössä.
Agglomeraatti (lat. agglomerä're = kasa.tai yh-

teen), irtonaisista särmikkäistä kivistä, etenkin

tulivuoiista purkautuneista lohkareista muodos-
tunut vuorilaji.

Agglutinatsioni (lat. agglutinä're = liimata

yhteen). Haavan reunojen yhteenliittyminen

kudosnesteen avulla. — Bakteerien yhteenlietty-

minen viljelysnesteissä spesifisen veriheran vai-

kutuksesta. Tämän ilmiön (reaktsionin) saavat
aikaan n. s. a g g 1 u t i i n i t, joita osaksi nor-

maalisesti on veressä, mutta jotka varsinkin
esiintyvät keinotekoisen tai luonnollisen infekt-

sionin jälkeen. Tällä bakteriologisella ilmiöllä

on suuri tieteellinen ja myös käytännöllinen
merkit}-s.

Agglutineeraavat kielet (lat. agglutinä're =
liimata yhteen), „liittävät" kielet, ks. Kieli.
Aggregaatti (lat. aggregä're = viedä, yhteen

< (/i cx = lauma), yhdistelmä, jossa on eri osia,

jotka helposti erottaa toisistaan; miner., kap-
pale, jonka muodostavat yhteenkasvaneet kiteet.

Aggregatee [-gä'-J on Endlicherin järjestel-

mässä luonnollinen kasviryhmä, johon kuuluvat
hvimot Valerianacece, UipsacacecB ja CompositcE.
Kukinnot tiheitä, mykerömäisiä ; sikiäin kehän-
alainen; hedelmä 1-siemeninen pähkylä.
Aggtelek [agtäläk], kylä Unkarissa, Gömörin

komitaatissa, kuuluisa 8
'/s km pitkästä tippu-

kiviluolastaan, joka on Euroopan suurin; luola
on myös tunnettu esihistoriallisena löytöpaik-
kana. (Y. W.)

Agilolflngit, baierilaistcn vanhin herttua-
suku, jonka sanotaan polveutuneen sotapäällikkö
A g i 1 o 1 f ista ja joka hallitsi 500-luvun loppu-
puolelta vuoteen 788. ks. B a i e r i.

Agio [adzjoj (it.), alkuaan se hyvitys, jonka
italialaiset rahanvaihtajat saivat, kun he antoi-
vat kultarahaa hopean sijasta; sitten: se määrä,
jolla rahan tai arvopaperin hinta kohoaa tai las-

kee; hintaerotus huonomman ja paremman tai

kovan ja paperirahan välillä; välimaksu rahaa
ja arvopapereita vaihtaessa. vrt. Kurssi-
erotus.
Agio-keinottelu, keinottelu, joka perustuu

rahan tai arvopaperien hinnan nousuun ja las-

kuun, vrt. Agio.
Agioskooppi (kreik. hagioa = pyhä, ja skopei'n

= katsella), koje, jolla esitetään varjokuvia.
Agis /(i-/, useiden Lakedaimonin (Spartan)

kupinkaiden nimi. 1. Agiadien kuuinkaansuvun
kantaisä, muinaistarun mukaan Eurystheneen
poika. — 2. A. (II) Arkhidamoksen poika, Eu-
rypontidien kuningassukua, Spartan kuningas
n. 426 - n. 400. Etevä valtiomies ja sotapäällikkö.

Johti Peloponnesoksen sodan toisen jakson ai-

kana Spartan ja sen liittolaisten sotaliikkeitä

Ateenaa vastaan. Voitti Ateenan peloponneso-

laiset liittolaiset Mantineian tappelussa v. 418;

asettui v. 413 Attikan Dekeleiaan ja piti sen hal-

lussaan sodan loppuun asti, lannistaen alituisilla

ryöstöretkillä Ateenan voimia. — 3. A. (III),

edellisen veljenpojan poika, Agesilaoksen pojan-

poika, Spartan kuningas 338-331. Aleksanteri

Suuren ollessa valloitusretkillään Aasiassa A.

ktetti vapauttaa Kreikkaa Makedonian ylival-

lasta, mutta kaatui taistelussa Antipatrosta vas-

taan V. 331. — 4. A. (IV), samaa sukua kuin
2 ja 3, Spartan kuningas 245-241, koetti uudis-

tuksilla nuorentaa rappiolle joutunutta Spartan
yhteiskuntaa: muinais-spartalaiset yksinkertai-

set elämäntavat olivat palautettavat, rikkaitten

harvainvalta oli poistettiv.a, köyhtyneet autet-

tavat uudella maanjaolla ja samalla kansalaisten

piiri laajennettava. Hän kohtasi kuitenkin anka-
raa vastarintaa vallassa-olevan luokan puolelta.

V. 241 hän vangittiin ja kuristettiin; hän oli

silloin n. 24 vuoden vanha. O. E. T.

Agitaattori ks. A g i t e e r a t a.

Agitato l-iO,'-] (it.), kiihkeästi.

Agitatsioni ks. Agiteerata.
Agiteerata (lat. agitä're), panna liikkeelle,

taivuttaa jonkun mielipiteen puolelle, yllyttää,

kiihottaa. Käytetään varsinkin valtiollisesta he-

rätys- ja kiihotustyöstä. — Agitaattori,
liikkeelle panija j. n. e. — Agitatsioni, liik-

keelle pano j. n. e.

Aglaia [-ai'-] (kreik.), yksi sulottarista.

Aglauros /-«'-/, attikalainen haltijatar, ta-

run mukaan kuningas Kekropsin tytär. A :11a

oli Ateenan Akropoliin pohjoisrinteellä pyhäkkö,
jossa Ateenan nuorukaiset saavuttuaan asekun-
toiseen ikään vannoivat sotilasvalansa. Tämän
menon yhteydessä on taru, että A. oli pitkällisen

sodan kuluessa vapaaehtoisesti uhrautunut isän-

mi/an pelastukseksi heittäytymällä alas Akropo-
liin muureilta. — Toisen tarun mukaan Athena-
jumalatar oli Kekropsin tyttärille Aglaurokselle,

Ilerselle ja Pandrosokselle uskonut äsken synty-

neen Erikhthonioksen hoidettavaksi ; kummin-
kaan he eivät saaneet katsahtaa arkkuun, johon
lapsi oli kätketty. Aglauros ja Herse, jotka
eivät voineet hillitä uteliaisuuttaan, rangaistiin

mielipuolisuudella ja heittäytyivät Akropoliin
jyrkänteiltä alas (toisinnon mukaan: rannasta
meren aaltoihin). — Aglauros nimen asemesta
esiintyy myös toisintomuoto Agraulos.

O. E. T.

Agnaatit (lat. ägnä'tus). Roomalaisen oikeu-

den mukaan olivat agnaatteja kaikki ne heiJii-

löt, jotka olivat tai joiden olisi pitäuyt olla sa-

man isänvallan alaisia, jos yhteinen perheenisä
olisi elänyt. — Uudemman oikeud^^n mukaan
ovat agnaatteja kaikki ne sukulaiset, jotka ovat
toisilleen sukua siten, että jokainen välillä oleva

sukulaisuuspolvi on mieshenkilö. Joskus kuiten-

kin agnaateilla ymmärretään ainoastaan mies-

jmolisia sukulaisia, joiden sukulaisuus on vii-

meksimainittua laatua, vrt. Kognaatit.
O. K:nen.

Agnes (lat. Agneta) Pyhä, legendan mu-
kaan jalosyntyinen roomalainen ueitsj't, joka
kristityksi tultuaan katsoi olevansa Kristuksen
morsian ja sen vuoksi hylkäsi erään ylhäisen
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roomalaisen rakkauden. Hänet teljettiin portto-

laan, jossa hänen siveytensä ihmeiden avulla pe-

lastui. Hänet mestattiin v. 304 miekalla, kun
liekit eivät tahtoneet suorittaa tehtäväänsä. Py-
himyksenä hän on neitseellisen puhtauden ja hy-

veen edustaja; hänen vertauskuvansa on karitsa.

A^es Meranilainen, Meranin herttuan
Bertholdin tytär, joka v. 1196 meni naimisiin

Ranskan kuninkaan Filip II Augustin kanssa,

vaikka paavi ei ollut hyväksynyt tämän eroa

Tanskan prinsessasta Ingeborgista. Paavi Inno-

centius III pakoittikin, julistamalla maan inter-

diktiin, kuninkaan tunnustamaan Ingeborgin jäl-

leen puolisokseen, huolimatta yhä jatkuvasta
rakkaudestaan Agnesiin. Kuoli Poissy'ssa v.

1201, jättäen jälkeensä kaksi lasta, jotka julis-

tettiin laillisiksi. O. M-e.

Agnesi [anjc'-], Maria Ga.etana (1718-

1799), oppinut it. nainen, erään bolognalaisen
matematiikan professorin tytär, harrasti varsin-

kin kieliä ja matematiikkaa. Hänen teoksen.sa

„Instituzion] analitiche" {17-18, 2 nid.) herätti

suurta huomiota. Isänsä kuoltua hän hoiti paavi
Benedictus XIV:n luvalla professorin virkaa,

mutta siirtyi pian jumaluusopillisiin opinnoihin

ja lopulta luostariin, jossa kuoli.

Agni, intialaisessa mytologiassa tulen jumala.
Agnostisismi (kreik. kielteinen a, ja gnö'sis -

tieto), „tietämättömyyden oppi", se mielipide,

että ihminen ei voi tietää mitään olevaisen vii-

meisistä perusteista ja syvimmästä olemuksesta,
niinkuin aineen, voiman ja sielun sisimmästä
luonnosta. Jumalan olemassaolosta ja olemuk-
sesta. Kaikki sellaiset kysymykset ovat sentäh-

den kerrassaan jätettävät tieteellisen ja filosofi-

sen mietinnän ulkopuolelle, jolla on tekemistä
ainoastaan kokemuksen tosiasiain kanssa, niin-

kuin positivismi (ks. t.) tarkemmin esit-

tää. Huxley, Herbert Spencer ynnä muut eng-

lantilaiset kirjailijat 19:nnen vuosisadan loppu-
puolella ovat ruvenneet käyttämään tätä sanaa
oman kantansa nimenä ja samalla kehittäneet
tätä perusajatukseltaan jo ennen monesti esitet-

tyä oppia (vrt. Skeptisismi) erikoiseen

muotoon. — Agnostikko, agnostisismin kan-
nattaja. A. Gr.

Agnostus [-o'-J (lat. „tuntematon") , silmätön
krapueläin, trilobiitti. Tavataan etupäässä
kambrisessa muodostumassa, Ruotsissa, Böh-
missä y. m.
Agnus Dei (lat.)

,
„Jumalan

karitsa". 1. Jeesuksen nimi (Joh.

1.»). Vanhin kristillinen taide

käytti usein Vapahtajan symbo-
lina karitsaa. — 2. Roomalais-
katolinen kirkko käytti tätä nimi-
tystä amuleteista, joita keski-
ajalla valmistettiin vihitystä

kynttilävahasta, öylättitaikinasta tai metallista

ja joissa oli Agnus-Dei kuva tai Johannes Kas-
taja ynnä karitsa ja toisella puolen joku pyhi-
mys- tai paavinkuva. — 3. 7:nnen vuosisadan
lopulla käytäntöön tullut kirkkorukous, joka
kuuluu ehtooUismessuun ja jossa kolmasti kerra-
taan sanat : Agnus Dei, qui tollis peccata muTidi,

miserere nobis! = „Jumalan karitsa, joka pois
otat maailman synnit, armahda meitä!", kuiten-
kin niin, että kolmannella kerralla loppusanat
kuuluvat: da nobis pacein! = „anna meille

.\gnus Dei.

rauha!" — 4. Kreikkalais-katolisessa kirkossa
se karitsankuvalla koristettu vaate, jolla ehtool-
liskalkki peitetään.

Keskiajalla Ranskan kuninkaat ja Hansan
ajalla Visby lyöttivät rahoja, joissa oli A.-D.-
kuva.
Agobard (k. 840), Lyonin arkkipiispa v:sta

816; tarmokas kirkkopolitikko ja valistunut teo-

loginen kirjailija, joka vastusti kuvainpalve-
lusta ja kansan taikauskoa.
Agonia (kreik. a3Öni'a = taistelu) , kuolontais-

telu.

Agonit (kreik. kielteinen o, ja goni'a =

kulma), viivat, jotka ajatellaan vedetyiksi nii-

den maanpinnan pisteiden kautta, joissa mag-
neettinen deklinatsioni on 0.

Agora [-rä'] (kreik.), kansankokous; sittem-

min tori, kauppatori.
Agorafobia (kreik. 03ora' = tori, ja phobos =

pelko), torikauhu. Heikkohermoisissa ihmisissä
erityisenä tautina esiintyvä pelon ja tuskaa tila,

joka kohtaa heitä liikkuessa avarilla paikoilla

kuten toreilla, kentillä j. n. e. M. 0-B.
Agoult [-gu'], Marie de Flavigny d'

(1805-76), ransk. kirjailijatar, käytti salanimeä
Daniel Stern, julkaisi m. m. romaanin „Ne-
lida", arvokkaat historialliset teokset „Histoire

de la rövolution de 1848" ja „Histoire des com-
mencemets de la röpublique aux Pays-Bas" sekä
muistelmia oma.sta elämästään „Mes souvenirs
1806-1833". Kaikissa näissä teoksissa kuvas-
luu intelligentti vapaa-aatteinen ja rohkea
persoonallisuus. Erottuaan miehestään, kreivi

d'Agoult'sta, eli kirjailijatar suhteissa Frans
Lisztin kanssa ; heidän tyttärestään Cosimasta
tuli myöhemmin Richard Waga»rin puoliso.

V. T.

Agout [-gu'J, Tarnin vasen lisäjoki, Lounais-
Kanskassa, 180 km pitkä.

Agra. 1. Maakunta luoteisessa osassa Bri-

tannian Etu-Intiaa; 26,324 km^ 5,248,121 as.

(1901) ; myöskin pienemmän saman maakunnan
alueen nimi. — 2. Kaupunki Agra Jumnan var-

rella on vieläkin suuri kaupunki (n. 190,000 as.

1901). Se käy sokeri- ja viljakauppaa; huomat-
tava kankaiden ja mosaiikkitavaroiden valmis-

tus. Oli uuden ajan alussa pääkaupunkina Suur-

Mogulin valtakunnassa. Komeita rakennuksia

kaupungin loistoajalta, useimmat kuitenkin rau-

nioina. A. R. B.

Agraarimeteorologia ks. Ilmatiede.
Agraaripolitiikka (lat. agrä'rius = maan-

viljelystä koskeva) on se talouspolitiikan haara,

joka tarkoittaa maanviljelyksen kohottamista

ja sen edistämistä eritoten valtion avulla. Sen
pyrkimysten päämääränä on maalaisväestön

sosiaalisen aseman ja taloudellisten elinehtojen

parantaminen. Niinpä on Suomessakin kysymys
tilattoman väestön aseman parantamisesta tätä

nykyä tärkeimpiä agraaripoliittisia kysymyksiä.

Valtion on parannettava maanviljelysoloja, var-

sinkin maanomistusoloja koskevaa lainsäädän-

töä. Sen lisäksi vaaditaan valtiolta, että se

edistää maanviljelyksellistä tuotantoa sellai-

silla toimenpiteillä kuin auttamalla maan vilje-

lykseen ottamista ja viljelemistä, hankkimalla

edullisia hypoteekkilainoja, järjestämällä vakuu-

fusoloja, perustamalla malliviljelyksiä, siitto-

loita, kontrolliasemia, julistamalla palkintoja.
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kehittäniiillä kulkuneuvoja, järjestämällä tulli-

maksuja, näyttelyillä, maanviljelysopetusta pa-

rantamalla, maanviljelystä tarkoittavia seuroja

avustamalla j. n. e. — Maata viljelevän väestön

tilan parantaminen on aina ollut kaikkien sivis-

tysvaltioiden tärkeimpiä tehtäviä. Yleensä on
tähänastinen a. tarkoittanut poistaa esteitä maan
vapaan käyttöoikeuden tieltä, viimeisimpänä ai-

kana on vastaisiakin pyrkimyksiä ollut huomat-
tavissa. Maan hankkimiseksi tilattomille vaadi-

taan pakkoluovutuksen käytäntöön ottamista

;

metsän vapaata käyttöä rajoitetaan ankaram-
malla metsälailla y. m. Uudenaikaisen agraari-

politiikan kolme pääkysymystä on: pääoman ja

maanomistuksen välisen suhteen uudestaan jär-

jestely, tilallisten ja tilattomain suhteiden uudis-

tus ja hyvien markkinain hankinta maanvilje-

lystuotteille ynnä tarvittavien ostotavarain hin-

tojen alentaminen. (J. F.)

Agraaripuolue, puolue, joka harrastaa ja

ajaa maanviljelyksen ja maanviljelijäin etuja.

Saksassa näiden etujen harrastajia sanotaan ta-

vallisesti agraareiksi. Saksan agraariliike

alkoi 18G0-luvun lopulla ja 1870-luvulla. V.
1876 tämän maan agraarit ottivat viralliseksi

nimekseen „Deutsche Steuer- und Wirtschafts-
rcformer" ja laativat oman ohjelman. Oltuaan
alkuansa vapaakaupan ystäviä Saksan agraarit
vuodesta 1879 lähtien ovat vaatineet tullisuoje-

lusta maanviljelyksen ja karjanhoidon tuot-

teille. Heidän voimakkain järjestönsä on ollut

v. 1893 perustettu „Bund der Landvvirte", joka
sai alkunsa siitä tyytymättömyydestä, minkä
valtiokansleri Caprivin kauppasopimukset (1891-

94) synnyttivät Saksan maanviljelijöissä. V.
1902 siinä oli noin 250,000 jäsentä, mutta sittem-

min se on ollut taantumassa. Ranskassa ag-

raaripuolue on edustanut hyvin pitkälle mene-
vää suojelustullipolitiikkaa, jota sen johtaja
Jules M^liue ollessaan pääministerinä 1896-98
koetti toteuttaa. Tanskassa maalaisten etuja
edustaa v. 1893 perustettu „Dansk agrarfore-
ning". Ruotsissa v. 1895 perustettu „Sveriges
agrarförbund", jolla v:sta 1903 on nimenä
„Sveriges landtmannaförbund", Norjassa v.

1896 syntynyt „Norsk landmansforbund". Suo-
messa perustettiin v. 1906 agraaripoliittinen
puolue, joka otti nimekseen maalaisliitto
(ks. t.) J. F.
Agraarit (lat. ofrrnVius = peltoa, maanvilje-

lystä koskeva) ks. Agraaripuolue.
Agraffi (ransk.) solki, naispuvun koriste. —

Jiokennust., rauta, jolla kiviä pidetään koossa;
koriste kaaren huipulla tai ikkunanpielessä.
Agrafia (kreik. kielteinen a, ja 3ra'p/ictn = kir-

joittaa), puuttuva kyky kirjoittaa kirjaimia ja
sanoja oikein henkisen terveyden ollessa muuten
häiriintymättä. M. 0-B.
Agram (kroat. Zagreb, unk. Zägr&b).

J. Komitaatti Kroatiassa. — 2. Pääkaupunki
Kroatiassa lähellä Savea, kahden rautatien var-
rella, 72,895 as. (1906). Kaupungissa sijaitsee
Kroatia-Slavonian kuningaskunnan hallitus, ja
sinne kokoontuvat näitten maitten valtiopäivät.
Yliopisto, eteläslaavilainen tiedeakatemia, roo-
malais-katolinen arkkipiispa y. m. Kaupunki
on hyvin rakennettu, ja vanhassa kaupungin-
osassa on monumentaalisia rakennuksia, kuten
goottilainen tuomiokirkko ja arkkipiispan linna.

Kaupunki harjoittaa vilkasta teollisuutta (tu-

pakkaa, nahkaa, pellava- ja silkkikankaita) ja

kauppaa (viljaa, viiniä ja tupakkaa). A. R. B.

Agrell f-e-J, Alfhild Teresia (s. 1849)

ruots. kirjailijatar, saanut 1880-luvulla Ibsenistä
vaikutusta avioliittodraamoihinsa („Dömd",
„Räddad") , antanut vilkasta puheenainetta no-

velleillaan (,.Lovisa Petterkvist"). V. T.

Agressiivinen (lat. ad = luo, ja gradior = as-

tua) ,
päällekäypä, hyökkäävä.

Agricola /-i'-/, Cneius Julius (40-93),

roomal. sotapäällikkö, syntyisin Galliasta. Ol-

tuansa konsulina hän tuli v. 78 Britannian käs-
kynhaltiaksi, jona hänen onnistui vahvistaa ja

laajentaa Rooman valtaa tällä saarella ja m. m.
hänen laivastonsa purjehti ensi kertaa koko saa-

ren ympäri. Hänen toimintaansa Britanniassa on
hänen vävynsä, kuuluisa historioitsija Tacitus,

eri kirjasessa kuvaillut. Epäluuloinen Domi-
tianus kutsui hänet v. 85 sieltä pois. K. G.
Agricola /-i'-/, Georg (oikea nimi Bauer)

(1490-1555), mineralogian perustajia ja etevä
metallurgi, synt. GIauchau'ssa (Saksissa). Kau-
punginlääkäri ja pormestari Chemnitzissä. Kir-
joittanut tärkeät, kauan käytetyt teokset „De re

metallica" ja „De natura fossilium". Edv. Uj.
Agricola [-i'-], Johann (1492-1566), synt.

Eislebenissä ; 1515-26 Wittenbergissä, sitten reh-

torina ja pappina syntymäkaupungissaan, myö-
hemmin taas Wittenbergissä ja lopulta Berlii-

nissä. A. oli huomattava uskonpuhdistuksen apu-
mies ja etevä saarnaaja, mutta kunnianhimoinen
ja riidanhaluinen. Mielipiteillään lain merkityk-
sestä uskovaiselle hän tuli antinomistisen
riidan aiheuttajaksi. J. O.
Agricola [-i'-], Mikael, Suomen uskonpuh-

distaja ja suomalai-sen kirjallisuuden isä, s. v.

1508-10 välillä Torsbyn kylässä Pernajan pitä-

jässä, jossa isä Ol.avi Simonpoika tli kalasta-

jana. Käytyään koulua Viipurissa hän sai kir-

jurintoimen piispa Martti Skyttellä. Täällä
hän sai kuulla Pietari Särkilahden saarnaavan
ja tutustui tämän evankelisiin mielipiteisiin.

Skytten avustamana hän sitten pääsi (1536) Wit-
tenbergiin, jossa tutki jumaluusoppia ja kieliä

itse Lutherin ja Melanchtonin johdolla. Saavu-
tettuaan maisterinarvon v. 1539 A. palasi sa-

mana vuonna kotimaahan mukanansa todistus

Lutherilta, että hän oli „opiltaan, kyvyltään ja

tavoiltaan erinomainen nuori mies"'. Heti kotiin
palattuaan tuli A. Turun katedraalikoulun rehto-

riksi johtaen koulua 9 vuotta etevällä tavalla.

1548 asetettiin hänet iäkkään Skytten apulai-

seksi. Tämän kuoltua kaksi vuotta myöhemmin
annettiin piispan tehtävät A:lle, mutta vasta 1554
hänet lopullisesti nimitettiin piispaksi Turun
hiippakuntaan, josta Viipurin hiippakunta Kus-
taa Vaasan käskystä erotettiin. Elämänsä lopulla

hän joutui valtiollisiinkin toimiin, ottaen osaa
lähetystöön, joka 1557 kävi Moskovassa neuvot-
telemassa Ruotsin ja Venäjän välillä solmitta-
vasta rauhasta. Kun rauha oli solmittu, pala-
sivat lähettiläät Suomeen. Tällä paluumatkalla
kuoli A. Kyrönniemellä Viipurin läänin Uuden-
kirkon pitäjässä huhtik. 9 p:nä 1557. Hänet
haudattiin Viipurin tuomiokirkkoon. 1908 pal-

jastettiin hänelle muistopatsas samassa kaupun-
gissa. Agricola oli naimisissa B r i g i 1 1 a
Olavintyttären kanssa. Tästä avioliitosta
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syntyi poika Kristian, joka oli ensin Turun kou-

lun rehtorina, sittemmin v:sta 1582 Räävelin
piispana. Aateloitiin 1584 nimellä Leijonmark.

a.l;l ititlaii i^ais.is Viipurissa.

Jo ennen oleskeluaan Wittenbergissä maini-

tsan A: n. Särkilahden oppeihin mieltyneenä,
jatkaneen tämän saarnatointa uskonpuhdistuk-
sen hengessä sekä Turussa että muuallakin hiip-

pakunnassa, missä piispan mukana kulki. Pa-
lattuaan Wittenbergistä hän entistä innokkaam-
min ryhtyi toimiin uskonpuhdistuksen levittä-

miseksi maassamme, karttamalla kuitenkin sitä

jyrkkyyttä, joka moniahtaalla muualla tuli nä-

kyviin. Varsinkin oli hänen pyrintönään toi-

mittaa tarpeellista kirjallisuutta kansan kielelle

ja sitä tietä edistää uusien aatteiden leviämistä

ja juurtumista kansaan. Niin tuli hänestä ensi-

mäinen suomenkielinen kirjailija.

Ensimäinen A:n kirjoista ja samalla suoma-
laisen kirjallisuuden esikoinen oli Ahckiria, joka
painettiin luultavasti v. 1542. Sitä näyttää ilmes-

tyneen kaksikin eri painosta, mutta yhtään täy-
dellistä kappaletta ei ole säilynyt. Kirja lienee

sisältänyt 20 pientä sivua ja oli siinä aakkosten
sekä tavausharjoitusten ohessa katkismuksen
pääkappaleet ynnä enkelin tervehdys Haarlalle.
— Toinen A:n teos oli katkismus, josta ei ole

säilynyt nykyaikaan ainoatakaan kappaletta. —
1544 ilmestyi A:n kolmas teos, Eucouskiria.
Sekin oli pientä kokoa, mutta sivuluvultaan suu-

rin hänen teoksistaan (n. 850 s.) . Pääsisällyk-
senä kirjassa ovat tietenkin erilaatuiset rukouk-
set. Mutta alkuun on liitetty kalenteri sekä
kaikenlaisia tietoja maallisista asioista. Juuste-
nin sanojen mukaan tätä kirjaa „kuluttivat kaik-
kien suomalaisten kädet joka päivä". — Tämän

jälkeen kului vielä useita vuosia, ennenkuin A.
sai Uuden Testamentin „läpitse präntin". Se oli

hänellä valmiiksi käännettynä jo aapisen ilmes-
tyessä, mutta varojen puutteessa sen painatta-
minen lykkääntyi. Kirja ilmestyi v. 1548 nimellä
Se \Vsi Testamenti 720-sivuisena nidoksena. Kir-
jassa oli myös kuvia, mikä oli sangen tavallista

siihen aikaan. Teokseen on liitetty Lutherin esi-

puheet sekä koko Uuteen Testamenttiin että
muutamiin sen kirjoihin kuin myöskin joukko
.selittäviä muistutuksia. Esipuheessa on niin-

ikään A:n kirjoittama lyhyt katsaus uskonop-
piin. — 1549 ilmestyi kaksi kirjaa, jotka laski-

vat perustuksen kirkonmenojen uudistukselle
evankelisessa hengessä: Eäsikiria Castesta ia

muista Chrislikunnan menoista ja Messu eli Her-
ran EchtoUnen (E. N. Setälän ja K. B. Vik-
luudin toimittamina painetut Suomal. Kirjall.

Seuran toimituksiin 1894). Ne ovat pääosal-
lansa suoranaista käännöstä Olavi Pietarin-

pojan ruotsiksi toimittamista kirjoista. Samana
vuonna ilmestyi vielä Se meiden Herran Jesitsen

Christusen pina, ylesnousemits ia taiuaisen As-
tiimus, niste Xeliest Euangelisterist coghottu. —
A. tahtoi nähtävästi kääntää suomeksi koko raa-

matun, mutta jäi se kuitenkin eri syistä toteut-

tamatta. Osia Vanhastakin Testamentista hän
ennätti suomeksi toimittaa. V. 1551 ilmestyi Da-
vidin Psaltari ja samana vuonna Weisut ia En-
nustoxet ilosesen laista ja Prophetista Wloshae-
tut, joka sisälsi m. m. yhdeksän ensimäistä pientä
profeettaa. Kummassakin on A:n kirjoittama
esipuhe, mutta psalttarin käännös ei ole yksin
hänen työtänsä. — Seuraavana vuonna ilmestyi

viimein Xe Prophetat. Haggaj. Sachar Ja. Ma-
leachi sekä otteita Mooseksen laista.

Tähän päättyi A:n kirjallinen työ, joka siis

käsittää 10-vuotisen ajanjakson. Suurista vai-

keuksista huolimatta -— mainittakoon ennen
muuta kielen viljelemättömyys ja varojen vähyys
— oli luja perustus laskettu suomalaiselle kir-

jallisuudelle ja ensimäiset välikappaleet kansan
lukutaidolle ja sivistystyölle maassa. Uskonnol-
lista laatua, kuten näemme, olivat kaikki A:n
kirjat, mutta sisältävät ne, varsinkin esipuheissa,

kaikenlaisia tietoja tiedon eri aloilta. Niinpä si-

sältää Uuden Testamentin esipuhe lyhyen esi-

tyksen kristinuskon tuonnista Suomeen, ruotsa-

laisen asutuksen iästä maassamme. Suomen
maakunnista, kansanheimoista ja kielimurteista.

Psalttarin esipuheessa taas tavataan merkillinen

luettelo suomalaisten pakanallisista epäjuma-
lista. Hänen viimeiseksi julkaisemassaan kir-

jassa on esitys ruumiin ja sielun lahjoista, jota

voimme pitää ensimäisenä sielutieteen yrityk-

senä suomenkielellä. Kieli A:n kirjoissa on mo-
nessa kohdin ruotsinvoittoista ja oikeinkirjoitus

vaka.antumaton, mutta sitä ei tule ihmetellä,

koska vanhempiakaan sivistyskieliä ei tähän ai-

kaan moitteettomasti käytetty, ja A. oli ensimäi-

nen uranaukaisija. Pohjana on ollut Länsi-Suo-

men murre, mutta käy selvästi ilmi, että A. oli

tutustunut Itä-Suomenkin kielimurteeseen. Sanas-

tollisessa suhteessa kieli on varsin huomattava.

Hänen runomittaiset esityksensä, nekin ensi-

mäiset laatuaan, ovat voimakkaita ja sattuvia.

[Jaakko Gummerus, .,Mikael Agricola. Hänen
elämänsä ja kirjall. toimensa". Jyväskylä

1908.] O. il-e.
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Agricola [-i'-], Rudolf, alkuansa H u y s-

maun (1443-85), humanisti, synt. lähellä Gro-

ningenia Alankomaissa, harjoitti opintoja Löwe-

nissä, Pariisissa ja Italiassa, palasi 1480 koti-

maahansa, kutsuttiin 1483 opettajaksi Heidelber-

giin, mutta kuoli siellä jo 1485. A. oli tieteelli-

sen uudennuksen ensimäinen ponteva esitaiste-

lija Alankomaissa ja Saksassa. Keskiajan kaa-

vamaisen oppineisuuden sijaan hän va.ati hedel-

mällisempää, ylcistajuisempaa tieteenharjoitusta,

etsien opastusta muinaisajan eteviltä kirjai-

lijoilta, jotka hänen mielestään jo ovat esittäneet

melkein kaiken, mitä on tarpeen tietää. Elä-

mänviisautta, puhetaitoa ja sopusuhtaista hen-

gen kehitystä opimme paraiten — paitsi Juma-
lan ilmoitetusta sanasta — Aristoteleesta, Cice-

rosta, Senecasta. A:n mahtava vaikutus aika-

laisiinsa johtui enemmän hänen henkilökohtai-

sista ominaisuuksistaan kuiu hänen teoksistaan.

Hän on julkaissut teoksen „De inventione dia-

Ifctiea", kasvatusopillisia aatteita esittävän kir-

joituksen ,,De formando studio", latinankielisiä

runoelmia y. m. [Ihm, „Der Humanist R. A."

(1893).] A. Gr.

Agri decumates /-ö'-/ (lat.), „kymmenys-
raaat", keisariajalla se osa Germaaniaa (Saksaa)

,

mikU on ylisen Tonavan ja ylisen ynnä keskisen

Reinin välillä (nyk. etelä Baden ja Wurttem-
berg). Idässä oli rajana Regensburgin läheltä

Rheinbrohliin ulottuva rajavalli (limes). Sit-

tenkuin tämä ala keisari Domitianuksen halli-

tusaikana oli joutunut roomalaisten valtaan, luo-

vutettiin se entisille .sotilaille ja Galliasta muut-
taneille uutisasukkaille, joiden luultavasti tuli

suorittaa kymmenys (decuma) maan tuotan-
nosta. Kolmannen vuosisadan lopulla alaman-
nit anastivat kymmenysmaat. K. J. H.
Agrigentum [-e'-], kreik. kaupunki Sisiliassa,

k.-. A k r a g a s.

Agrikulttuuri (lat. agrir,ultu'ra < ager =
pelto, ja OH/<H'i-a = viljelys), maanviljelys.
Agrikulttuurifysiikka, maan viljely sfysiikka,

fysiikan soveltaminen maanviljelykseen.
Agrlkulttuurikemia ks. Maanviljelys-

k e m i a.

Agrikulttuurivaltio ks. Maanviljelys-
valtio.
Agrimonia f-ö'-J, verijuuri, kasvisuku

Rosucece-hvimossa. Korkeanlaisia yrttejä, joiden
lehdet parilehtisiä, keltaiset kukat tähkässä ja
hedelmän 2 pähkylää kätkeytyneinä onttoon,
karvaiseen kukkapohjukseen. 3 lajia maamme
eteläosassa lehdoissa, rinneniityillä j. n. e.

Agrion, hyönteis-suku, johon kuuluu pieniä,
hentoja sudenkorentoja, joilla on hyvin kapeat,
ihan liipikuultavat siivet. V. S-s.

Agriotes [-ö'-J ks. E 1 a t e r i d oe.

Agrippa /-i'-/, roomal. sukunimi. 1. Mar-
cus Vipsanius A. (63-12 e. Kr.) , rooma-
lainen sotapäällikkö, keisari Augustuksen ys-
tävä ja vävy. Synt. alhaisesta suvusta, mutta
tuli jo nuorena Octavianuksen ystäväksi, seurasi
häntä Ca^sarin murhan jälkeen Roomaan ja oli

Octavianuksen neuvonantajana ja auttajana tä-
män valtaan pyrkiessä. Hänen ansiokseen on
suureksi osaksi luettava monet voitot Octavia-
nuk.sen taistelussa yksinvaltaan ja erittäin rat-
kaiseva voitto Aktionin luona v. 31 e. Kr. Hä-
nen suurenmoisista laitoksistaan Rooman kau-

nistamiseksi mainittakoon erittäin Pantheonin
temppeli ja termit (saunat) ; rakennutti myös
teitä ja vesijohtoja; tunnettu kirjailijanakin,

suoritti valmistavia esitöitä Rooman valtakun-
nan karttaan sekä rakennutti ympyriäisen pyl-

väsrakennuksen, johon kuvattaisiin siihen ai-

kaan tunnetut maanosat. Augustus korotti hänet
ylhäisiin virkoihin ja naitti hänelle Marcelluk-
sen kuoleman jälkeen tyttärensä Julian, josta

avioliitosta syntyi m. m. tytär Agrippina
(ks. t.). O. M-e.

2. M e n e n i u s A., ent. konsuli, jonka kerro-

taan V. 494 e. Kr., kun plebeijit olivat Roo-
masta siirtyneet Pyhälle vuorelle, saaneen hei-

dät palaamaan kertomalla vertauksen vatsasta
ja muista ruumiinelimistä, jotka kapinoivat
sitä vastaan. K. O.
Agrippa [-i'-], Heinrich Cornelius,

Nettesheimistä (1486-1535) , oli renessans-

sin aikuisen haaveellisen ja taikauskoisen tie-

teensuunnan omituisimpia edustajia. A. kuljes-

keli seikkailijan tavoin Saksassa, Ranskassa,
Italiassa, Espanjassa ja Englannissa, toimi ajoit-

tain teologian opettajana, lääkärinä ja oikeus-

oppineena, otti myöskin toisinaan soturina osaa
ajan taisteluihin, mutta harjoitti etupäässä
,,salaisia tieteitä", astrologiaa, alkemiaa ja ma-
giaa. Kuuluisana niiden edustajana hän toisi-

naan nousi suureen arvoon ja kunniaan ruhtinai-
denkin hovei.ssa, toisinaan taas häntä vainottiin,

m. m. sen johdosta, että hän Metzissä v. 1519 oli

miehuullisesti puolustanut erästä noituudesta
syytettyä vaimoa. Teoksessaan „De occulta phi-

losophia" (1510, uudistettu laitos 1533) A. yrit-

tää esittää taikauskoisia haaveilujansa filoso-

fisen opin muodossa. Korkein viisaus on muka
magia, joka opettaa hallitsemaan korkeamman
eli henkisen maailman voimia ja niiden avulla
alempaa, aineellista maailmaa. Henkivallat oh-
jaavat, kertoo hän, tähtien kulkua ja nämä vai-

kuttavat vuorostansa maallisiin tapahtumiin;
kaikki luonnon osat vaikuttavat toisiinsa sisäi-

sellä myötätunnolla j. n. e. Osaksi vastakkaisia
mielipiteitä on A. esittänyt toisessa teoksessaan
„De incertitudine et vanitate scientiarum"(1527)
jossa hän jyrkkänä epäilijänä hylkien arvostelee

kaikkea tiedettä, runoutta ja taidetta, myöskin
,,salaisia tieteitä", ja julistaa yksinkertaisen us-

kon Jumalaan ja hänen sanaansa ainoaksi oh-

jaajaksi viisauteen. [M. Carriöre, „Die philo-

sophische VVeltanschauung der Reformations-
zeit" (1887) ; Sigwart, „Kleine Schriften" I

(1881).]. A. Gr.

Agrippina [-pi'-]. 1. A. van h., M. Vipsanius
Agrippan (ks. t.) ja Augustuksen tyttären Ju-
lian tytär, Germanicuksen (ks. t.) puoli-so, oli

rohkea, itsenäinen ja tarmokas nainen, joka seu-

rasi miestänsä tämän sotaretkille Germaaniaan
ja itämaille. Miehensä kuoleman jälkeen hän
asettui Roomaan, jossa Tiberius epäili hänen ta-

voittelevan valtaa pojilleen, jonka vuoksi hänet
karkoitettiin Napolin läheisyydessä olevalle

Pandatarian saarelle; siellä hän kuoli nälkään
V. 33. Hänen poikansa Caligula tuli keisariksi

V. 37. — 2. A. nuo r., edellisen ja Germanicuk-
sen tytär, jolla avioliitosta Cn. Domitius Aheno-
barbuksen kanssa oli poika Nero. Toisen kerran
hän oli naimisissa Passienus Crispuksen kanssa,
jonka hän lienee surmannut suuren perinnön
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vuoksi. Hän kohosi sitten setänsä keisari Clau-

diuksen puolisoksi ja sai tämän nimittämään
poikansa Neion seuraajakseen. Yleisesti syytet-

tiin Läntä Claudiuksen myrkyttämisestä (54).

Neron ensi hallitusvuosina hän ohjasi valtakun-
taa, kunnes Nero murhautti äitinsä (59).

Agronomi (vrt. Agronomia), maatalous-
tieteellisen sivistyksen saanut (maataloudellisen
korkeakoulun kur.ssin suorittanut) henkilö.

Agronomia (lat. ager = pelto, ja kreik. nömos
= laki), maanviljelys- 1. maataloustiede.
Agropyrum /-,*/'-/ ks. T r i t i c u m.
Agrostemma Githago [-e'-/, aurankukka,

kaikkiin maanosiin levinnyt laji Caryophyl-
iace(E-heimossa. Yleinen rikkaruoho varsin-

kin ruis- ja kaurapelloissa. Varsi ja kapean
suikeat lehdet villakarvaisia, teriö iso, punai-
nen ; siemenet mustanruskeat, pinnaltaan ryp-
pyiset, myrkylliset.

Agrostis [-o'-], r ö 1 1 i, joks. hentoja, mata-
lahkoja heiniä, joiden röyhy on moni- ja hyvin
pienitähkyläinen. Muutamat lajit: A. tulgaris,

A. canina, A. stolonifera muodostavat vallitsevan

kasvullisuuden meidän „luonnonniityillämme".
A. capillaris viljelty kukkavihkoja varten.
Agrotis [-Ö'-], maayököt, yöperhosten

(Noctuidxe) heimoon kuuluva suku. Lyhyt- ja

paksuruumiisia perhosia. Siivet verrattain ka-
peita, lepotilassa vaakasuorassa tahi kattolaskui-
sesti ruumiin yli. Etusiivissä n. s. yökkökuvio
jonka muodostavat rengasmainen ja sen ulkopuo-
lella munuamainen täplä keskellä siipeä, puikko-
mainen täplä siiven juuressa ja lähellä ulkoreu-

1. .\grutis segetmu. 1 a toukka. 1 b kotelo. 2. Agrotis
exclamationis. 2 a toukka.

naa jyrkkämutkainen poikkijuova. A.-auvussa on
meidänkin maassamme lukuisia lajeja, joista muu-
tamat kuten A. segetum, orasperhonen, ja

A. exnlamationis, peltomaayökkö, toukka-
asteella voivat olla joks. vahingollisia. Näillä
kahdella lajilla on tummapiirteiset himmeänvä-
riset kellanharmaat tahi ruskeahkot etusiivet,

takasiivet vaaleampia. Maassa elävät toukat
syövät erinäisten kasvien juuria tahi maanalaisia
varsiosia, ovat paksuja ja pehmeitä, lieriömäisiä,

maanvärisiä tahi likaisenharmaita. Riutajal-
koja 3 paria, pehmeitä vatsajalkoja 5 paria. Pi-

tuus 4-5 cm. vrt. Tuhohyönteiset.
E. B.

Agrypnia [-i'ä] (kreik.) , unettomuus.
Aguas Calientes [äg- -en-], valtio (7,692

km', 102,000 as.) ja kaupunki (35,000 as.) keski-

eessä Meksikossa; hedelmällinen maaperä, läm-
pimiä lähteitä.

Aguilar [ägiläa], Grace (1816-47), engl. kir-

jailijatar, espanjalais-juutalaista sukua, oli kris-

tillisen siveysopin harras ystävä kuitenkaan
isäinsä uskosta luopumatta. Hänen teoksistaan,

jotka käsittelevät etupäässä kotia, kasvatusta
ja äidinrakkautta, ovat tunnetuimmat „Home
influence" („Elämä kodissa", 1855), „The moth-
er's recompense" („Äidin palkinto", 1855).

(V. T.J
Aguilera [-gile-J, Ventura Ruiz (1820-

81), esp. runoilija, vaikutti paljon rohkeilla
sanomalehtikirjoituksillaan, hehkuvilla isän-
maallisilla runoillaan „Ecos nacionales" ja kau-
niilla elegioillaan „Elegias y Armonias". Vähä-
pätöisempiä ovat hänen suorasanaiset kertomuk-
sensa ja näytelmänsä. V. T.
Agulh.as [aguHjasJ, Kap A., Neulaniemi,

Afrikan eteläkärki, 34° 57' et. lev. ja 20° 02' it.

Greenw.
Aguti l-u'-J (Dasyprocta) k u 1 1 a j ä n i s,

etelä-ameriikkal. jyrsijäsuku Hystricidoe-hei-
mosta. Yleisimmällä '/i ™ pituisella lajilla (D.
aguti) on karhea turkki, karvoissa vuorottelevat
rengasmaisesti tummanruskea ja sitruunankel-
tainen väri, josta nimi kultajänis. Käve-
lee ainoastaan verrattain pitkien koipiensä
kaviomaisilla kynsillä. Elää kasviaineista, kesyt-
tyy helposti.

Ahab [-a'h], Omrin poika, hallitsi Sama-
riassa Israelin kuninkaana 22 vuotta 9:nnen
vuosis. keskivaiheilla (1 Kun. 16j,-3j). Oli nai-

nut Tyyroksen kuninkaan tyttären Isebelin, joka
Israelin keskuuteen levitti baalinpalvelusta. A.
salli puolisonsa vapaasti ajaa pyyteitään ja he-
rätti sen kautta tyytymättömyyttä niissä, jotka
pitivät kiinni isien Jumalasta. Hänen päävas-
tustajansa oli profeetta Elia (1 Kun. 17-19, 21).
A. oli tarmokas ja rohkea soturi; puolusti voi-

tokkaasti valtakuntaansa Damaskuksen kunin-
kaan Benhadadin hyökkäyksiä vastaan (1 Kun.
20). Nuolenpääkirjoituksissa A. mainitaan niiden
liittoutuneiden ruhtinasten joukossa, jotka Sal-

manassar il v. 854 voitti Karkarin kaupupgin
luona Orontes-virran rannalla. A. kaatui sanka-
rillisesti sotaretkellä, jonka hän teki vastoin
erään profeetan varoitusta (1 Kun. 22i-ii,).

Ar. H.
Ahaggar, vuoriseutu keskisessä Saharassa

;

asukkaat tuaregi-heimoa; pääpaikka on I d e-

I e s, Insalahin ja Asbenin karavaanitien var-

rella.

Ahas [-a'-] (täydellisempi muoto Joahas),
Juudaan valtakunnan kuningas n. 735-720 e. Kr.,

heikko ja muukalaisia tapoja harrastava. Kun
Israelin ja Damaskuksen kuninkaat hyökkäsivät
Juudaan kimppuun, kutsui hän Assyrian kunin-
gasta avuksensa ja joutui itse Assyrian vasal-

liksi. Hänen ajallansa elivät Mikha ja Jesaja

(2 Kun. 16; Jes. 7). K. T-t.

Ahasja [-a'-], Israelin valtakunnan Omrin
sukuun kuuluva kuningas, hallitsi noin 855-854.

Ahasvenis /-e'-/, kuningas Xerxeen (ks. t.)

hebrealainen nimi. — Myös sama kuin ,,Jeru-

salemin suutari" 1. „ikuinen juutalainen"(ks. n.).

Ahavoituminen ks. Sierettyminen.
Ahdashenkisyys, eri taudintilojen (etupäässä

keuhkojen-, henkitorven- tahi sydämentautien)
aiheuttama hengityksen vaikeutuminen.
Ahdin 1. Prässi, köysi, joka on kiinnitetty

raakapuun nenään ja kulkee siitä (useimmiten

väkipyörien kautta) alas aluksen kannelle. A :n

avulla muutetaan raakapuun vaaka.suoraa asen-

toa. F. W. L.



119 Ahdos^Ahlman 120

Ahjo.

Ahdos, se määrä olkineen kuivattavaa viljaa

(lyhteitä, sitomia), mikä kerrallaan mahtuu rii-

heen, siis sama kuin kuivaus- eli riihityspanoa

viljaa.

Alutofel [-o'-], kuningas Davidin ymmärtä-
väinen neuvonantaja ja ystävä, joka kuitenkin
hylkäsi kuninkaansa liittyäkseen Absalomiln.

(2 Sam. 15-17; vrt. 11,; 233.).

Ahjo, laite, jossa taottavat rautakappaleet
kuumcunctaan hehkuviksi, (ks. kuva). Taval-

lisessa, tiilistä

muuratussa (t,

tulenkestäviä
tiiliä) a:ssa on
pesä a, johon
polttoaine (kivi-

hiili, koksi, sy-

det) pannaan.
Ilmaa puhalle-

taan putken i ja

valurautaisen
suukappaleen s

kautta jalan pol-

jettavilla pal-

keilla taikka
lietsoinkoneilla

putkesta p. h

on savukupu, k kuonakuoppa, w vesisäiliö kar-
kaisu- ja jäähdytysvettä varten, pesässä h säily-

tetään polttoaineita. — Paitsi muurattuja ahjoja
käytetään valurautaisia, jotka ovat yksinkertai-
.semmat asettaa paikoilleen ja vaativat vähem-
män tilaa. Satunnaisissa töissä ulkosalla, niit-

tien lämmityksessä, putkitöissä y. m. käytetään
keveitä siirrettäviä kenttäahjoja.

E. S-a d J. C-6n.
Ahkio, lappalaisten ajoneuvo, ks. Ajoneu-

vot.
Ahkionlahti, 2-sulkuinen, 1,6 km pitkä ka-

nava Kallaveden ja Onkiveden (Iisalmen reittiä)
vSlillä, Maaningalla, luotsi- ja höyrylaiva-asema.
Kanava, jossa voi kulkea l,s m syvässä kulkevat
laivat, avattiin liikenteelle 1873."

Ahlainen (ruots. Hvittisbofjärd). 1.

Kunta, Turun ja Porin 1.. Ulvilan khlak., Noor-
markun nimismiesp., Porista n. 32 km; 184,8
km', joista viljeltyä maata 2,666 ha (1901) ; 16'/.
manttaalia; 815 ruokakuntaa, joista maanvilje-
lystä pääelinkeinona harjoitti 292, kalastusta
120 (1901) ; 4,171 asuk. ("/„1906), n. 5,2 ^To ruot-
sink.

; 441 hevosta, 1.389 nautaa (1906). — TeoU.
laitoksia (1908): tiilitehdas. — Säästöpankki.— 2. Seurakunta, Keisarillinen, Turun
arkkih.-k., Porin alarovastik., alkujaan Ulvilan
kappeli (perust. 1693), sitten Noormarkun, itse-

näiseksi khrakunnaksi '/. 1910 (Sen. p. "/jlSgS).
Kirkko puinen (1796). — [K. Killinen, „Kiin-
teitä muinaisjäännöksiä Ulvilan kihlakunnassa,
Ahlainen" (Soc. Bidrag n:o 33).] K. S.
Ahlberg, A x e 1 W i I h e 1 m, (s. 1855) , suom.

näyttelijä, synt. Turussa. Antautui ylioppilaana
(Turun r. kymnaasista) suom. teatterin palve-
lukseen 1878. Etevä voima, vars. n. s, ensimäi-
senä rakastajana sekä suurissa sankariosissa ro-
manttiseen sävyyn — teatterimme toistaiseksi
ainoa huomattava kyky tätä laatua. Pääosat
Rcllaiset kuin esim. Romeo, Hamlet, Othello, An-
tonius (Shakespeare) ; Sigismund (Calderonin
Elämä on unelma) ; Gessler, Posa (Schiller)

;

Oidipus (Sophokles) ; örnulf, Eauk, Helmer, Löf-
borg (Ibsen) : Mestari (H. Bahr) ; Daniel Hjort,
Kustaa Aadolf, Klaus Kurki (kotim.) — vain
moniaita tärkeimpiä mainitaksemme — osoitta-

vat hänen taiteensa laajaa kehityskaarta.

O. J/-n.

Ahlbom, Lea (1826-97). ruots. mitali- ja
leima.sinkaivertaja. Ruotsin kunink. rahalaitok-
.».en kaivertajan L. Persson Lundgrenin tytär.

Oli v:sta 1853 kuolemaansa saakka ylläm. raha-
laitoksen kaivertajana, jolloin hänen voi sanoa
elvyttäneen uuteen eloon Ruotsin mitalitaiteen.

Hänen töistään mainittakoon : leimasimet Ruot-
sin uusiin äyrirahoihin (alkaen Oskar I:stä),

uudet Norjan kultarahat, kaikki Suomen mar-
kan- ja penninrahat 1864-74. E. R-r.

Ahle [ui-], Johann Rudolph (1625-78),

kanttori Erfurtissa, sävelsi koraaleja ja loi n. s.

hengellisen aarian, siten valmistaen
Saksan protestanttisen kirkkomusiikin kehitty-
mistä pintapuoliseen ja teennäiseen tyyliin ; hä-
nen säveltämänsä ovat suomalaisen virsikirjan

koraalit n;ot 175 ja 291. /. K.
Ahlgren, Ernst ks. Benedictsson, Vic-

toria.

Ahlgren, Gustaf Fredrik (1845-83),

lahjoitusten tekijä, synt. rengin poikana Tampe-
reella. Sa-atuaan vä-

häisen koulusivistyk-
sen antausi A. liike-

alalle, jolla kokosi
700,000 markan omai-
suuden, jonka hän
melkein kokonaan tes-

tamentteerasi yleisiin

tarkoituksiin. Tampe-
reen kauppa-apulais-
ten yhdistyksen eläke-

kassa sai 60,000 mark-
kaa, vapaaehtoinen pa-

lokunta 20,000, nais-

yhdistys 20,000, Suo-
nien muinaismuisto-
yhdistys 20,000, Suo-
men merimieslähetys
10,000 markkaa. Lo-
put 548,000 oli jaettava siten, että '/> oli käy-
tettävä köyhäintalon rakentamiseksi Tampe-
reelle, '/> annettava Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuralle ja viimeinen kolmannes oli tasan
jaettava Pirkkalan, Ylöjärven, Messukylän,
Teiskon, Kurun, Hämeenkyrön, Viljakkalan,
Ikaalisen, Runveden, Virtain, Lempäälän ja
Vesilahden kuntain kesken käytettäväksi köy-
hien kansakoululasten ja kansankirjastojen hy-
väksi. A. kuoli 14 p. huhtik. Hänen muistokseen
on Tampereen kaupunki pystyttänyt testa-

menttivaroilla rakennetun köyhäintalon pihalle
Emil \Vikströmin muovaileman lahjoittajan
rintakuvan.
Ahlman [äl], Frans Ferdinand (1836-

95), suomal. kielimies, synt. Hauholla, oli ensin
koulunopettajana Helsingissä, sitten senaatissa
suomalaisena kielenkääntäjänä. Suomen kielen,
nimenomaan sen oikeinkirjoituksen harrastajana,
kääntäjänä ja sanakirjantekijänä („Ruotsalais-
suomalainen sanakirja", ilmestynyt useampina
painoksina, ensim. 1865) on A. suorittanut
muistettavan elämäntyön. Hänen „Ruotsin kie-

G. F. .\hlgren
(veibtokuvan mukaan).
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Ien alkeiskirjaansa" luettiin kauan suomalai-

sissa kouluissa.

Ahlman, Gabriel (1737-1799), suom. lah-

joittaja. Päätettyään opintonsa Turussa A.

antautui virkauralle, jolla yleni Yli-Satakun-

nan yläpuolisen kililakunnan kruununvoudiksi

ja sai asessorin arvonimen. V. 1798 tekemäs-

sään testamentissa hän luovutti omaisuutensa,

joka nyt on arvoltaan noin kolmesataa-

tuhatta mk., Suomen talousseuralle määräten,

että toinen puoli korkoja oli käytettävä

pitäjän opettajain palkkaamiseen yhteisen ja

etenkin köyhän kansan lasten opettamiseksi

Messukylän ja Tampereen kaupungin lähipitä-

jissä (ks. Ahlmanin koulut). Toinen puoli

korkoja oli käytettävä hyödyllisiin taloudellisiin

yrityksiin, mieluimmin Porin läänissä ja Yli-

Satakunnan yläpuolisessa kihlakunnassa soiden

ja nevojen ojittamiseen ja kuivaamiseen, sekä

maanviljelijöille ja torppareille, varsinkin Hatan-

pään kartanon alustalaisille, annettaviksi pal-

kinnoiksi. Katovuo.sina on viimeksi mainittu

korkosumma käytettävä leipäravinnon ja sie-

menen hankkimiseksi köyhille talollisille ja torp-

pareille, ensi sijassa Hatanpään alueella asuville.

(J. F.)

Ahlmanin koulut, asessori, kruununvouti

Gabriel Ahlmanin testamenttivaroilla Tampereen
ympäristöllä oleviin pitäjiin perustettuja kou-

luja. V. 1798 Ahlman määräsi testamentissaan

melkoisen omaisuutensa, joka nousi yli 50,000

riksin, Suomen talousseuralle säätäen, että toi-

nen puoli korkoja oli käytettävä „pitäjän opet-

tajain palkkaamiseen yhteisen ja etenkin köyhän
kansan lasten opettamiseksi Messukylän ja

Tampereen kaupungin lähipitäjissä". Opetet-

tava oli „ei ainoastaan sisäluku ja kristinoppi

sekä kirjoitus ja laskento, milloin sitä pyyde-

tään, vaan myös järkevän maatalouden tär-

keimmät kohdat". „Ahlmanin koulut" saatiin

toimeen vasta v. 1811, jolloin perustettiin

kaksi koulua, toinen Pirkkalaan ja toinen

Messukylään. Myöhemmin (1817) perustettiin

kouluja Kangasalaan, Lempäälään, Pälkäneelle

ja Vesilahdelle, joista ainakin Messukylän,
Pirkkalan ja Kangasalan koulut olivat toimessa
1840-luvulle saakka. Koulut olivat yleensä kier-

täviä ja opetus supistui enimmäkseen sisä- ja

ulkolukuun ; ainoastaan harvat lapset harjoit-

telivat kirjoitus- ja laskentotaitoa. Talousseura,
jonka hoidossa koulut olivat, valitti ,,mahdot-
tomuutta saada toimeen taloudellista opetusta".

Uudet koulusäännöt tehtiin 1839 jättämällä pois

maatalouden opetus, ja erityisen „johtosäännön"
näitä kouluja varten laati 1855 lehtori G. E.

Euron ja tarkastuksia pantiin toimeen joka
vuosi. Siitä huolimatta lausui niistä Uuo Cyg-
naeus opintomatkallansa v. 1858 näihin koului-

hin tutustuttuansa: „Ahlmanin koulut, Lempää-
län koulua lukuunottamatta, viettävät yleensä
kituvaa elämää.'' Sittemmin nämä koulut lak-

kautettiin ja „Ahlmanin koulurahastosta" mak-
settiin niiden sijalle syntyneille kansakouluille
avustusta. Nämäkin apurahat ovat nyt lak-

kautetut ja Messukylään on 1904 perustettu Ahl-
manin „Maamies- ja emäntäkoulu", joka uudelleen
muodostettuna '/u08 alkoi toimintansa omalla
tilallaan Messukylän Seppälässä. [Biografinen
Nimikirja: Gabriel Ahlmanin elämäkerta. G.

Lönnbeck, „rolkskoleid6ns utveckling i Finland",
Helsinki, 1887.] M. S.

Ahlqvist, 1. Abraham A. (1794-1844) ruots.

luonnon- ja historiantutkija, kirkkoherra ölan-
niu saarella, valtiopäivämies. On julkaissut:

„ölands historia och beskrifning" (1822-27) ;

„Bidrag tili svenska kyrkans och riksdagarnas
historia"y. m.— 2. Alf red Gustaf A. (1838-

81) ruots. historioitsija, edellisen poika, dosentti,

marsinkin uskonpuhdistuksen aikakauden histo-

rian tutkija. Ulkomaanmatkoilla hän hankki
rikkaan kokoelman jäljennöksiä ja muistiin-

panoja tältä alalta. Hänen teoksistaan mainit-

takoon : „0m aristokratiens förhällande tili ko-

nungamakten under Johan III:s regeriug"(1864-

G6)
;
„Karin Mänsdotter, en monografi" (1874) ;

„Konung Erik XIV:s sista lefnadsär" (1878).

il. G.

Ahlqvist, August Engelbrekt (1826-

89), runoilija ja tiedemies (runoilijanimoltään

A. Oksanen),
synt. Kuopiossa
7 p. elok. 1826
aviottomasta yh-
distyksestä (isä

oli tunaettu so-

turi ja valtio-

mies, kenraali

J. M. Norden-
stara (ks. t.)

Koulunkäyntin-
sä hän suoritti

Kuopionsa, jonka
jälkeen hän tuli

ylioppilaaksi

1844.

Aika, jolloin

A. lapsasta vart-

tui nuorukai-
seksi, oli Suomen
kansallisen herätyksen aika, ja tämä herätys
tempasi mukaansa nuoren A:nkin. Hänen
ensimäinen harrastuksensa oli kansanvalistus-

työ
; jo koulunpenkeillä istuessaan hän aloitti

kirjailijatoimensa kääntäen suomeksi erään ylei-

sen maantieteen oppikirjan (ilm. 1844), jota seu-

rasi eräs hänen suomentamansa yleisen histo-

rian oppikirja. Myöskin hän halusi tutustuttaa

suomalaista kansaa ruotsinkielisen runouden
tuotteihin kääntämällä suomeksi Runebergin,
Franzenin, Tegn^rin ja Stagneliuksen runoja (m.

m. Runebergin „Idyll och epigram" nimellä „Ru-
noelmia") sekä Almqvistin novelleja. V. 1847

hän oli mukana perustamassa sanomalehteä

,,Suometar", joka oli tienraivaajana suomen kie-

len käyttämisessä valtiollisella ja yhteiskunnalli-

sella alalla.

Suomen kielen viljeleminen eri aloilla sekä

työskenteleminen kansanomaisemman, eri mur-
teita yhdistävän, sivistyksen tarpeihin käy-

vän kirjakielen muodostamiseksi vaati sen ajan

olojen ja kielellisen käsityksen mukaan varsi-

naista kielentutkimusta, ja tämä seikka nähtä-

västi sekä lisäksi Lönnrotin ja Castrenin esi-

merkki vaikutti sen, että A. kääntyi kielentutki-

muksen alalle. Jo nuorena ylioppilaana hän ke-

räili runoja ja tutki murteita Karjalassa, Poh-

janmaalla ja Vienan läänissä. Suoritettuaan yli-

opistolliset tutkintonsa hän teki laajan matkan

August .\hlqvist.
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VV. 1854-59, käyden vatjalaisten, virolaisten, vep-

säläisten,Volgan suomensukuisten kansojen ja vie-

läpä sikäläisten turkkilaisten kansojen sekä vih-

doin vogulien ja ostjakkien keskuudessa. Pari

vuotta kotona oltuaan hän teki opintomatkan
Euroopan maihin (myös Unkariin). Pitkän väli-

ajan jälkeen hän vielä vv. 1877 ja 1880 kävi

uudistamassa ja täydentämässä vogulien ja ost-

jakkien kieltä koskevia tutkimuksiaan.

Matkoilla tekemiUän havainnolta ja niiden vai-

heita on Ahlqvist esittänyt teoksessaan „Muis-

telmia matkoilta Venäjällä" (1859), joka on ensi-

mUiuen suomenkielinen matkakertomus, sekä

8ak.sankielisessä teoksessa „Unter den Wogulen
und Osljaken" (1883). Matkojensa kielitieteelli-

set tulokset hän julkaisi useampana eri teoksena,

joista täs.sä mainittakoon: vatjan kielioppi, kie-

lennäytteitä ja sanasto (ruotsiksi, 1856) ; muis-

tiinjjanoja vepsän kielestä (ruots., 1861) ;
„Vi-

ron nykyisemmästä kirjallisuudesta" (Suomi-kir-

jassa 1855) ; mordvalaisia tutkimuksia: osa näitä

ilmestyi aluksi dosenttiväitöksenä (ruots., 1859),

pääosa sittemmin saksankielisenä julkaisuna,

joka sisälsi moksa-mordvan kieliopin, kielen-

näytteitä ja sanakirjan, ja joka tuli julkisuuteen

Pietarin tiedeakatemian toimesta (1861) ja

tuotti tekijälleen puolet Demidovin palkintoa;

sekä tutkimus suomen ja unkarin kielen suku-
laisuudesta (ruots.. Suomi-kirjassa 1863). Pitkän
keskeytymisen jälkeen ilmestyivät v. 1880 poh-

jois-ostjakkilaiset kielennä}'tteet ja sanasto.

Suuri osa A:n tieteellisiä kokoelmia jäi hänen
kuollessaan julkaisematta; vogulin sanasto ja

kielioppi ovat ilmestyneet hänen kuolemansa
jälkeen.

V. 1863 A. nimitettiin Lönnrotin jälkeen suo-

men kielen ja kirjallisuuden professoriksi. Useat
A:n teoksista ovat yhteydessä tämän hänen yli-

'ipistollisen opetustoimensa kanssa. Niinpä en-

sinnäkin eräät suomen kielioppia koskevat teok-

set: ..Suomalainen runousoppi kielelliseltä kan-
nalta" (väitöskirja professorinvirkaa varten
1863). joka oli ensimäinen täydellinen esitys

vanlinn suomalaisen runon mitasta ja kaunistus-
keinoista sekä käsitteli myös taiderunouden
sääntöjä, ynnä ..Suomen kielen rakeinus, ver-

taavia kieliopillisia tutkimuksia" (1877), joka
käsitti laajaksi suunnitellun vertailevan suomen
kieliopin alun. ..Suomalainen murteiskirja"
(1869) sisälsi opetusta varten toimitettuja teks-

tejä ja sanastoja suomen lähimmistä sukukie-
listä. Yliopistollisina luentoina esitettiin alku-
jaan myös A:n viehättävät tutkimukset sivistys-

sanoista, joiden nojalla Län koki luoda kuvan
suomalaisten muinaisesta sivistystilasta (ilm.

ruots. 1871 ja saks. 1875). Kalevalanluentojen
yhteydessä olivat teokset ..Tutkimuksia Kale-
valan tekstissä ja tämän tarkastusta" (1886)
sekä ..Kalevalan karjalaisuus" (1887). jossa tah-

dottiin todistaa Karjalaa Kalevalan runojen
syntypaikaksi. Tässä yhteydessä maiuittakoon
vihdoin A:n julkaisema aikakauskirja ..Kieletär,

tutkimuksia, arvosteluja ja muistutuksia Suo-
men kirjallisuuden ja kielitieteen alalla" (7 vih-

koa, 1871-75).

Suomnlais-ugrilaisen tutkimuksen alalla on A:n
pilUnnsio se. että hän ensimäisten joukossa on
hankkinut tutkimukselle aineksia itse tutkitta-

vien kansojen omasta keskuudesta, vaikkakaan

nämä ainekset eivät nyt enää tarkkuuteensa
nähden vastaa suuresti kohonneita vaatimuksia.
Suurinta huomiota ovat herättäneet A:n sivis-

tyssanatutkimukset, jotka osoittavat harvinai-

sen suurta teräväsilmäisyyttä ja ovat viehättä-

västi esitetyt, mutta ovat sisällykseltään nyky-
ään vanhentuneet. Suomen kirjakielen kehittä-

miseen, jossa työssä hän asettui n. s. kieliopilli-

sen oikeakielisyyden (ks. t.) kannalle, on A:n
vaikutus ollut melkoinen sekä tutkijana että

myös kielen käyttäjänä, etevänä suomenkielisenä
runoilijana ja proosakirjailijana.

Oksasen runoista ilmestyivät useat
ensinnä sanomalehdissä; ainoat runokokoelmat,
mitkä hän on julkaissut, ovat ..Säkenien" mo-
lemmat ..parvet" (ensimäinen 1860, lisätty pai-

nos 1863, toinen parvi 1868; molemmista ilmes-

tyi 1874 „vähennetty ja enännetty laitos"), johon
myöhemmin on tullut vain muutamia lisiä. Hä-
nen runoelmansa ovat ensimäiset. joita sekä
muodon että sisällyksen puolesta voi katsoa var-

sinaiseksi taiderunoksi suomen kielellä, eikä ku-
kaan myöhemmistäkään runoilijoista ole voit-

tanut Oksasen runojen voimakasta ja koristele-

matonta kauneutta, runojen, jotka luonteeltaan

ovat läheistä sukua suomalaisen kansanrunouden
ja Runebergin runouden kanssa. Suomalainen
kansallisuus laillisen vapauden ja länsimaisen
sivistyksen turvissa sekä ihmissydämen eri

mielialat — siinä Oksasen täysilyyrillisen ru-

nouden pääaiheet. Kansan yleisomaisuudeksi
hänen runoistaan ovat tulleet ennen muita
..Savolaisen laulu" ja ..Suomen valta"; taiteel-

lisessa suhteessa ensimäisiä on hänen ihana bal-

ladissa ..Koskenlaskijan morsiamet". — Eräät
Oksasen runoista ovat uskonnollista sisällystä;

näihin hänet lähinnä johti hänen osallisuutensa

uuden virsikirjan valmistamiseen Suomen kan-
salle.

Oltuansa yliopiston rehtorina 1885-88 otti A.
eron virastaan; kuoli 20 p. marrask. 1889 lyhyen
keuhkokuumeen sairastettuaan. E. N. S.

Ahlstedt, August F r e d r i k (1839-1901),

suom. taidemaalari. A. polveutui vanhasta
länsisuomalaisesta pappissuvusta, ja liänen isänsä

oli Turun hovioikeuden asessori. V. 1853 A. tuli

oppilaaksi Ekmanin johtamaan Turun piirustus-

kouluun ja otti jo vuodesta 1857 alkaen osaa
Helsingin taldenäyttelyihiu. Eläen vähissä va-

roissa saattoi hän vasta v. 1866 lähteä jatkamaan
opintojaan ulkomaille. Hän asettui kahdeksi
vuodeksi Tukholmaan opiskellen Vapaiden tai-

teiden akatemiassa prof. E. Berghin johdolla

maisemamaalausta. Yleisistä varoista saamal-
laan apurahalla hän sitten oleskeli lyhyen ai-

kaa Dusseldorfissa ja palasi sinne ranskalais-

.snksalaisen sodan päätyttyä 1871 tnas takaisin
viipyen vuoteen 1874 saakka. Tä.stä vuodesta
.syyslukukauden alkuun v. 1875 hän oli v. t. opet-

tajana Taideyhdistyksen piirustuskoulussa Tu-
russa. Aina v:8ta 1876 v:cen 1893 hän toimi
opettajana Taideyhdistyksen piirustuskoulussa
Helsingissä, tehden sillä välin vv. 1880-81 mat-
kan Pariisiin. Valittuna 1893 Yliopiston piirus-

tuksenopettajaksi, hän oli siinä virassa kuole-
maansa saakka. — a. on maalannut maisemia,
pnuotokuvia ja laatukuvia. Hento, hieman
imelälikö väritys ja idyllimäisen runollinen
käsittely oli hänelle ominaista. Uudenaikai-
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Antti Ahlström.

sella ranskalaisella ulkoilmamaalauksella oli

verrattain vähän vaikutusta hänen ihannoitse-

vaan tekotapaansa. Taiteen opetuksen alalla on
härellä suuret ansiot. E. R-r.

Ahlström, Antti (1827-96), suom. liike-

mies ja lahjoittaja, synt. Merikarvialla '/„ 1827,

jossa hänen vanhem-
pansa, talollinen ja

kirkkoväärti Erkki
.Ahlström ja Anna
Antintytär Norrgärd,
omistivat Ylikasan
talon. Käytyään jon-

kun aikaa Porin yli-

alkeiskoulua, kääntyi
A. käytöUiseen asioit-

sijatoimeen. Naituaan
V. 1850 tehtaanomis-
tajan Juhana Lilje-

bladin lesken Anna
Margreta Längforsin
hoiti hän ensin omak-
si ja kanssaperillis-

tensä hyväksi tämän
sen ajan oloihin näh-

den ei aivan vähäpätöistä omaisuutta, johon
muun muassa kuului Lankosken tila ja vesi-

saha. Ensimäisen askeleen laveamman toi-

minnan uralla otti A. kuitenkin vasta 1860-

luvun alussa, kun 1862 osti Saarikosken tilan

Siikaisissa ja seuraavana vuonna lunasti itsel-

leen muiden perillisten osat Lankkoskessa. Tä-
män jälkeen hän nopeasti vaurastui onnellisten

yritysten kautta, erittäinkin puutavaraliikkeen
alalla. Mutta vielä tärkeämmän käänteen sai

hänen toimintansa, kun hän entiseen liikkee-

seensä yhdisti myöskin rautateollisuuden, ostet-

tuaan 1870 Noormarkun, 1873 Kautuaa, 1877
Leineperin eli Frcdrikstorsin ja 1886 Ström-
forsin rautatehtaat. Hän omisti vihdoin neljä

rautatehdasta sekä parikymmentä sahaa ynnä
lukuisia maatiloja ympäri Suomea. — A;n toi-

mintaa aina jalostutti lämmin harrastus edistää
maansa ja kansansa parasta. Hänen eläissään

tekemänsä ja määräämänsä lahjoitukset nousivat
kaikkiaan noin 670,000 markkaan, joista köy-
hien hyväksi 349,000, kansanvalistustyölle
182,000, kirkollisiin ja uskonnollisiin tarkoituk-
siin 25,000 ä 35,000, korkeamman sivistyksen
hyväksi 30,000, teatterille 26,000 markkaa j. n. e.

Myöskin yleisissä kysymyksissä tuli A:n kyky
ja kokemus hedelmiä tuottaviksi. Hän oli Porin
edustajana kaksilla valtiopäivillä, 1877-78, jol-

loin esiintoi anomuksia kansakoululaitoksen ke-

hittämisestä sekä suomalaisen lyseon perusta-
misesta Poriin, ja 1894, jolloin tarmokkaasti
ajoi Porin rautatierakennusten jouduttamista
ja linjan jatkamista satamaradalla. Tämä rauta-
tiekysymys oli nimenomaan hänen lempiharras-
tuksiaan, niin että hän jouduttaakseen sen rat-

kaisemista jo 1887 oli hakenut konsessioniakin
Tampereelta—Poriin, Kokemäenjoen pohjoispuo-
lella vedettävän linjan rakentamiseksi, vaikka
asia jäi sikseen, valtion itse ryhtyessä, osaksi
toisessa suunnassa mainitun tien toimeenpane-
miseen. 1881 nimitettiin A. kauppaneuvokseksi.
Kuoli Helsingissä '7^ 1896.

Ensimäisen puolisonsa kuoltua 1870 nai A.
1871 Eva Helena Holmströmin, Kris-

tiinankaupungin kauppiaan ja raatimiehen
Erik Kasper H:n ja Amalia Maria Sjöbergin
tyttären. Saman isänmaallisen ja kansanvalis-
tusta harrastavan mielen elähyttämänä kuin
miehensäkin on rouva A. runsaalla kädellä jat-

kanut niitä hyväntekeväisyystöitä, joihinka hän
jo A:n eläessä oli osaa ottanut ja myötävaikut-
tanut. Niinpä hän, puhumattakaan aikaisem-
mista suurista lahjoituksista, ="/, 1908 täyttäes-
sään 60 vuotta antoi yhdellä kertaa 550,000
markkaa yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

J. W. R.
Ahlström, Jakob Niklas ( 1805-57)

,

ruots. säveltäjä (oopperoita, lauluja y. m.)
; jul-

kaisi yhdessä Bomanin kanssa kokoelman kan-
sanlauluja ja -tansseja. /. K.
Ahlwardt [äl-], Theodor Wilhelm (s.

1828), saks. orientalisti, synt. Greifswaldissa,
jossa hän vaikuttaa yliopiston professorina vuo-
desta 1861. Hänen tärkeimmät teoksensa ovat
„t)ber Poesie und Poetik der Araber" (1857),
„The Divans of the six ancient Arabic poets"

(1870) ja „Verzeichniss der arabischen Hand-
scliriften der köuigl. Bibliothek zu Berlin" (1887-

1899). K. T-t.

Ahma (Oulo luscus) on portimoiden (Musteli-
dfB^heimoon kuuluva, kaikissa pohjoisissa napa-
seuduissa elävä pe-

toeläin. Se on pitkä-

ja karkeakarvai-
nen, mustanruskea
tai musta, kupeil-

taan vaaleampi.
Koivet matalat, kä-

pälät 5-varpaiset,

kynnet terävät si-

säänvedettävät.
Häntä pään pituinen, koko eläin n. 1 m pituinen.

Elää metsäisissä seuduissa ja kiipeää taitava.sti

puihin. On julma ja saaliinhimoinen ja tekee

Lapissa suuria tuhoja porolaumoissa.
Ahina(s)koski, Oulunjoessa, Niskakosken ala-

puolella, 7 m korkea, 35,100 hevosvoim.
Ahmavaara, Pekka (ent. A u 1 i n) (s. 1862),

suom. maanviljelijä ja valtiopäivämies, synt.

pienitilallisen poikana Ylitornion pitäjässä 28 p.

lokak. 1862, muutti 1884 Iin pitäjään, jossa har-

joitti maanviljelystä ja pientä puutavaralii-

kettä. A. on ollut useissa kunnallisissa luotta-

mustoimissa. Ottanut huomattavaa osaa uudem-
paan valtiolliseen elämäämme. Valtiopäivillä A.

on ollut v:sta 1894 alkaen ja vuoden 1905-06

valtiopäivillä talonpoikaissäädyn puhemiehenä.

Useassa hallituksen asettamassa komiteassa hän
on ollut jäsenenä ja Suomen pankin valtuusmie-

henä talonpoikaissäädyn puolesta 1 vuoden.

Sortovuosina A. 5 p. elok. 1903 sai hallinnollisen

käskyn muuttaa maasta pois ja oleskeli lähes 1 '/i

vuotta Ruotsi.ssa, josta tamraik. 1905 palasi.

Julkaissut jonkun lentolehtisen ja kirjoituksia

m. m. Helsingin Sanomissa.

Ahmed (arab.), Muhammedin kunnianimi

(.,kiitettävä"), tavallinen arabialainen henkilön-

nimi. Ä'. T-t.

Ahmedahad [-ädJ, alue ja kaupunki Englan-

nin Itä-Intiassa, Bombayn maakunnan pohjois-

osassa. Kaupunki oli muinoin Gudsarat valtion

pääkaupunki, kuuluisa rikkaudestaan ja ko-

meista rakennuksista, 186,000 as.

Aluna.
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Ahnfelt /ä«-;. 1. O s ka r A. (1813-S2) ruots.

matkasaarnaaja ja hengellisten laulujen sepit-

täjä, jonka kansanomaiset ja Suomessakin suo-

situt sävelmät eivät tosin kohoa sanojensa ta-

salle. /. K.

2. Otto Nathanael Theophilus A.

(s. 1854), ruots. jumaluusoppinut, sitten vuoden
1894 kirkkohistorian professori Lundin yliopis-

tossa. A:n pääteos on „Den teologiska etikens

grunddrag", josta viimeinen osa: „Social etik"

ilmestyi v. 1006. Vuosina 1891-93 A. toimitti

aikakauskirjaa: ..Tidskrift för teologi". V. 1907

A. siirtyi Linköpingin hiippakunnan piispaksi.

E. K-a.

3. Paul Gabriel A. (1803-63), ruots.

pappi, kirjailija, väsymätön raittiuden har-

rastaja. On julkaissut: ..Studentminnen. an-

teekningar och tidsbilder frän hemmet. skolan,

universitetet och församliugeu" (1857) ;
„Lunds

TJniversitets historia" (I osa, 1859). — 4. A r-

V i d A. (1845-90), kirjailija, edellisen poika, jul-

kaisi koko joukon elämäkerrallisia tutkimuksia
ja memoaarikokoelmia, joista mainittakoon: ..C.

J. L. Almqvist, hans lif och verksamhet" (1876) ;

„Ur svenska hofvets och aristokratiens lif" (1880-

82).

Ahnger, Alexandra, suom. laulajatar,

synt. Viipurissa 1859, opiskeli laulua Helsingin
musiikkiopistossa 1882-85, sittemmin Dresde-
nissä Hildachin, ja Pariisissa Dösirfie Artöfn
johdolla. Pcru.steelliset opintonsa on hän sitten

laulunopettajaua Helsingissä käyttänyt etenkin
lukuisain yksityisoppilasten hyväksi, aika-ajoin

myös opettajana eri oppilaitoksissa, viimeksi
1907 myös Helsingin musiikkiopistossa. Tarkka,
kaikinpuolinen äänenmuodostus sekä esitettävän
laulun sisällystä todella vastaava tunneilme on
hänen opetuksensa olennaisimpana ytimenä.

/. K.
Aho, Juhani, suom. kirjailija, synt. 11 p.

syysk. 1861 Lnpinlahdella, jossa hänen isänsä

Henrik Gustaf
Theodor Brofeldt
oli apulaispap-
pina; äiti oli

kotoisin Pohjan-
maalta ja suku-
jaan Snellmaneja.
Kun perhe muuta-
mien vuosien ku-
luttua muutti
Iisalmeen ja asui

pitkät ajat kap-
palaisen virka-

talossa syrjäi-

.«essä Vieremän
kylässä, oli Juha-
nilla jo nuorena
hyvä tilaisuus

tutustua Pohjois-
Savon luontoon, sen laajoihin näköaloihin
ja yksinkertaiseen kansaan. Nämä vaiku-
telmat jättivät py.syviä muistoja hänen mie-
leen.sä samoinkuin elämä tuossa hiljaisessa
pappila.ssa heränneisyytecn kallistuvan väestön
keskuudessa. Saatuaan kotona ensimitiset opin-
alkeet tuli Juhani v. 1872 Kuopion suomalaiseen
lyseoon. Täällä syttyi hänen povessaan ensi ker-
ran runoilijakipinä. Hän alkoi sepitellä omin-

Julmiii Alio.

takeisia runoja ja kääntää Euneborgiä. Kun
hän sitten v. 1880 pääsi ylioppilaaksi ja tutustui
kenraali A. Järnefeltin sivistyneeseen perhee-
seen, josta on lähtenyt maailmalle taiteilijaparvi

Arvid. Armas ja Eero Järnefelt, alkoivat hänen
kirjalliset taipumuksensa tässä otollisessa ilma-
piirissä kehittyä. Tosin hän joukun vuoden
seurasi yliopistossa filologisia opintoja. Mutta
todellisuudessa hän sentään enemmän cli mukana
80-luvun vilkkaassa ylioppilaselämässä, lueskeli

uudenaikaista kirjallisuutta, varsinkin Ibseniä
ja Zolata, ja taivutteli kynäänsä pienis.sä tehtä-

vissä. V. 1883 hän julkaisi ensimäi.set novellinsa

,,Sipolan Aapon kosioretki" ja „Siihen aikaan
kun isä lampun osti", joista edellisessä tuntuu
selvästi Kiven vaikutusta. V. 1884 ilmestyivät
kertomukset „Kievarin pihalla" ja „Muudan
markkinamies" yhtenä kirjana, jossa tekijä ensi
kerran käyttää kirjailijanimeä Juhani Aho, sekä
mehevä humoristinen kuvaus „P.autatie". Nuori
kirjailija osoittautuu niissä tarkaksi kansanelä-
män ja luonnon tuntijaksi. Vähitellen aiheiden
ala laajenee ja esitys hioutuu. Kirjailija siirtyy
kuvauksissaan kansan parista säätyläispiirejä

kohti. V. 1885 ilmestyy ,.Papin tytär", jossa on
pyritty tarkempaan sielunelämän kuvaukseen
kuin edellisissä kertomuksissa. Se on alakuloinen
tarina nuoren tytön henkisestä kuihtumisesta
valon ja vapauden puutteessa. Raaka, itsekäs
hovinherratyyppi on esitetty novellissa „Hell-

manin herra" (1886) sovittamalla se p.äähenkilöksi
hullunkuriseen maalaisfarssiin, ja nuoren teo-

logisielun pieniä heikkouksia on paljastettu hy-
myillen kertomuksessa „Esimerkin vuoksi", joka
ilmestyi edellisen kanssa yhdessä. A. on näissä
teoksissaan käynyt jo rohkeammin käsiksi nyky-
ajan elämään, ottaen oppia ulkomaisesta realis-

mista.

Toisellakin tapaa hän asetti kykynsä ajan pal-

velukseen, nim. käytännöllisenä sanomalehtimie-
henä. Hän toimitti veljensä Pekan kanssa en-

sin Jyväskylässä „Keski-Suoraea" (1886) ja sit-

ten Kuopiossa ..Savoa" (1887-89). ajaen niissä

sitä vapa.amman kehityksen asiaa, minkä v. 1886
muodostunut n. s. nuoren Suomen ryhmä oli oh-
jelmaansa ottanut. Niistä novelleista, jotka sa-

nomalehtityön lomassa syntyivät, mainittakoon
edellisten lisäksi „Helsinkiia" niminen kuvaus
ylioppilaselämästä (v:lta 1889), köyhä si.sällyk-

seltään. mutta pirteästi kirjoitettu. Kirjailijalle

tarjoutui pian tilaisuus vapautua hetkiseksi ku-
luttavasta sauomalehtitoimesta. kun hän v. 1889
sai senaatilta stipendin ja matkusti Pariisiin.

Tuloksena tältä matkalta oli novelli ,,Yksin"

(1890), herkkä, psykologinen piirrelmä. täynnä
hienoa kaipauksen tunnelmaa. Sen taiteellinen

kokoonpano ja kouluttunut tyyli osoitti kehi-
tystä, johon on osaltaan kai ollut vaikuttamassa
entistä lähempi tutustuminen ranskalaisen no-
vellin mestareihin. Kotimaassa tämän teoksen
realismille moni pudisti päätään. Yksimielisen
tunnustuksen saavutti A. sitävastoin, kun hän
v. 1S91 julkaisi ensim. kokoelman „Lastuja",
noita pieniä tunnelmallisia kuvauksia luonnosta
ja ihmiselämästä, jotka tekivät hänen nimensä
yleisesti tunnetuksi ja rakastetuksi maissamme.
Niiden joukossa oli eräitä hyvin kauniita palasia
ja tekotavaltaan ne olivat uutta kirjallisuudes-
samme. Seuraava vuosi toi tullessaan „Uu8iA
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lastuja" ja vuosi 1894 romaania „Papin rouva",
joka on jatkoa Papin tyttäreen. Se on A:n sii-

lienastisen tuotannon huippu ja psykologisena
kuvauksena hänen taiteensa kaunein saavutus.
Kertomus Elli-rouvan ilottomasta avioliitosta,

onnen lyhyestä ihanuudesta ja pitkästä kaipauk-
.sesta on kiedottu taitavasti kesäisten luonnon-
tunnelmien puitteisiin. Suomen sisämaan suru-

mielistä runoutta huokuu tämän romaanin leh-

diltä. — Seuraavina vuosina syntyi joukko pie-

nempiä kertomuksia, jotka eivät tunnevoimal-
taan pysy yhtä korkealla. Paras niistä on „Maa-
ilman murjoma" (1896). Se käsittelee tuota
A:lla usein tavattavaa aihetta, uuden ajan mul-
listavaa voittokulkua. Tässä se on sentään esi-

tetty synkemmältä puolelta kuin esim. „Rauta-
tiessä": se kerrassaan ruhjoo yksinkertaisen kor-

ven asujamen onnen ja elämän.' Samana vuonna
ilmestyi kokoelma kuvauksia heränneiden elä-

mästä, „Heränneitä".
Aho oli V. 1889 ollut mukana perustamassa Hel-

.ainkiin „Päivälehteä", Nuoren Suomen pää-äänen-
kannattajaa, ja vuodesta 1892 alkaen hän toi-

mitti veljensä kanssa „Uutta Kuvalehteä" Kuo-
piossa. Näihin hän vuosien mittaan ahkerasti
pirahutteli novelleja ja näin oli v. 1896 taas val-

miina kaunis kokoelma lastuja. „Lastuja III"
on kuten edellisetkin rikas luonnontunnelmista,
pikku harjoitelmista ja eläinpsykologisista ku-
vista. Käsitelläänpä eräissä elämän syvim-
piä kysymyksiä: „Kuvain kumartaja" y. m.
V:n 1897 huomatuimpana kirjauutuutena ilmes-

tyi romaani „Panu". Aho siirtyi tässä teok-

sessaan nykyaikuisen psykologisen novellin pii-

ristä laajan kulttuurihistoriallisen romaanin
alalle ja loihti esiin ahkeriin esitöihin perustu-
van kuvan siitä sivistyksen aamuhämärästä, jol-

loin pakanuus ja kristinusko taistelivat keske-
nänsä ylivallasta Pohjois-Suomen saloilla. Teos
sai suurta tunnustusta osakseen, varsinkin luon-
nonkuvaustensa ja eepillisen suurpiirteisyytensä
vuoksi. Sen jälkeen seurasi „Lastuja IV" (1899)
ja kokoelmat „Katajainen kansani I, II" (vv.

1900-1901), joiden viimemainittujen isänmaalli-
nen vertauskuvallisuus sointui hyvästi sortovuo-
sien raskaaseen mielialaan ja herätti paljon ihas-

tustl.

Suoritettuaan välitöikseen appivainajastaan A.
F. Soldanista elämäkerrallisen tutkimuksen „Aat-
teiden mies" (1901), ryhtyi A. valmistamaan
suurta historiallista romaania kansallisen herä-
tyksemme alkuajoilta, 1840-luvulta. Se ilmestyi
VV. 1905-06 kaksiosaisena, nimeltä „Kevät ja ta-

katalvi", ja on kirjailijan laajasuuntaisin teos.

Hän on yhdistänyt sen avaroihin puitteisiin

edustavimpia t}'yppejä tuolta elinvoimaiselta
aikakaudelta ja valaissut ajan yleistä suuntaa,
lamautumista paljon lupaavasta keväästä ko-
leaksi takatalveksi, päähenkilön sielullisen kehi-
tyksen kautta. Lauseiden reippaampi poljento,

luonnonkuvausten supistuminen ja situatsionin
luominen vähemmillä aineksilla todistaa esitys-

tavassa tapahtunutta nuortumista. Mutta aineen
kehittely on paikoin joutunut kärsimään elotto-

mista yksityiskohdista, puheista ja saarnoista,
joita historiallinen ajanväritys on mukanaan
tuonut. Tämän jälkeen on A. joka suurella
harrastuksella seurasi maamme äskeistä lailli-

suustaistelua, ottanut objektiiviselta kannalta

S. P.iinettu «/is08

kuvatakseen viime vuosien murroksia. Hän on
sovittanut draamanmuotoon erilaisen puolue-
käsitysten yhteentörmäyksen ja siitä aiheutuvat
jyrkät ristiriidat „Tuomio" nimisessä näytel-
mässä (1907).

Julkiseksi tunnustukseksi kirjallisista ansiois-
taan sai A. V. 1907 valtiolta elinkautisen eläk-
keen ja yliopistolta kunniatohtorin arvon — yh-
teensä tunnustus, jommoista ei ole ennen tullut
yhdenkään suomenkielisen kirjailijan osaksi.

Siihen aikaan kuin A. aloitteli kirjailijatoin-

tansa, pyrki naturalistinen virtaus ulottamaan
vaikutustaan meidänkin maahamme ja sekaan-
tui hedelmöittävästi kotoisiin aineksiin ja ajan-
henkeen. A:n sopusointuinen runoilijaluoane ei

ole ikinä pyrkinytkään riehahtamaan äärimmäi-
.'^y yksiin. Siinä on ollut melkoinen määrä suo-

malaista hitautta ja tasapuolisuutta, fc-e on ol-

lut vahvoilla juurilla kiinni pappilakodia uskon-
nollisissa traditsioneissa ja Suomen luonnon vai-

t(diaassa hartaudessa. Runeberg ja Kivi ne oli-

vat kotimaisina ladunhiihtäjinä viitoittaneet

tien A:n kansankuvauksille ja kesäisille pap-
pilaidylleille. Ja kun hänen taiteensa vapautui
ja kirkastui skandinaavisten ja ranskalaisten,

etupäässä kai Maupassanfin ja Daudefn, esiku-

vallisen vaikutuksen alaisena, pysyi sen suoma-
lainen ominaisluonne muuttumattomana. Niis-

säkin teoksissa — „Yksin", „Papin rouva", „Las-
tuja" — joissa A:n kuvaus muodollisesti on lä-

hinnä ranskalaista tekotapaa, on pohjalla suru-

mielisen kaihoisa sävy, sukua kansanlaulujemme
mielialoille. Niissä on jotakin lyyrillistä, välit-

tömästi vaikuttavaa. Luonto ja ihminen sulaa

samaan tunnelmaan ja Suomen talvien valon-

ikävä ja salojen raskas yksinäisyyden tunto

soi sen alla. Ei yksikään taidekirjailija meillä

ole niinkuin A. ymmärtänyt ihmisen ja luon-

non yhteenkuuluvaisuutta ja sitä hiljaista elä-

mää, johon ympäristö on takamaiden asukkaan
opettanut. Luonto onkin eräissä hänen teoksis-

saan melkein yhtä tärkeänä aineksena kuin ih-

minen. Henkilökuvauksessaan hän on erityi-

sesti kiintynyt noihin eheisiin tyyppeihin, joissa

luontainen passiivisuus on kaiken toiminnan an-

karana vastuksena. Niiltä ei suinkaan aina

puutu voimaa, vaan intohimoa, joka saisi ne liik-

keelle ; ei työkykyä, vaan innostavaa päämäärää
ja elämäniloa. Siitä syystä supistuu useissa hä-

nen teoksissaan ulkonainen toiminta sangen va-

lliin. Elämä kulkee jokapäiväistä kulkuansa,

ainoastaan sisässä saattaa joku aalto nousta ja

laskea, kuohahtaa ja kuolla. A. rakastaa rea-

listisen ulkoilmataiteilijan tavoin maalailla luon-

non ja elämän ilmiöitä leveällä, pehmoisella sivel-

timellä. Dialogikin saa hänellä palvella eepil-

listä kuvailua eikä draamallista eteenpäin vieri-

vää kehitystä, niinkuin todistaa esim. hänen en-

simäinen draamansa „Panu" (1903). Tyyliniek-

kana on A:n merkitys kirjallisuudessamme suuri.

Hän on ollut kaunokirjallisuudessa miesnä

ensiraäisnä muokkaamassa kieltämme kultiveera-

tuksi, täsmälliseksi, ilmehikkääksi, taipuisaksi.

Siinä suhteessa hän on ollut velvoittavana esi-

merkkinä kirjailijatovereilleen ja vaikuttanut

paljon suorasanaisen kielenkäyttömme kehityk-

seen. Hänen erikoisuutensa näkyy selvimmin

lastujen tyylissä. Siihen hän on osannut poimia

tuoksuvia, runollisia lauseparsia, luoda esityk-
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seen pehmeän poljennoa ja lausejaksoihin siron

tasasuhtaisuuden.
Myiiskin tuotteliaana kääntäjänä on A. ri-

kastuttanut kirjallisuuttamme monella muistet-

tavalla teoksella: Daudefn, Urachmanuia, Lager-
löfin, Tavaststjernan, Toijeliukseu y. m.
A:n teoksia on enemmän kuiu yhdenkään

muun suomenkielisen kirjailijan käännetty vie-

raisiin kieliin. Useimmat niistä ovat saatavissa

skandinaavisilla kielillä, eräät saksaksi, rans-

kaksi, englanniksi, viroksi, jopa muutama espan-

jaksi, unkariksi sekä lätiksi. — [A:a kirjallista

toimintaa kosketellaan m. m. seuraavissa teok-

sissa: Ernst Brausewetter, „Nordische Meister-

novellcu" 1890, Gustaf af Geijerstam, „Nya bryt-

ningar" 1(594, Felix Poppeuberg, „Nordische
Porträts'', Gustav Suits, „Sihid ja vaated" 1906,

jonka A:a koskeva kirjoitus on lyhentäen suo-

mennettuna Liitto-albumissa 1905.

J

Aho on v:8ta 1891 alkaen naimisissa taiteili-

jatar Venny S o 1 d a n i n kanssa ja asuu huvi-

lassaan Järvenpäässä. V. T.

Ahr {ärj, Keinin vasemmanpuolinen syrjäjoki,

tulee Kifeliltä ja laskee Sinzigin luona, 90 km
pitkä.

Ahrain ks. Atrain.
Ahrenberg. 1. C a r 1 Vilhelm A. (1807-80)

,

suom. koulumies, synt. Turussa. Vlioppiluuksi

1825, maisteriksi 1832. Palveltuansa yli-

opiston kirjastossa ja opettajana Helsingin
yksityislyseossa nimitettiin 1836 Viipurin lukion
lehtoriksi. V:sta 1857 A. oli Viipurin korkeam-
man alkeiskoulun ja v:sta 1802 täydelliseu al-

keisopibtou rehtorina. Hänen aasiotau.sa on
i-uurtksi osaksi se, että Viipurin kouluolojen
vaihdellessa opetustoimi säänuuUiscsti jatkui ja
että kaupungin oppilaitokset vihdoin tulivat

muun buomeu koulujen kaltaisiksi ; aina venä-
läisestä ajasta asti muutamissa aineissa opetus-
kielenä olleet venäjä ja saksa menettivät tämän
asemansa. A. oli tosin vanhoillinen, mutta erit-

täin tunnollinen ja taitava opettaja, jonka neu-
voja kouluasioissa usein kysyttiin. Uän oli jä-

senenä 1865 v:n koulukomiteassa ja vastusti
siinä koulun erottamista kirkon valvonnasta.
Hänen mielestään ei ollut kyllin takeita siitä,

että koulu saisi häiriöittä kellittyä, jos hallitsi-

jan luottamusmies, joka saattaisi kuulua sotilas-

säätyynkin, olisi sen ylimpänä valvojana. Myös-
kin oli hän aikansa huomattuja suomenkielen
harrastajia. (A. R. li.)

2. Johan Jakob (Jae) A. (s. 1847),
suom. ruotsinkielinen kirjailija ja arkkitehti,
edellisen poika, synt. Viipurissa, ylioppilas 180C.
buoriletluaau perusteelliset ojiinnot Tukholman
taideakatemiassa ja tehtyään lukuisia ulkomaan-
matkoja kehittyi hän eteväksi arkkitehdiksi,
jonka kykyä on paljon käytetty varsinkin his-

toriallisten muistomerkkiemme (esim. Turun lin-

nan ja tuomiokirkon, Viipurin linnan j. n. e.)

korjaustöissä ja uusien yleisten rakeunusteu,
varsinkin koulurakennusten suunnitteluissa. Uän
aloitti kirjailijauransa 1879 novellikokoelmalla
„Pä studieresor", jossa hän kertoo Etclä-Euroo-
pasta saamiaan vaikutelmia. Sitä seurasivat
novellikokoelmat „Pä främmande botten" (1380)
ja „Uemnia, skildringar fr4n Östra Finland"
(1887), sitten „Hihuliter" (1889), „österut, be-

rftttel-ser" (1890), „Anor och ungdoin" (1891),

„Stockjunkaren" (1892), „Familjen pä Haapa-
koski" (1893), „Frän Karelen" (1894), „Bilder,

rainneu och intryck" (1895), „Vär landsman"
(1897), „Med Styrkans rätt" (1S99), „Kojalister

och jjatrioter" (1901). A. on osoittautunut ky-
vykkääksi novcllinkirjoittajaksi kotimaisella

pohjalla. Erittäin häntä on viehättänyt kuvailla

kotiseutunsa Itä-Suomen sivistysoloja ja kansan-
elämää. Sillä alalla liikkuvatkin useimmat hänen
kertomuksistaan. Ylimystön elämää 1700-luvulla

kuvaa kirjemuotoinen novelli „Anor" ja laaj:x

kertomus „Familjen pä Haapakoski" johtaa
näkemään aatelisperheen oloja meidän päivi-

nämme. A;lla on vilkas mielikuvitus ja sujuva
kynä ja hänen novelleilleen antaa arvon varsin-

kin niiden isänmaallinen henki. Juonen kehit-

telyssä näkyy puutteellisuuksia ja kieli on pai-

koin epätäsmällistä. Niistä ovat useimmat
käännösten kautta tuttuja suomenkielisellekin
yleisölle. Ovatpa A:n tuotteet herättäneet huo-
miota maamme rajojen ulkopuolellakin, ja monet
niistä ovat käännetyt vieraisiin kieliin. — A. on
myös tuottelias sanomalehtimies. Hän on jul-

kaissut koti- sekä ulkomaisissa lehdissä taide-

historiallisia ja kaunokirjallisia kirjoitelmia.

Hänen teoksistaan mainittakoon edellisten

lisäksi esseentapainen kokoelma „Människor som
jag känt" (I osa 1904, II osa 1907) ja esitys

suomal. koristetaiteesta „Finsk ornamentik"
(1878-82). V. r.

Ahrens fär-J, Eduard (1803-63), viron-

kielen tutkija. Synt. Tallinnassa, opiskellut Tar-
ton yliopistossa jumaluusoppia, tehnyt 18323
matkan Saksaan ja Ranskaan. Toimi kotiopet-

tajana, tuli v. 1837 papiksi Kuusaluun, nimi-

tettiin 1860 Hommiku-Harjumaan rovastiksi.

A. on julkaissut ansiokkaan viron kieliopin,

,,Grammatik der Ehstnischen Sprache 1'eval-

hchen Dialektes. Erster Theil: Formenlehre"
(1843). Tässä, kuten monissa muissa kirjoituk-

sissaan, hän on varsin kiivaasti ja lopulta voi-

tokkaasti taistellut viron vanhan, luonnottoman
oikeinkirjoituksen uudistamiseksi suomenkielen
oikeinkirjoituksen mallin mukaan. Hänen kieli-

oppinsa jälkiosa, lauseoppi, joka ilmestyi v. 1853,

on ensimäinen varsinainen viron lauseopin esi-

tys. Kirjoituksellaan „Sprachfehler der Ehstni-

schen Bibel" (Virolaisen raamatun kielivirheitä,

1853) A. on puhdistavasti vaikuttanut viron
hengelliseen ja erittäin raamatun kieleen.

A. K.
Ahrens [är-J, Heinrich (1808-74) , saka.

oikeusfilosofi, synt. Salzgitterin läheisyydessä,

Himnoverin kaakkoisosassa. Ylioppilasaikanaan
Göttingenissä A. innostui Krausen |ks. t.) filo-

sofiaan, jonka hän sittemmin pani oikeusfilosofi-

.sen oppijärjestelmänsä perustukseksi. Esitet-

tyään yliopistollisessa väitöskirjassa 1830 aja-

tuksiaan Saksan kansan oikeudesta yhteiseen

kansanedustukseen A. otti 1831 osaa kumouksel-
lisiin levottomuuksiin Göttingenissä ja pakeni
senjälkeen ensin Belgiaan, sitten Pariisiin. Pa-
riisissa hän V. 1833 rupesi pitämään luentoja sak-

san filosofiasta, kutsuttiin 1834 professoriksi

Brysseliin, valittiin , . 1848 kotiseuduiltaan kan-
sanedustajaksi Frankfurtin parlamenttiin, jossa
kuului ,,suursaksalaiseen" puolueeseen, tuli v.1850
professoriksi Graziin, v. 1859 Leipzigiin. A:n pää
teos on sekä ranskaksi että saksaksi monissa
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painoksissa ilmestynyt „Xaturrecbt od'!r Philo-

sophie des Kechts und des Staates"(6:s saks. pain.,

2 OS., 1870-1; ensim. painos oli „Cours de droit

naturel" 1838), jota kauan pidettiin hyvin suu-

ressa arvossa ja paljon käytettiin etevänä oikeus-

filosoiian esityksenä. Brysselissä vaikuttaessaan
A. julkaisi ranskaksi teoksia (Cours de psyeho-

logie, 2 OS., 1836-8, Cours de philosophie de This-

toire 1840), joilla hän teki saksalaisen filosofian

ja erittäinkin Krausen aatteita tutuiksi Rans-
kassa ja muissakin romaanisissa maissa.

A. Gr.

Ahriman lä-J (pers.), „paha henki", esiintyy

Zoroaaterin uskonopissa Ahuramazdan vastus-

tajana, pahan vallan edustajana, ks. Z o r o-

a s t e r.

Ahtaa, täyttää riihi eli oikeammin riihen kui-

vausorsista muodostuva lava kuivattavan viljan

lyhteillä 1. sitomilla, jolloin nämä ladotaan pys-

tyyn siten, että tyvi tulee vasten orsia ja latvat

ylöspäin. U. B.

Ahteri (holl. acÄier = takana), laivan perä.

Ahti esiintyy suomalaisissa kansanrunoissa
sekä miehen nimenä (Ahti Saarelainen) että

haltijan nimenä. Paitsi veden ja meren Ahtia,

mainitaan toisinaan tuulen, metsän ja maan
Ahti, josta voisi päättää „Ahti" sanan merkin-
neen yleensii haltijaa. Sitä ei vastusta Agrico-
lankaan tiedonanto hämäläisten jumalista:

„Acliti wedhest Caloia toi". K. K.
Ahti (lat. act«s = toiminta), Jeesuksen kärsi-

myshistoriaa esittävät evankeliumikirjassa ole-

vat 3 kertomusta, joiden johdolla paaston aikana
pidetään n. s. a h t i s a a r n a t.

Ahtinen, maatila Askaisten pitäjässä, 2 km
eielään kirkolta, kuulunut ennen Lode-suvulle.

Ahtojää, suuriin joukkoihin kasaantunut ajo-

jää.

Ahuramazda (pers. Ahura Mazda), „viisas

vallitsija", sama kuin O r m u z d, Zoroasterin
uskonopissa: olennoitu hyvä. ks. Zoroaster.
Ahven (Perca fluviatilisj on Euroopassa ja

Siperiassa suolattomassa ja heikosti suolaisessa

vedessä elävä piikkieväisten alalahkoon
kuuluva kala. Se on harmaan tahi vihreän kel-

lertävä, kupeilla 5-6 mustahkoa poikkijuovaa;
vatsaevät ja peräevät punaisia. Väri vaihtelee

veden kirkkauden ja pohjan värin mukaan. l:nen

selkäevä hyvin pistävä- ja kankearuotoinen, suo-

mut lujasti ihossa, takareunaltaan hammaslaitai-
sia. Oleskelee mieluimmin kirkkaassa vedessä
hiekka- tahi kivikkopohjalla usein jyrkänteiden
tahi ruohikkojen laidassa. Liikkuu kutuaika-
nansa (toukok. alku—juhannus) parvittain, muu-
ten yksinäisyyttä rakastava, sitkeähenkinen, ah-

nas petokala. Laskee 80,000-300,000 mätimu-
naansa pitkänä nauhana. On paraimpia ruoka-
kalojamme. Suurimmat ahvenet lienevät n. 1 'j.j

kg painoisia.

Ahvenainen (A f a n a s i) , kylä Kivennavan
pitäjässä lähellä Kuokkalaa; paljon venäläisten
huviloita.

Ahvenanmaa (ruots. Äland, johtuu sanoista
oa = vesi, ja land = maa, siis „vesimaa" ; suoma-
laisen nimen perustana taas on mskand. ahva -

äskenmain. aa). 1. Saaristo Pohjanlahden ja

Itämeren välillä, koko pinta-ala 1,352 km'. —
Pääsaari (myös Ahvenanmanner) on yli

Tiisi peninkulmaa pitkä (Getasta Lemlandin

eteläisimpään kärkeen) ja neljä peninkulmaa
leveä (Bomarsundista Frebbenbyhyn) , mutta
pohjoisesta ja etelästä syvälle saaren sisään
pistävät lahdet jakavat sen useampaan osaan,
joita vain kapeat kannakset yhdistävät. Kaak-
koiseen pistävän saarentapaisen Lemlandin nie-

men erottaa kaivettu Lemströmin kana/a pää-
saaresta, johon sen kuitenkin voi lukea kuulu-
vaksi samoin kuin läheisen Lumparland'in
saaren sekä länsipuolella olevan Eckerön, jonka
kapea Marsundin salmi erottaa pääsaaresta.
— Saaristo käsittää toista sataa asuttua
saarta sekä tuhansia pikku saaria ja luotoja.

Saariston pituus pohjoisesta etelään lasketaan
70 kilometriksi ja leveys lännestä itään 110
kilometriksi. Pitkä, pohjoisesta etelään ulot-

tuva merenselkä Skiltet (Kihti) erottaa saaris-

ton Varsinais-Suomen saaristosta. Jos Eckerö
ja Lumparland luetaan Ahvenanmantereeseeu
kuuluviksi, ovat saariston pääryhmät Värdön
saaret heti Ahvenanmaan itäpuolella, Kumiin-
gin, Sottungan ja Föglön saaristot, joita Delet
(Teili) ja Föglönselkä erottavat Värdön saarista
ja Ahvenanmaasta, Brändön saaristo, jonka Lapp-
vesi erottaa Kumlingin saaristosta, sekä uloinna
kaakossa Kökarin saaristo. Pienemmistä saa-

rista ovat huomattavat Signildsskäriu kallioluo-

dot Eckerön länsipuolella. Saariston uloinna
meressä olevat luodot ovat kauttaaltaan autioita

ja alastomia, jääkauden ja meren silittämiä ma-
talia kallioita, joista toiset ovat melkein kasvit-

tomia ja toisilla kasvaa katajapensaikkoa ja niu-

kalti heinä- ja ruohokasveja.
Ahvenanmaan vuoriperän muodostaa pää-

asiallisesti graniitti, pääsaarella ja sen läheisillä

Siiarilla rapakivigraniitti (n. s. Ahvenanrapa-
kivi), jonka punertava väri antaa kallioisille

maisemille omituisen leiman. Vuoret ovat useiu

jyrkkäsivuisia ja halkeilleita. Vuorisin seutu
on pääsaaren pohjoisosa, jossa Getan pitäjässä

oleva Vester-Geta-kasberget on 96,5 m ja Saltvi-

kin pitäjässä oleva saaren korkein vuori Orrdals-

klint 131,9 m korkea. Saaren eteläosassa on kor-

kein vuori Jomalan pitäjässä oleva Kasberget,
101 m korkea. Tasaisemmat kohdat, joita on
esim. Eckerön saarella ja Jomalan pitäjässä,

ovat yleensä vähäisiä. Irtonaiset m.aanlaadut
ovat jääkautista murtokivisoraa, savea ja hie-

taa sekä vierinkivisoraa, jotapaitsi vuorilla on

runsaasti vuorista lohenneiden kappaleiden muo-
dostamia kiviröykkiöitä. Irtonaiset maaulaadut
eroavat muun Suomen maanlaaduista sen kautta,

että murtokivisorassa on seassa kalkkikiviä ja

savikot samaten ovat kalkinpitoisia, mistä joh-

tuu näiden maanlaatujen verrattain suuri hedel-

mällisyys. Ilmasto Ahvenanmaalla on lauh-

keampi kuin muualla Suomessa: vuoden keski-

lämpö on + 5°, kylmimmän kuukauden (helmi-

kuun) — 4°. K a s V i s t o on lajirikas. Ahve-
nanmaalta tunnetaan yli 750 putkilokasvia:

paitsi tavallisia metsäpuita kasvaa pääsaarella

useita harvinaisempia lehtipuita kuten tammi,
pähkinäpuu, vuorijalava, vaahtera ja saarni,

jotka muodostavat kauniita lehtoja. Lisäksi

niainittakoon omenapuu, orapihlaja, oratuomi.
Suoman ja Ruotsin pihlajat, marjakuusi.
Metsät sitävastoin ovat vähäisiä; etenkin jyke-

vämpiä metsäpuita puuttuu. Isommilla ja

suojatussa asemassa olevilla saarilla kasvaa
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A:n vaakuna v:lta 1438.

niukalti kitukasvuisia puita, etenkin terva-

leppiä, koivuja ja mäntyjä. Metsänkasvu on kui-

tenkin niin vähäistä, että esim. Brändön pitäjäs-

sä ei ole sen vertaa puita, että ne riittäisivät

välttämättömimpiin tarpeisiin, eikä vakituista
metsää ole Kumlinginkaan saaristossa. /. L,

Eläimistöstä puuttuvat m. m. seuraavat
Etelä-Suomessa tavattavat lajit: siipiorava, il-

ves, näätä, tuhkuri, susi, maakarhu, hirvi, sata-

kieli, kuhankeittäjä, punavarpunen, maakotka,
metso, metsäkana ; turkinpyy ilmestynyt 1902.

Ainoastaan A;lla tavataan kanervakäärme.
Etelä-Suomessa harvinainen siili on varsin ylei-

nen. E. E. K.
— 2. Ahvenanmaan maakunnan, jonka

nykyisessä vaakunassa on kultainen hirvi sini-

sellä pohjalla, muo-
dostaa: hallin-
nollisessa suh-

teessa Ahvenan-
maan k i h 1 a k u n-

t a, johon kuuluu
Turun ja Porin lää-

nin 5 nimismiespii-
riä, oikeuden-
käytöllisessä
suhteessa Turun
hovioi'ceuden alai-

nen Ahvenanmaan
tuomio k unt:.
johon kuulua s

käräjäkuntia, seka
kirkollisessa suhteessa Ahvenanmaan
rovastikunta, jossa on 13 pitäjää ja 2 kap-
pelia; näistä on 7 seurakuntaa Ahvenanmaan
..mantereella" ja 8 sen saaristossa.

Asukasluku oli v. 1905 26,132 (suomeapuhuvia
V. 1900: 779). Väestön tiheys on hyvin erilainen
eri seurakunnissa. Tiheimmin asuttu on Joma-
lan pitäjä, jossa on 25 henkilöä km':llä, harvim-
m.in asuttu on Kumlinge, jossa samalla alalla on
ainoastaan 13. Maakunnan keskimääräinen
väestötiheys on 19 henkeä km':llä.

Jo varhain, ainakin 5,000
vuotta sitten, kivikaudella,

asui muutamin paikoin Ah-
venanmaan „mantereella"
väestö, joka näytti tänne
muuttaneen lännestä tai

lounaasta, kuten osoittavat
l:i;ijoiIla v. 1905 keksityillä

kivikaudenaikuisilla asu-
luasijoilla tehdyt runsaat
muinaislöydöt. Asutus le-

visi yhä enemmän pääsaa-
rella pronssikaudella, jol-

loin vielä meidän päiviim-
me sangen useilla Ahvenan-
maan vuorilla ja korkeilla

mäillä säilyneet kivirouk-
kiot rakennettiin, mutta etenkin rautakaudella,
kuten useat tuhannet, melkein joka kylässä ta-

vattavat hautakummut, „ättehögar", varsinkin
rautakauden lopulta, „viikinki-ajalta" n. 800-1050

j. Kr., kyllin todistavat. Näiden „viikinkien"
jälkeläisiä on se ruotsalainen väestö, joka
nyt asuu koko .\hvenanmaalla, myöskin saaris-

tossa, jonne kuitenkin asutus lienee vasta kris-

tinuskon maahantulon jälkeen keskiajalla levin-

.\:n myöhcniiii ^ankuna.

nyt, päättäen siitä, ettei minkäänlaisia esihisto-

riallisia muistomerkkejä eikä löytöjä ole täältä
ensinkään tavattu. Suomalaisten maa-
hanmuuttoa voidaan todennäköisesti huo-
mata vasta nykyaikana, viimeisinä vuosikymme-
ninä, jolloin työvoiman puute on suuresti lisään-

tynyt, sittenkuin maakunnan omat asukkaat
ovat yhä runsaslukuisemmin alkaneet muuttaa
Ameriikkaan. Siirtolaisia oli v. 1893-1902 1,920.

Viikinkiajan loppupuolella, 1000-luvulla lienee

kristinuskon vaikutus jo alkanut Ahvenanmaalla
ja levisi helposti, koska Ahvenanmaan ohi kulki
ikivanha kauppatie Lyypekistä pitkin Kuotsin
rannikkoa Ahvenanmeren yli, Ahvenanmaan ja

Etelä-Suomep saariston kautta Porkkalan nie-

meen ja siitä sitten Räävelin kautta sisä-Venä-
jälle. Tämän reitin varrella oli monta tunnettua
ankkuripaikkaa, m. m. „lynebötiE" (nyk. Lem-
böte) Lemlannissa, sitä paitsi Föglön, Kökarin ja
lliittisen saaristoissa, Hankoniemen lähistöllä.

Hautakumpuja .Vhvenanmaalla.

y. m. m. paikassa. Muistona näiltä kristinuskon
insi ajoilta Ahvenanmaalla voi pitää Lemböten
kappelinraunioita. Ahvenanmaan kirkoista,

jotka muutoin lienevät Suomen vanhimpia, mai-
nitaan Saltvikin kirkko asiakirjoissa ensi kerran
v. 1322 ja Finströmin v. 1328, vaikka ne luul-

tavasti ovat vanhempia. Myöhemmin keski-

ajalla perustettiin etäiselle Kökarille (ks. t.),

äskenmainitun kauppatien varteen, fransiskaani-

luostari.

Kristinuskon saapumisen jälkeen on maakun-
nan historia koko keskiajan ja jonkun osan
uutta aikaa pääasiassa Kastelholman (ks. t.) lin-

nan historiaa. Linna, joka todennäköisesti pe-

rustettiin 1300-luvun loppupuolella, tuli Ruotsin
kuninkaallisen hallinnon pääpaikaksi Ahvenan-
maalla, kunnes se, 1600-luvun keskivaiheilla, jol-

loin Ahvenanmaan maaherranvirka 1635 lakkau-
tettiin, sai jäädä kokonaan rappeutumaan. Unio-
ninajan ainaisten sotien, samoinkuin 1500-luvun-

kin sotien aikana joutui Kastelholma ja sen mu-
kana koko maakunta useita kertoja milloin min-
kin puolueen haltuun. Viimeisen ankaran hävi-

tyksen Ahvenanmaa sai kestää Isonvihan aikana,
jolloin maa useita vuosia oli kokonaan autiona.

Sodat 1700-luvulla ynnä 1808-09 vuosien sota sitä-

vastoin rasittivat vähemmän maakuntaa. Viime-
mainitun sodan tapauksista on mainittava, että

kevättalvella v. 1808 tarttui Ahvenanmaan väestö
aseisiin nimismies Ar^nin ja kirkkoherra Gum-
meruksen johdolla ottaen sikäläisen venäläisen
joukko-osaston vangikseen. Seuraavana talvena
venäläiset valloittivat takaisin Ahvenanmaan,
joka sitten Ilaminan rauhassa joutui Venäjälle.
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Myöhemmältä ajalta oa Bomarsundin (ks. t.)

laaja linnoitus, jota ruvettiin rakentamaan jo

1829, mutta ei ehditty saada valmiiksi, ennenkuin
englantilaiset ja ranskalaiset Itämaisen sodan
aikana, kesällä 1854 valloittivat sen ja räjähytti-

Tät ilmaan puolivalmiit linnarakennukset: pää-

linnoituksen ja kolme tornia.

Ahvenanmaalla on usein vieraillut Euotsin
hallitsijoita ynnä muita kuninkaallisia henki-

löitä. Tarun mukaan oli jo Maunu Liehakko
1300-luvulla, sotaretkellään Venäjää vastaan, poi-

kennut Ahvenanmaalle. Varmasti sensijaan tie-

detään, että m. m. Kustaa A'aasa puolisonsa Ka-
tariina Stenbockin kanssa kävi Ahvenanmaalla
V. 1556, jolloin hän antoi Ahvenanmaan lääniksi

Juhana-herttualle. Myöhemmin Ahvenanmaa oli

läänityksenä myöskin Katariina Stenbockilla.

Kesällä 1622 kävivät Ahvenanmaxlla Kustaa II

Aadolf ja kuningatar Maria Eleonoora. Parhai-
ten muistissa säilynyt kuningasvierailu Ahve-
nanmaalla lienee ehkä kuitenkin se loistava met-
sästysretki, jonka Kaarle XI leskikuningattaren
ja suuren hovin seuraamana teki Kastelholman
kuninkaankartanoon syyskuussa 1671. Siitähän
on meidän aikoinamme saanut runollisen aiheensa
Suomen ensimäinen ooppera ,,Kaarle-kuninkaan
metsästys", jonka Pacius on säveltänyt Topeliuk-
sen sanoihin. Päähuvina näillä retkillä oli hir-

venmetsästys ja siitä syystä oli muita kuoleman
rangaistuksen uhalla kielletty mainittua eläintä

pyytämästä. — Ahvenanmaan „viimeinea hirvi"

ammuttiin v. 1778.

Paitsi Kastelholman kuninkaankartanoa on
Ahvenanmaan maatiloista mainittava Grelsbyn
ja Hagan kuninkaankartanot sekä Bomarsundin
entisestä linnoitusalueesta muodo3tettu tila, pu-

humattakaan eri aatelissuvuille kuuluneista
rälssi- ja säteritiloista.

Ahvenanmaan ainoa kaupunki, Maarianhamina
(ks. t.), on perustettu 1859 Jomalan pitäjän
Öfvernäsinkylän maille, kapealle niemekkeelle,
jonka länsipuolella on syvä lahti Svibyviken,
Maarianhaminan erinomainen, melkein koko vuo-
den jäästä vapaa länsisatama, ja itäpuolella vä-

hän matalampi Slemmen, kaupungin itäsatama.
Maarianhamina sai kaupunginoikeudet helmik.
21 p:nä 1861. — Jo aikaisemminkin oli suunni-
teltu kaupungin perustamista Ahvenanmaalle.
Niinpä oli Katariina Stenbockin läänitysaikana
kaupunkipaikaksi aiottu Flakan-nientä Lemlan-
nissa, vaikka suunnitelma silloin raukesi. Myö-
hemmin syntyi Bomarsundin linnoituksen ympä-
rille Skarpansin kauppala, mutta senkin kohtalo
ratkaistiin samalla kertaa kuin linnoituksen.

Sivistys, joskin useissa tapauksissa pinta-
puolinen ja osaksi saatu ympäri maapalloa teh-

dyillä merimatkoilla vieraiden kansallisuuksien
vaikutuksesta, on muutamissa suhteissa verrat-

tain korkea sekä varmasti kohoamassa monien
koulujen avulla. Niistä mainittakoon Maarian-
haminan V. 1898 perustettu 5-luokkainen yhteis-

koulu ja sen jatkoluokat, joilla on oikeus pääs-
tää oppilaansa yliopistoon, Ahvenanmaan kan-
sanopisto Finströmissä, perustettu v. 1895, Hagan
kuningaskartanon maanviljelyskoulu, Maarian-
haminan merimieskoulu ja 31 kansakoulua Ahve-
nanmaan eri osissa. Erikoisena merkkitapauk-
sena mainittakoon, että maamme ensimäinen
»kansakoulu" perustettiin Ahvenanmaalle 1639 ja

oli toimessa aina 1700-luvun loppuun. Ensimäi-
nen ammattikoulu Ahvenanmaalle perustettiin
vasta V. 1871.

Ahvenanmaan sairashoidosta huolehtii alueen
piirilääkäri, joka asuu valtion virkatalossa God-
byssä sekä Maarianhaminan kaupunginlääkäri.
Sitäpaitsi on Maarianhaminassa suosittu meri-
kylpylaitos.

Ahvenanmaan mantereen ja suurimpien saa-
rien pääelinkeino on maanviljelys, joka
kuitenkin vasta nykyisin on alkanut vaurastua.
Saaristossa, etenkin pienehköillä ulkosaarilla, on
kalastus ja hylkeenpyynti tärkeimpänä tuloläh-

teenä. Sitäpaitsi on merenkulku toisin ajoin ol-

lut hyvin tuottavaa. Suurin osa Ahvenanmaan
väestöä harjoittaakin merenkulkua, usein kuiten-
kin vain haitaksi varsinaiselle elinkeinolle, maan-
viljelykselle, joka täten juuri vuoden tärkeim-
mäksi ajaksi menettää paljon työvoimia.
Liikeyhteyttä Turun-Maarianbaminan-

Tukholman välillä ylläpitävät nykyään „Bore'-
yhtiön upeat alukset sekä saaristossa taas pie-

nemmät höyrylaivat. Höyrylaivaliikettä varten
on järjestetty johtomajakoita Turusta lähtien
läpi koko saariston. Sitäpaitsi kuuluu Ahvenan-
maan vesistöön kansainvälisen merenkulun viit-

toina länsi- ja eteläpuolella neljä suurta majak-
kaa, joista Bogskärin majakka on rakennettu
V. 1880-82 kauas Itämeren yksinäiselle luodolle,

— Paitsi sähkölennätinlaitosta on Ahvenanmaan
„mantereella" laajahko telefoniverkko, joka jo

osaksi ulottuu saaristoonkin m. m. Föglön De-

gerbyhyn. B. C.

Ahvenanmaan kongressi, ne rauhansovitte-

lut, joita VV. 1718 ja 1719 pidettiin Löfön ky-

lässä Värdön saarella Ahvenan saaristossa Ve-

näjän ja Ruotsin valtuutettujen välillä. Edelli-

siä olivat ministeri Ostermann ja kenraali Bruce
sekä jälkimäisiä vapaaherra Görtz ja kreivi Gyl-

lenborg. Sovittelut raukesivat etupäässä Kaarle
XII:n itsepäisyyteen, joka hylkäsi kaikki mah-
dolliset ehdotukset. Seur. kesänä jatkettiin sovit-

teluja, jolloin valta neuvos Lillienstedt oli Görtzin

sijassa, mutta nytkin tuloksitta. [K. O. Linde-

qvist, „Ahvenan kongressin Suomelle tuottamista

rasituksista" (Hist. Arkiston XIV osassa).]

Ahvenanmeri (ruots. Alandshaf) on osa Itä-

merta (tahi paremmin Pohjanlahtea) Ahvenan-
saariston ja Ruotsin rannikon välillä. Meren
pohjoinen, kattilanmuotoinen pääosa, josta Etelä-

Kurkun (Södra Kvarken) kautta n. 200 ra syvä

ura johtaa Pohjanlahteen, on verrattain syvä,

syvimmässä kohdassaan aina 301 m. Pääosan
eteläpuolella on poikki meren kulkeva n. 70-80

lu syvyinen matalampi kohta ja sen eteläpuolella

kaksi pienempää syvännettä, toinen 176 m, toi-

nen aivan pieni aina 238 m syvä. Itämerestä

erottaa Ahvenanmeren Föglöuddin ja Svenska
Björnin välinen, syvempäin urain katkaisema,

n. 30-50 m syvä matalikko. Meren pohja on

monessa kohden hyvin epätasaista louhikkoa ja

jyrkänteitä. Suolapitoisuus on 0,5-0,7 %. Ko-
vina talvina jäätyy meri, niin että hevosella voi-

daan ajaa Ahvenanmaalta Ruotsiin, mutta taval-

lisina vuosina se pysyy koko talven sulana. Ym-
pärillä oleville luodoille on rakennettu monta
'majakkaa, joista Ahvenanmaan puolella ovat

Lägskärin, Marketin, Gisslanin ja Sälskärin ma-

jakat. /. L.
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Ahvenan-rapakivi, punainen graniitti, geolo-

gisesti kuuluva rapakivilajeihin, ks. Rapa-
kivi.
Ahveninen, salmi, lauttauspaikka ja höyry-

laivabiituri Pielisjärven ja Kukaveden villillä.

Ahvenkoski (Abborfors), kylä Etelä-Suo-

luessa Kymijoen läntisimmän suuhaaran var

rella, 16 km Loviisan kaupungista itään. A.

oli vuoteen 1809 rajakylä Ruotsin ja Venäjän
Talilla, jossa rajapostikonttori ja -tulliasema si-

jaitsivat. Siihen aikaan se oli myös ruotsalai-

sen ja venäläisen rajavartioston asemapaikka.
W. S- m.

Ahvenruoho on kansanomainen nimitys muu-
liimille Polamogeton, Sparganium ja Batra-

vinum lajeille (ks. n.).

A. i., lyh. sanoista ad interim (lat.), toistai-

seksi.

Ai-Ai (Chiromyg madagascarievsisj, noin kis-

san kokoinen, ainostaan Madagaskarilta ta-

vattu puoliapina, jon-

ka hampaat ovat na-

kertajien hanjpaitten

tapaisia. On yöeläin,

joka pyydystää puissa

eläviä toukkia. Ne se

saa kiinni siten, että

ensin nakertaa reijän,

josta sitten pitkällä,

muita sormia kapeam-
malla t?tusormellaan

vetää esille saaliinsa.

Aiakos (lat. JEacus), kreik. tarulienkilö,

Zeuksen poika, Aiginan kantauros, myrinido-
nien ruhtinas. Hänestä tarun mukaan polveu-
tuivat Akhilleus ja Aias. A:n kerrottiin hallin-

neen sellaisella viisaudella ja oikeudenmukai-
suudella, että jumalat asettivat hänet hänen
kuolemansa jälkeen yhdessä Minoksen ja Rhada-
manthyksen kanssa säätämään oikeutta mana-
lassa. O. E. T.

Aias (lat. Ajax) , kahden kreikkalaisen taru-
sankarin nimi; molemmat esiintyvät etupäässä
Troian .sodan tarusto.ssa. •— 1. Aias Tela-
monin poika, Salaminin ruhtinas. Home-
roksen runoelmissa A. kuvataan kreikialai.sten
urhooUisimmaksi mieheksi Akhilleuksen jälkeen.
.\khilleukscn kaaduttua hänen aseensa joutuivat
etevimpien kreikkalais-sankarien kilpailun esi-

neeksi. .'\:n ja Odysseuksen nii.stä kiistellessä

ne tuomitaan Odysseukselle. llielenkatkeruus
vie A :n kuolemaan. - Myöhemmät runoilijat,

varsinkin tragediain kirjoittajat, ovat kuvan-
neet, mitenkä A. raivostuneena hyökkäsi kreik-
kalaisten karjalaumojen kimppuun, luullen mie-
lenhäiriössään näitä kreikkalaisten päälliköiksi,
ja mitenkä hän sitten tajuihinsa päästyään sur-
masi itsensä heittäytymällä omaan miekkaansa.
Hän jätti jälkeensä Eurysakes nimisen pojan,
jonka hänelle oli synnyttänyt ryöstämänsä ku-
ninkaantytär Tekmessa (vrt. varsinkin Sophok-
leen Aias-tragediaa) . Kun Salamis 7:nnen ja
Ornnen vuosis. vaiheilla joutui Ateenan val-

taan, liitettiin A:n taru Ateenankin tarustoon;
hänestä muka polveutui Philaidien suku, jonka
jäseniä m. m. Miltiades oli. Kun Ateenan kansa
Peisistratidien karkoituksen jälkeen (ks. K I e i-

s t h e n e s) jaettiin 10 fyyleen (,,heimokun-
taan") määrättiin A. yhdeksännen fyylen suku-

ja nimikkourhoksi (Aiantis-fyyle). — 2. Aias
Oileuksen poika, lokrilaisten ruhtinas,

kuvataan Homeroksen runoelmissa pieneksi ja

vikkeläksi mieheksi, suuren kaimansa uskolli-

seksi taistelutoveriksi. Tarustossa hän muuten
esiintyy rajunluontoisena ja röyhkeänä. Troiaa
valloittaessa hän väkivaltaisesti ryöstää Pria-

moksen tyttären Kassandran, joka on turvau-

tunut Athena-jumalattaren pyhäkköön, hänen
kuvapatsaansa turviin, ja tekee itsensä siten py-
hjyden häväistykseen syypääksi. Kosto yllät-

tää hänet kotimatkalla: Athena-jumalatar saat-

taa hänet haaksirikkoon. Meren jumala Posei-

don hänet tosin ensin pelastaa merestä, mutta
kun A. kerskaa pelastuvansa vasten jumalien
tahtoakin, niin P. suuttuu ja murskaa kallion,

jolle A. on kiivennyt. A:n tarusto on yhteydessä
omituisen uskonnollisen menon kanssa: histo-

riallisina aikoina lokrilaisten oli tapana lähet-

tää vuosittain kaksi jalosukuista impeä Ilio-

niin (ent. Troiaan), muka A:n tekemän pyhyy-
den häväistyksen sovitukseksi. Heidän astut-

tuaan maihin heitä vainottiin ankarasti; jos hei-

dän onnistui pelastua Ilionin Athena-jumalatta-
ren pyhäkköön, niin he jäivät sinne ja elivät sit-

ten siellä temppelin palvelijoina. O. E. T.

Aibmo, jälkiosa lappalaisten tarullisissa pai-

kannimissä; on skaudinaavilainon lainasana
(heiin, hem) ja merkitsee = ,,koti".

Aicard [ekä'r], Jean (s. 1848). ransk. kirjai-

lija. Hänen teoksistaan mainittakoon: runo-
kokoelmat „Poömes de Provence" ja ,,La chan-
son de Tenfant", jotka molemmat ovat saaneet
Ranskan akatemian palkinnon, kaunis provence-
laineu idylli „Miette et Nor^", kirjoitettu mur-
teella, romaani „Le roi de Camargue", näytelmä
„Le pore Lebonnard" ja tutkielma ,,La V6nus de
Milo".

Aich-metalli, messinginvärinen lejeerinki,

jossa on 00 os. kuparia, 38,2 os. sinkkiji ja 1,5-1,8

OS. rautaa; sangen kova aine, jota käytetään
laakereihin.

Aidas, pystyseipäiUrn välillä pituussuunnassa
tai viistossa olevat, vihdaksilla nivotun aidan
varsinaiset runko-osat, tavallisesti särjetyt I. loh-

kotut kirveellä kuusesta tai halvempiarvoisesta
männystä (kuten latvuksista), joskus haavasta,
jota käytetään keveytensä vuoksi. (Myöskiri

aidakset = aitatarpeet). U. B.

Aie 1. aikomus merkitsee sielutieteessä laa-

jemmassa merkityksessä jokaista tahtomista, jo-

hon liittyy selvä käsitys tahdotun teon seurauk
sista ; ahtaammassa merkityksessä edelläkäynee-
seen harkintaan ja vaaliin perustuv.aa ja siteu

itsetietoiseksi ajatukseksi selvinnyttä tahdon
päätöstä (vrt. Tahto). "

A. Gr.
Aietes /-e'i-/ ks. A r g o n a u 1 1 i e n retki.
Aigeian meri (kreik. Aigai'on pelagos, lat.

Mare <isgce'um) 1. Kreikan arkipelaagi
on nimeltään se iso Välimeren lahti, joka pistää
pohjoiseen Balkanin niemimaan ja Vähän-Aasian
väliin (Vanhalla ajalla oli vain pohjoisosalla
tämä nimi;. Pohjoisessa se on Hellespontin,
Marmarameren ja Bosporoksen kautta yhtey-
dessä Mustanmeren kanssa, etelässä se ulottuu
Kreetaan saakka. Koko pituus on 670 km, le-

veys n. 300 km ja pinta-ala 197,400 km'. Se on
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Välimeren nuorin osa, syntynyt enimmäkseen
v»sta diluviaalikaudella. Saariston kohdalla ei

meri ole syvä, syvin kohta on vanhimmassa
osassa n. s. Kreetan meressä, 2,250 m. Muinais-

»jalla oli meren lahdilla omat nimensä : pohjoi-

sin osa oli Mare thracieum, Kykladien ja Pelo-

ponnesoksen välinen osa oli Mare myrtoum, ete-

lässä Mare creticum, Kreetan ja Rhodoksen vä-

lillä Mare carpathium, Rhodoksen ja Khioksen
välillä Mare icarium. Huomattavimmat lahdet

ovat Nauplian lahti (Sinus argolicus), Aiginan
lahti (Sinus saronicus) , Malilainen lahti (Sinus

maliacus), Salonikin lahti (Sinus thermaicus),

Orfanin lahti (Sinus strymonicus) . Itä-osassa

ei ole suuria lahtia; mutta se on niinkuin koko
mei jkin rikas saarista, purjehdittavista salmista

ja hyvistä satamista. Arkipelaagin rannat ovat

kallioisia ja jyrkkiä. Kahdeksan kuukauden
ajan puhaltavat päivällä kuivat, puhdistavat poh-

joistuulet. Auringon laskiessa tyyntyy päivä-

tuuli ja yöksi lehahtaa vieno etelätuuli.

Aigeus [-eu'-], ateenalainen tarukuningas,
Pandionin poika, Theseuksen (ks. t.) isä. Kun
Ateenan kansa Peisistratidien karkoituksen jäl-

keen jaettiin 10 fyyleen (,,heimokuntaan") , mää-
rättiin A. toisen fyylen suku- ja nimikkourhoksi
<Aigeis-fyyle).

maalle asettautuneiden aiginalaisten kimppuun
ja surmasivat heistä suuren osan. Kukistet-
tuaan V. 404 ateenalaiset spartalaisten päällikkö
Lysandros antoi saaren jälleen entisille asuk-
kaille. Mutta A. ei enää kohonnut entiseen ku-
koistukseensa.
Aiginan k u v a r y h m ä t. V. 1811 löy-

dettiin A:n koilliskulmassa olevan, osaksi vielä

pystyssä seisovan doorilaisen templin läheisyy-

destä suuri joukko murtokappaleina olevia van-
hanaikaisia marmori-kuvapatsaita, jotka oli-

vat aikoinaan romahtaneet alas templin pää-
dyistä. Ne vietiin Muncheniin, jossa ne osaksi

Thorvaldsenin ohjeitten mukaan täydennettyinä
.säilytetään Glyptoteekki-nimisessä veistokuva-
kokoelmassa. Kuvat (n. '/, luonnollista kokoa)
ovat olleet erittäin taitarasti sovitetut päätyjen
muodostamiin kolmioihin. Kummassakin pää-

dyssä on keskessä seisonut Athena-jumalatta-
ren vanhanaikuiseu jäykkä kuva; molemmin
puolin oli sotureja vimmatussa taistelussa.

Missä päätykolmio, kulmiin päin, kävi ahtaaksi,

taistelijat (osaksi jousimiehiä) olivat polvillaan.

Itse kulmissa vihdoin makasivat haavoitetut, kuo-
leman kielissä olevat soturit. Yleensä kuvissa
ilmenee tarkka ihmisruumiin rakenteen ja sen
tasapainosuhteiden tuntemus. Työ on hienoa ja

Ai;;iiiaii tfiiliJiifUii l.lusi|iiUul.vii kin ;u,\ liin.i lli"! \ aM^niin kurjaaiiKina.

Aigialos ks. A k h a i a.

Aigina [-gl-] (lat. JEgina), saari Saronin
lahdessa, Argoliin ja Attikan puolivälissä, n.

85,4 km', suurimmaksi osaksi vuorimaata (kor-

kein huippu 534 m yli merenp.) . Saaren asuk-

kaat, jotka olivat doorilaista heimoa, saavut-

tivat merenkululla ja kaupankäynnillä melkoisen

hyvinvoinnin. 6:nnella vuosis. ja alkupuolella

ö:ttä (e. Kr.) A. oli sangen mahtava yhteis-

kunta. Sen raha- ja mittajärjestelmä oli Krei-

kassa laajalti käytännössä (A:n rahojen leima:

kilpikonna). Taiteen kukoistuksesta, josta van-

hat kirjailijat tietävät kertoa, todistavat par-

haiten templin-veistokuvien jäännökset, n. s.

Aiginan kuvaryhmät (ks. alempana ; vrt. myös
Kreikkalainen taide). A:n historian

kulun määrää 6:nnesta vuosis. asti kilpailu nou-

sevan Ateenan kanssa. Kilpailu aiheutti

pitkällisiä taisteluja. Ne tosin keskeytyivät
Xerxeen hyökkäyksen aikana, jolloin aigina-

laiset taistelivat urhoollisesti ateenalaisten rin-

nalla. Mutta kun yhteinen vaara oli torjuttu,

puhkesivat riitaisuudet jälleen ilmi. V. 455

aiginalaisten täytyi antautua Ateenalle ja sitou-

tua vuotuiseen veroon. Ateenalaiset eivät kui-

tenkaan ajan pitkään siihenkään tyytyneet, vaan
karkoittivat v. 431 saaren asukkaat ja jakoivat

maan omille kansalaisilleen. Hyökkäsivätpä
ateenalaiset v. 424 Peloponnesoksen manner-

siroa, muodot kuitenkin yleensä kuivahkot,

tukka vanhanaikuisesti stiliseerattua. Myöskin
asennoissa ilmenee vielä jonkun verran vanhan-

aikuista kankeutta. Kasvot ovat enimmäkseen
elottomat, suu luonnottomassa hymyssä. Muu-
tamissa kuvissa on sentään enemmän jousta-

vuutta ja niiden kasvoissa selvä tuskan tai jän-

nityksen ilme. Yleensä itäpäädyn kuvat edusta-

vat edistyneempää taidetta kuin länsipäädyn ku-

vat. Tyylistä ja eräistä muistakin seikoista

päättäen kuvat on tehty n. 480-470 e. Kr. —
Esitettyihin taisteluihin nähden ei ole päästy

mihinkään varmuuteen; ainoa taistelija, joka on

voitu määrätä, on jaiopeurantaljastaan tunnet-

tava Herakles ; hän oli esitetty jousimiehenä itä-

päädyn kuvaryhmässä. — [E. Rein, „Aiginalais-

ryhmien uudestasommittelu" (Valvoja 1908) .]

O. E. T.

Aigis [-i's] on kreik. mytologiassa Zeuksen

ja Athena-jumalattaren asevarustukseen kuuluva

esine, jonka kohottamisella ja pudistamisella saa-

daan aikaan pakokauhua ja hävitystä. Siihen

on sovitettu Gorgon (Medusan) pää, jolla on

lamauttava taikavoima, lisäksi käärmeitä ja vä-

listä muitakin pelottimia. Athena-jurnalattaren

kuvissa A. esiintyy enimmäkseen takkuisena tai

.suomui.sena, käärmeillä reunustettuna taljana,

joka riippuu manttelin tavoin jumalattaren har-

tioilta ; taisteluun rientäissään hän joskus va-
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scmmalla käsivarrellaan työntää sen eteenpäin
ikäänkuin kilven. Välistä se supistuu leveäksi

kaulukseksi (niin esim. Pheidiaan Atiiena-Par-

thenos-patsaassa) tai rintavyöksi. Pergamonin
gigantti-kuvasarjassa A. on takkuisena taljana

kääritty Zeuksen vasempaan käsivarteen ; sen

vaikutuksesta eräs gigantti on langennut kouris-

tuksiin. — Kuuoudessa A:ta kuifataan (jo Ilia-

dista alkaen) sangen vaihtelevin piirtein; vä-

listä sitä nähtävästi on käsitetty kilpenä. A. on
usein, sekä vanhoina että uudempina aikoina ase-

tettu myrskyn ja ukkosen yhteyteen. Alkuaan
se kaiketi on ollut taikakalu.

Kuvallisesti aigis-, aigidi-, e g i d i-sanaa on
käytetty tuen ja turvan merkityksessä; jonkun
egidin alaisena = jonkun turvissa. O. E. T.

Aigisthos [ai'-J, muinaiskreik. taruhenkilö,

Pelopsin pojan Thyesteen poika, Atreuksen
veljenpoika, Agamemnonin ja Men>?laokscn

serkku. Odysseiassa kerrotaan, että A., Agamem-
nonin ollessa Troian retkellä, vietteli hänen puo-
lisonsa Klytaimnestran ja sitten, Agamemnonin
palattua, yksissä neuvoin Klytaimnestran kanssa
surmasi .sotasankarin juhla-aterialla ..ikäänkuin

härän seimen ääreen". 7 vuoden kuluttua Aga-
memnonin poika Orestes. joka on kasvatettu vie-

raassa maassa, palaa kotiin ja kostaa isänsä sur-

man. Myöhemmässä runoudessa, varsinkin tra-

gedia-runoudessa tulee Klytaimnestrasta murha-
jutun päähenkilö ja Aigisthos muuttuu sivuhen-
kilöksi. Samalla kehitetään murhajutun esihis-

toriaa: Atreus on karkoittanut Thyesteer ja

Aigisthoksen, ja Aigisthos kostaa Atreuksen po-

jalle Agamemnonille ; Aigisthoksen on Thyes-
teelle synnyttänyt tämän oraa tytär Pelopia,

joka on naimisissa Atreuksen kanssa; kuole-
maan hyljätty lapsi pelastuu ja vartuttuaan sur-

maa Atreuksen j. n. e. O. E. T.

Aigospotamoi l-po'-], Traakian Khersonesok-
sen (Gnllipolin niemimaan) itärannikolla oleva
paikkakunta, joka on saanut nimensä („vuohen
joet") pienestä joesta, jonka suistamon ääressä
se sijaitsee. Sen edustalla spartalaiset, Lysandros
päällikkönä, saivat ateenalaisista ratkaisevan
voiton V. 405 e. Kr.
Aigues-Mortes [{gmo'rtJ, kaupunki Hans-

kassa, Gnrdiu departementissa, 4 km Välime-
restä. jonka kanssa se on yhteydessä kanavan
kautta, 4,500 as. (1001), keskiajalla linnoitettu.

Aigun 1. Sahalin Ula 1. H o 1 u n g-

K i n n g, kiinalainen kaupunki Mandsuriassa,
Amurin varrella, 40 km etelään BlagoveätSens-
kistä. 15,000 as.

Aihe, m us. ks. Motiivi.
Aiheplasma, somaattisen plasman vastakoh-

t:irui se alkuliman osa, johon perinnölliset omi-
naisuudet ovat sidottuina. Myös ravintoplas-
man vastakohtana se munan osa, josta sikiö saa
alkunsa.

Aija, Ruotsin lappalaisilla ukkosen nimityk-
senä kiiytetty, samoin kuin suomalaisilla aikoi-
naan Äijö (ks. t.). K. K.
Aika on se yleinen järjestys, jossa tajuamme

kaikkia ilmiöitä. Kaiken, mikä on olemassa tahi
tapahtuu, sekä aineellisessa maailmassa että sie-

lunelämässä, käsitämme ajassa olevaksi 1. ajalli-

seksi. Ajan käsitteen tarkka määrääminen ja
ajan merkityksen pohtiminen on filosofian vai-

keimpia ky.symyksiU. Jo muinaisaikana esiintyi

se epäilys, onko tosiolevainen ajallinen; esim.

elealaiset filosofit esittivät aikakäsitteen vai-

keuksia. Kant tuli siihen päätökseen, että aika,

samoin kuin paikkakin, on meidän tajuamisky-
kymme omituinen käsitystapa 1. havaintomuoto.
jossa me välttämättä tajuamme kaikkea, mutta
tosiolevainen semmoisenaan ei ole ajallinen.

Vaikka sellainen epäilys saattaa tuntua melkein
käsittämättömältä jokapäiväiselle maailmankäsi-
tykselle, on sillä kuitenkin jotakin perustetta

siinä seikassa, että ajan käsitä tosiaankin sisäl-

tää vaikeuksia. On mahdotonta ajatella ajan
kerran alkaneen ja kerran loppuvan, mutta tun-

tuu myöskin mahdottomalta ajatella sen ian-
kaikkisuudesta todellisesti juosseen kul-

kuansa samalla tavoin, alkamattomana
virtana. Aika muodostuu siten, että nykyisyys,
joka semmoisenaan on ainoastaan häviävä, ääret-

tömän lyhyt silmänräpäys, lakkaamatta siirtyy

„taaksemme" eli muuttuu menneisyydeksi ja sen
sijaan tulevaisuus lakkaamatta „tulce luok-

semme" eli muuttuu nykyisyydeksi. Sekin aja-

tus on outo ja kummallinen, että ..todellista"

oikeastaan on vain tuo äärettömän lyhyt nyky-
hetki, jota vastoin menneisyys ja tulevaisuus
eivät oikeastaan ole mitään. Vielä vie muuta-
mien mielestä ajatusvaikeuksiin ajan — samoin
kuin paikankin — kontinuiteetti eli tasijatkui-
suus, s. o. se omituisuus, että pienintäkin ajan
osaa vielä voidaan jakaa lukemattomiin
vielä pienempiin osiin — loppumattomiin asti.

Mistään „ajattomasta" eli ajan ulkopuolella ole-

vasta olemisesta meillä ei saata olla mitään var-

sinaista käsitystä, mutta me voimme kuvannoUi-
sesti ajatella sitä jonkinmoiseksi .,pj'sy vaksi ny-
kyisyydeksi" (..prsesentia stans"), s. o. olemi-
seksi, joka on eli pysyy semmoisenaan ilman mi-
liiän menneisyyttä tai tulevaisuutta (vrt. Ian-
kaikkisuus). Ainakin absoluuttinen olevainen
eli Jumala on epäilemättä ajateltava kerrassaan
ajiin ulkopuolella olevaksi. A. Gr.

Aikaerot, seutujen maantieteellisestä pituus-

asteesta johtuva erotus eri paikkojen ajassa,

joka aiheuttaa sen, että samanaikainen kellon-

määrä kasvaa itää kohti ja vähenee länteen
päin. Kutakin pituusasteen eroa vastaa 4:n
minuutin aikaero. Kun kello on 12 Helsingissä,
näyttää se:

sek.Maarianhaminassa 11 t. 40 min. 2

Vaasassa 11 „ 46 .. 38
Porissa 11 „ 47 „ 23
Turussa 11 .. 49 „ 17
Tampereella 11 „ 65 „ 14
Torniossa 11 .. 57 .. 6

Oulussa 12 „ — >> 5

Jyväskylässä 12 „ 3 5

Mikkelissä 12 „ 9 „ 12

Kuopiossa 12 „ 10 ., 63
Viipurissa 12 ., 15 6
Sortavalassa 12 „ 22 58

sekä
Pietarissa 12 „ "1 23
Greenwichissä 10 „ 20 „ 11

Rautateillä seurataan meillä Helsingin-aikaa,
ainoastaan tulliasemien itäpuolella Pietarin-ai-
kaa. Useilla valtiopäivillä on ollut esillä kysy-
mys Helsingin-ajan ottamisesta koko maan yb-
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teisajaksi. Päätökseen ei asiassa silti ole päästy.

Rautateiden takia on Helsingin aika meillä kui-

tenkin hyvin yleisesti käytännössä määräävänä.
Sähkölennätinlaitos noudattaa Pietarin aikaa.

Eri seuduilla käytännössä olevan eri ajan ai-

heuttamat, kulkuneuvojen parantuessa ja liiken-

teen vilkastuessa, yhä tuntuvammiksi käyvät
hankaluudet ovat ensimäisinä aiheuttaneet koko
maata käsittävän yhteisajan käytäntöönottami-
sen, josta nykyään on aiheutunut pyrkimys n.

s. maailmanaikaa kohti. Samaten kuin nyky-
ään pidetään pääasiallisesti Green\vichin puoli-

päivänpiiriä lähtökohtana pituusasteita määrät-
täessä, pannaan maailmanajan perustaksi Green-
wichin aika. Maailmanajan eri lajien ja Green-
wichin ajan välinen erotus on tällöin tasan
kokonaisia tuntimääriä, jotavastoin minuutti-

ja sekuntimäärä kaikkialla on sama. Tästä on
se suuri etu, että siirryttäessä rajan yli maasta
toiseen erilaista maailmanaikaa noudattavaan
maahau minuutti- ja sekuntimäärä pysyy sama-
na, ainoastaan tuntiluku on toinen. Useat maat
ovat jo hyväksyneet tämän järjestelmän. Eu-
roopassa on käytännössä kolmenlainen maail-
manaika:
Länsi-Euroopan aika = Greenwichin aika (Eng-

lannissa, Alankomaissa, Belgiassa, Espan-
jassa) ;

Keski-Euroopan aika, jolloin kellot käyvät
tunnin edellä Greenwichin ajasta (Ruotsissa,

Norjassa, Saksassa, Itävalta-Unkarissa, Itali-

assa) ;

Itä-Euroopan aika = 2 tuntia Greenwichin
ajan edellä (Bulgariassa, Romaniassa, Turkin-
maalla).

Ran.skassa on yhteisaikana Pariisin aika, joka
on 9 min. 21 sek. Greenwichin ajan edellä.
Samoin on Etelä-Afrikassa käytännössä 2 tuntia
Greenwichin ajasta edellä oleva aika, Austraa-
lian eri valtioissa noudatetaan 7, 8 tai 9 tuntia
Greenvvichin ajan edellä olevaa aikaa, jota-

vastoin Pohjois-Ameriikan eri osissa on Inter-

national Colonial Time 5 tuntia, Eastern Time
6 tuntia, Central Time 7 tuntia, Mountain Time
8 tuntia ja Pacific Time 9 tuntia Greenwichin
ajan jäljessä.

Jos siis itäänpäin siirryttäessä lasketaan aika
yhä enemmän Greenwichin ajan edelle, län-

teenpäin siirryttäessä Greenwichin aikaa myö-
hemmäksi, voidaan lopullisesti jonkin paikan
aikamääräykseksi saada aika joko ennen tai

jälkeen Greenwichin ajan. Näiden kahden
ajanmerkitsemistavan välinen erotus on siis täs-

mälleen vuorokausi. Siksi oli Ison Valtameren
saarilla eri päivämäärä riippuen siitä saapui-
vatko eurooppalaiset sinne idästä vaiko lännestä.

Päivämääräin eroavaisuutta osoittava päivämää-
rän-viiva lähti Beringin salmesta lounaaseen, kal-

listui sitten Borneon ja Filippiinien välillä itään-

päin ja kulki Uuden-Guinean pohjoispuolitse sekä
sitten Uuden-Kaledonian ja Uuden-Seelannin itä-

puolitse. Kehittyneemmät liikeolot lopullisesti ai-

heuttivat välttämättömän muutoksen ja nyky-
ään kulkee päivänmäärän-viiva Beringin sal-

mesta eteläänpäin Marshall-saarille jatkuen
siitä Samoasaarten ja Tonga-arkipelaagin itä-

puolitse. Merenkulkijat laskevat purjehtiessaan
180:nnen puolipäiväpiiriu yli lännestä itään
saman päivämäärän kahdesti, päinvastaiseen

suuntaan siirtyessään jättävät laskematta yhdoi»
päivän. (Päivämääränvaihdos). A, D.
Aikais-eminen, kasvit., sellainen kaksineuvoi-

nen kukka, jossa emiön luotit kehittyvät jo en-
nenkuin saman kukan heteiden ponnet karista-
vat siitepölynsä, esim. ratamo (PlantagoJ,
aikaisheteinen kukka, jossa siitepöly ka-
risee jo ennenkuin saraan kukan emiju luotit
ovat auenneet sitä vastaan ottamaan.
Aikaisheteinen ks. Aikais-eminen.
Aikakauppa, tavaroiden ostaminen ja myy-

minen toimitettaviksi määrätyn ajan kuluttua;
ahtaammassa merkityksessä: osto- ja myynti-
sitoumukset toimitusta varten määräajan kulut-
tua, jolloin tavarain toimitusta ei kuitenkaan
tapahdu, vaan ainoastaan suoritetaan sovitun
hinnan ja markkahinnan erotus. /. K-o.
Aikakauskirja, säännöllisesti määräaikana il-

mestyvä julkaisu, joka kuitenkin ilmestyy har-
vemmin sekä sisältää laajempia ja perinpohjai-
sempia kirjoituksia kuin sanomalehdet (ks. t.)

Aikakauslehti ks. Aikakauskirja.
Aikakautinen lisäkasvu on puun kasvumäärä

jonkun määrätyn ajan kuluessa ; keskimää-
räinen a. 1. on vuotuinen kasvumäärä jonkun
ajanjakson kuluessa. — Aikakautinen
hakkausala on se ala metsästä, joka loh-

kottain hakattaessa tulee hakattavaksi määrä-
tyn aikakauden (periodin), esim. 20 vuoden ku-
luessa. A. C.

Aikakirja, aikajärjestykseen sovitettu esitys

historiallisista tapauksista, kronikka (chroni-

eon).

Aikakirjat (hebr. dibre hajjämim, lat. chro-

nicon), l:nen ja 2:nen, ovat hebr. raamatussa
viimeisinä, suomalaisessa Kuningasten kirjojen

jälessä. Ensimäisessä esitetään pääasiallisesti

Davidin historiaa (935-293„), toisessa Salomon
(Ir^u) sekä sitten Juudaan historiaa valtakun-
nan jaosta maanpakolaisuuteen saakka (10-36).

Esitys on monin paikoin rinnakkainen Kunin-
gasten kirjojen kanssa. Hallitsevana näkökoh-
tana on temppeli jumalanpalvelusmenoineeu. Hen-
kilöt ja laitokset, jotka ovat tekijän „kirkolli-

sen" harrastuksen esineenä, idealiseerataan hä-

nen oman aikansa ihanteiden mukaan. A., jotka

alkuaan ovat kuuluneet Esran ja Nehemian kir-

jojen kanssa yhteen, ovat kirjoitetut noin v. 300

paikoilla e. Kr. Ar. B.

Aikamitta, mus., määrätty nopeus tai hitaus,

jolla sävellyksen iskukohdat seuraavat toisiaan.

7. K.
Aikamuoto 1. ajallismuoto ks. Tem-

po r i.

Aikamääräinen ks. Määräaikainen.
Aikataulu ilmaisee rautatienjunien ja yleensä

kulkuneuvojen tulo- ja lähtöajat. Kantateiden

virkamiehiä varten on olemassa graafillisia
aikatauluja, jotka ovat piirustamalla tehdyt ja

joissa radoilla kulkevat junat ovat merkityt vii-

voilla, joihin liittyvät aikaa ilmaisevat numerot

ja kulkusuuntaa ilmoittavat nuolet y. m. mer-

kit. Yleisöä varten olevat aikataulut esiin-

tyvät sekä taulumuodossa seinillä että kirjan-

muodossa, joissa aika kello 6:sta illalla klo 6:een

aamulla merkitään mustalla viivalla minuutti-

numeroideu alle. Kesäaikataulu oli voi-

massa toukokuun 1 p:stä jatalviaikataulu
lokakuun 16 p:stä. Yhdenmukaisuuden aikaan-
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aaamiseksi eri maiden liikenteen välille pidetään

kansainvälisiä aikataulukongresseja.
Aikayksikkö, sekunti. Etenkin tieteellisissä

määräyksissä käytetään tätä aikayksikköä.
Aikio, Matti (s. 1872), lappalaissukuinen

norjankielinen kirjailija, synt. Karasjoella Nor-

jan Lapissa, tullut ylioppilaaksi Kristianiassa

1896, elellyt sanomalehtimiehenä ja opettajana.

Julkaisi v. 1904 esikoisteoksensa „Kong Akab"
(Kuningas Akab), joka on nuorekas rakkauden-
tarina, sijoitettu omituisiin romaanimaisiin
kehyksiin. Yleisön huomion hän herätti seu-

raavalla romaanillaan „I Dyreskind" (Eläinten

nahoissa) v:lta 1906. Se sisältää kauniita luon-

nonkuvauksia ja voimakkaita realistisia huo-
mioita lappalaisten vapaasta elämästä Norjan
jjohjoisilla tuntureilla. Aiheen sommittelu ei ole

siinä kuitenkaan kiinteää, yhtä vähän kuin se

on Aikion seuraavassa kirjassa „Ginu3ga-Gap"
(Hornan kita) v:lta 1907. Kirjailija itse lausuu
tästä teoksestaan, että se on „tuima ja höllä

luonnos, josta sentään on voinut tulla kirja".

Mutta se, samoinkuin muut tämän ensimäisen
lappalaissyntyisen kaunokirjailijan tuotteet,

todistaa rikasta, voimakasta mielikuvitusta ja

alkuperäisyyttä. V. T.

Aikomus, lakit. ks. Dolus; sielut, ks. Aie.
Ailakki ks. L y c h n i s.

Ailanthus {-a'n-J, kasvisuku SimarubacecB-
heimossa. A. glandulosa on nopeasii kasvava
lehtipuu Intiasta ja Kiinasta, meillä koristus-

kasvina m. m. Helsingin kasvit, (»uutarhassa,
jossa peitettynä säilyy yli talven ulkoilmassa.
Lehdet parilchtisiä, jopa metrinkin pituisia. Kii-

nassa elää niistä eräs silkkiperhonen Bombyx
Cynthia.
Ailekes olbmak, s. o. pyhät miehet, kolme lap-

palaisten noitarummulle kuvattua jumaluusolen-
t'.)a, jotka edustavat katolisena aikana pyhitet-
tyjä päiviä: sunnuntaita, lauantaita ja [lerjan-

t»ita. A'. K.
Ailianos [äno's] (alkuaan latinankielinen

nimi: .Eliä'nus). Tämännimisistä kirjailijoista

on tunnetuin sofisti Klaudios Ailianos
(alk. Claudius j-Eliauus), joka oli syntyisin Prte-
nestesta, läheltä Koomaa, ja eli 2 vuosisadalla

j. Kr. Hän kirjoitti kreikaksi useita teoksia;
tärkeimmät ovat: „Eläinten omituisuudesta"-
niminen kokoelma juttuja eri eläimistä, niiden
viisaudesta, taitavuudesta y. m. ominaisuuk-
sista, sekä „Kirjava tietokirja", johon on ko'ottu
suuri joukko kaikenlaisia kaskuja.

Ailli laji'J, Pierre d' (1350-1425), skolas-
tinen tfologi, toimi ensin Pariisissa, kohosi sit-

ten Cambrayn piispaksi ja kardinaaliksi. Pisan
(1409) ja Ko.stnitzin (1414-18) reformatoorilli-
sissa kirkolliskokouksissa A. puolusti sitä aja-

tusta, että kirkolliskokous on oleva paavin ylä-

puolella. Hänellä oli huomattava osansa Juhana
Hussin kuolemantuomiossa.
Aimard (cniVrJ. Gustave (1818-83), ransk.

kirjailija, seikkaili monta vuotta Anieriikassa
intiaanien keskuudessa ynnä muualla, saavutti
kirjailijaninien jännittävillä kertomuksillaan,
joista eräs on suomennettu nimellä „Scikkailuja
salomailla".

Aina, kirjailijanimi, ks. Forssman. Edit
Teodora.

Aina, verkon aina. ks. Paul a.

Aine (lat. materia) merkitsee ensi sijassa ava-

ruudessa olemassaolevaa näkyvää ja kosketta-
vaa olevaista. Varhain rupesi tutkijain mielessä

häämöittämään se ajatus, että aine on häviä-

mätön ja että aistillisten kappaleiden synty,

häviäminen ja muuttuminen sekä yleensä kaikki
vaihtelevat aistilliset ilmiöt ovat vain pysyvän
aineen eri ilmauksia eli johtuvat siitä, että sama
olevainen pukeutuu eri muotoihin. Jo muinais-
kreikkalaisen filosofian varhaisimpina aikoina
oletettiin jonkinlainen alkuaine, josta kaikki
olevainen on muodostunut (Thales oletti siksi

veden eli kostean, Anaximeues ilman j. n. e.).

Tämä oppi on sitten kokemusperäisen tutkimuk-
sen edistyessä vähitellen selvinnyt ja vakaan-
tunut. Nykyäusä luonnontutkijaiu kesken ylei-

simmän käsityksen mukaan aineen alkuosat,
atomit, ovat jakamattomat ja muuttumattomat.
Kullakin atomilla on määrätty suuruus (voly-

mi), muoto ja massa (paino) (vrt. Atomi).
On yhtä monta lajia erilaisia atomeja kuin on
kemiallisia alkuaineita. Kappaleiden useimmat
aistilliset ominaisuudet (väri, maku, haju y.

m.) eivät kuulu aineen olemukseen, vaan ovat
näennäisiä eli subjektiivisia („sekundäärisiä")
ominaisuuksia, s. o. ne johtuvat aistivan olennon
sielullisesta tajuamistavasta. Aineen omaan pe-

rusluontoon kuuhni ainoastaan kyky täyttää
määrätty tila ja liikkua tilassa. Sen olennai-

seksi tunnusmerkiksi ja mitaksi katsotaan sen
massaa (painoa), koska kokemustiede on osoit-

tanut, että ainoastaan se luonnontapahtumissa
todellisesti säilyy vähenemättä ja enenemättä.
Täten muodostuneen mekaanisen luon-
nonkäsityksen mukaan kaikki luonnonil-
miöt ovat kvantitatiivisesti mitattavissa ja so-

veltuvat sentähden täsmällisen, mittaavan ja las-

kevan tutkimuk.seu alaisiksi. Muuttumattomat
atomit vain liikkuvat avaruudessa, yhtyvät toi-

siinsa ja järjestyvät eri tavoin.

Oppia tosiolevaisen ehdottomasta häviämättö-
myydestä ja muuttumattomuude.sta, joka on tä-

män mekaanisen luonnoukäsityksen pohjana, ei

»aa katsoa itsestään selväksi ajatusvälttämättö-
myydeksi, vaan se on luonnontutkimuksen edis-

tye.ssä kehittynyt ilmiöiden tieteellinen käsit-

ti lytapa, joka on pätevä ainoastaan niin pit-

källe kuin kokemusperäinen tutkimus antaa sille

tukea. Ajateltavissa on esim. yhtä hyvin, että

tosioliot sisällisesti muuttuvat eri tiloihin, niin-

kuin oma.ssa sielussamme ilmeisesti erilaiset

sisälliset tilat vaihtelevat.

Atomistisen ainekäsityksen rinnalla on esiin-

tynyt toisiakin teorioja aineen kokoo.ipanosta,
niinkuin kontinuiteetti-oppi, joka olettaa, että
aine yhtäjaksoisesti täyttää tilan, kineettinen ja

dynaminen ainekäsitys sekä energetiikka (ks.

n. sanoja). Tiede ei voi varmoilla todisteilla

ratkaista eri oppien välistä kiistaa ja ne ovat
siis kaikki ainoastaan hypoteeseja. Mutta tie-

teellinen tutkimus aineen ominaisuuksista ei silti

kadota arvoaan, koska .se kieltämättä todistaa,
että aine todellisesti vaikuttaa „ikäänkuin" se

olisi rakennettu atomeista ja ne olisivat varus-
tetut määrätyillä voimilla. Filosofia .isettaa

kysymyksenalaiseksi, onko aine yleensä todella

olemassa, niinkuin materialismi ja dualismi olet-

tavat, vai onko, niinkuin spiritualismi (eli idea-
lismi) opettaa, tosiolevainen sielullinen, jonka
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katsantokannan mukaan aine onkin vain ,,ilmiö

meidän tajunnassamme", vai onko se tosiolevai-

nen. jonka ilmaus aine ou, yleensä mahdoton
tuntea, kuten skeptisismi, agnostisismi ja Kantin
..kritisismi" väittävät.

Filosofiassa aine (materia) sanaa käytetään

vanhastaan osoittamaan toistakin käsitettä.

Aristoteles asetti maailmankäsityksensä perus-

tukseksi aineen ja „muodon" vastakohdan.

Aine on hänestä muodoton, epämääräinen, pas-

siivinen alusta eli kannattaja, joka saa mää-
rättyjä ominaisuuksia vasta kun ,,muoto" siihen

yhtyy, vaikuttaa siihen ja määrää sitä
;
„muo-

toon" kuuluu sen mukaan olevaisen vaikut-

tavat voimat, muoto on aktiivinen, toimiva,

hallitseva puoli olevaisessa, sen aate ja olemus

;essentia) . Aristoteleen opin jälkivaikutukset

ovat hyvin kauan jatkuneet tieteellisessä kielen-

käytössä ja käsitemuodostuksessa. — Vieläkin

toisen merkityksenvivahduksen saa ainekäsite,

kun asiain „aineeUisella puolella" tarkoitetaan

niiden sisällystä, sitä, mikä niissä on

asiallista, vastakohtana niiden muodolli-

selle puolelle, joka osoittaa sitä tapaa, miten ne

ilmenevät ja muodostuvat ja miten niitä käsitel-

lään. Esim. runoteoksessa erotetian toisistaan

„aineellinen" (materiaalinen) puoli (saksaksi

j.Stoff", suomeksi useimmiten paremmin
,
.sisäl-

ly ksellinen" tai ,,asiallinen" puoli), s. o. aate-

sisällys, ja muodollinen puoli, s. o. esitystapa.

.Niinikään Kant ynnä muut erottavat sieluUi-

i-essa tajuamisessamme sen ,,aineen" eli mielle-

sisällyksen ja sen „muodon", jolla silloin tarkoi-

tetaan sitä tapaa, miten tajuamiskykymme kä-

sittelee ja muodostelee mielteitä. A. Gr.

Aine fene'] (ransk. < lat. ante ?io<«s = esikoi-

nen), vanhempi; vastakohta: cadet (ks. t.).

Aineenkoetus tarkoittaa tutkia tekniikassa

käytettyjen aineiden ominaisuuksia ja määrätä
niiden käytännöllistä arvoa. — A. on sekä me-
kaaninen että kemiallinen ; tavallisesti ymmär-
retään kuitenkin a :11a aineen mekaanista koet-

telemista. Kaudan ja muiden metallien vetokes-

tävyyttä koetetaan siten, että tangonmuotoinen
kappale koetettavaa ainetta venytetään erityi-

sessä koneessa katkeamaan asti ; kivistä ja

muista rakennusaineista koetetaan tavallisesti

niiden puristuskestävyyttä. Harvemmin mää-
rätään sekä metallien että rakennusaineiden tai-

vutus- leikkaus- ja vääntökestävyys sekä kovuus.

Metallia koetettaessa määrätään aina myöskin
koekappaleen muodonmuutos.

Erityisiä koetustapoja käytetään sementin,

paperin, öljyn y. m. koettamisessa.

lielsingissä on Teknillisen Korkeakoulun yh-

teydessä yleinen aineenkoetuslaitos, jossa on

kolme osastoa, nimittäin 1) osasto metnUien 2)

osasto rakennusaineiden sekä 3) osasto paperin

koettamista varten. Kaikilla osastoilla on oma
johtajansa. Aineenkoetuslaitos perustettiin Po-

lyteknillisen Opiston yhteyteen vuonna 18S9, jol-

loin Keis. Senaatti Teknillisen Yhdistyksen esi-

tyksestä määräsi 20,000 mk. tätä tarkoitusta

varten. Sittemmin on aika-ajoin myönnetty lisä-

varoja uusien koneitten hankkimasta varten, jo-

ten aineenkoetuslaitos nykyään on kutakuinkin
nykyajan vaatimuksia vastaavalla kannalla. Me-
tallien osastossa ovat tärkeimmät koneet 50 ton-

nin venytyskone, jossa myös voidaan tehdä pu-

ristus-, taivutus- ja leikkauskokeita, 150 tonnin
puristus- ja taivutuskone, erikoistaivutuskone
valurautaisia tankoja varten, 5 tonnin venytys-
kone rautalankoja, hihnoja y. m. varten y. m.
Rakennusaineiden osastossa on 300 tonnin ja 30
tonnin puristuskone sekä täydelliset laitteet se-

mentin koetusta varten. Paperin osastossa on
täydelliset laitteet paperin, kankaan y. m. koet-

tamista varten. Aineenkoetuslaitoksen vuosi-

sääntö uusien koneitten hai>kkimista varten
Tekn. Korkeakoulussa on 6,000 mk. E. S-a.

Ainehisto, kirjan sisällysluettelon vanhentu-
nut nimitys.

Aineiasrotta (Didelphys dorsigera) on meidän
rottaamme vähän pienempi, mutta hyvin sen nä-

köinen pussieläin

Brasiliasta ja

Guayanasta. Naa-
ras, jonka pussi

on vaillinainen,

kantaa poikasi-

aan selässänsä.

Kiinni pysyäk-
sensä kiertävät
nämä häntänsä
emän hännän ym-
pärille.

.\ineiasrotta.

Aineias [-nei'-] (lat. Ji!ne'as) , troialaistarus-

ton sankareja, Zeus-jumalasta polveutuvien Dar-
danidein sukua ; hänen isänsä on Ankhises,
hänen äitinsä jumalatar Aphrodite. Homeroksen
Iliadissa A. on troialaisten etevin sankari Hek-
torin jälkeen. Sodassa jumalat A :ta erityisesti

suojelevat, ja hauelle ennustetaan, että hän ja

hänen jälkeläisensä tulevat vastaisuudessa pitä-

mään kuninkuutta troialaisten keskuudessa.

Tämä piirre edellyttää, että A:n luultiin pelastu-

neen Troian häviöstä, ja perustuu paikallisiin

muistotaruihin, joidenka mukaan .\:n jälkeläisiä

on kauan hallinnut eri paikkakunnilla Troas-

maakuntaa. Tunnetumpi on toinen, nähtävästi

nuorempi taru: A. oli valloitetusta Troiasta

(taikka jo ennen valloitusta) isänsä, poikansa ja

lukuisain seuralaisten kanssa lähtenyt merille,

etsiäkseen uutta kotimaata ; laivoillaan hän kul-

jetti mukanaan Troian suojelus- ja sukujumalain

pyhät kuvat. Taruston kehittyessä hänen harha-

retkensä ulotettiin yhä kauemmas; useihin paik-

koihin Välimeren maita hänen kerrottiin retkil-

lään perustaneen kaupunkeja, rakentaneen temp-

lejä (Aphroditelle) j. n. e. 6 :nnella vuosisadalla

e. Kr. runoilija Stesikhoros jo kertoi A:n tulleen

Italiaankin (..Hesperiaan") . Kerrottiinpa hänen

käyneen Afrikassakin (Karthagossa). Kun sit-

temmin Roomasta kasvoi mahtava suurvalta, al-

kf.ivat ensin kreikkalaiset ja sitten roomalaiset-

kin kirjailijat asettaa Rooman kansan synnyn

.\:n taruston yhteyteen. A. oli muka lopulta

laskenut maihin Latiumin maakuntaan, nainut

kuningas Latinoksen tyttären Lavinian ja perus-

tanut Laviniura-kaupungin. Hänen poikansa

A s k a n i o s, jolla muka Italiassa oli nimenä

I u 1 u s, perusti .\lba Longan, jota pidettiin Roo-

man emäkaupunkina. A:sta muka polveutuivat

Rooman perustajatkin, Romulus ja Remus. Tun-

nettu on, että m. m. Caesarin suku (Julius-suku)

piti A:n poikaa lulusta kanta-isänään ja
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nimikko-urhonaan. —• Yleisimmin tunnetaan A:n
tarustoa siinä muodossa, jonka sille antoi roo-

mal. runoilija Vergilius {ks. t.) .ä^neis-nimi-

sessä runoelmassaan, jossa ,,hurskas ^neas" on
päähenkilönä. O. E. T.

Ainekirjoitus, kirjallinen, pääasiallisesti äi-

dinkielinen harjoitus kouluissa tai yliopistossa,

jossa oppilaat opettajan johdolla tehdya jäsen-

nyksen mukaan tai vapaasti käsittelevät helppo-

tajuista aihetta jonkun opetusaineen tai joka-

päiväisen elämän alalta. 31. S.

Äinevaihdos, kaikki ne elävissä olennoissa

tapahtuvat kemialliset ilmiöt, joista elintoiminta

on riippuvainen ja jotka siis ylläpitävät elämää.

Organismi elää siten, että se yhtämittaisesti saa

ravinnokseen uusia aineita, niitä tarpeittensa

mukaan muodostelee ja itseensä sulattaa samalla
kuin toiset, vanhemmat elimistön ainesosat vähi-

tellen poistetaan. Eläinten ja kasvien a. on eri-

lainen. Kasvit ottavat ilmasta ja maasta epä-

kulutettu. bäännöUisen tilan ylläpitämiseksi tu-

lee elimistön päivittäisten tulojen olla yhtä suu-

ret kuin menotkin, vrt. Ravitseminen ja

Kavintoaineet.
Ainevaihdostaudit, taudit, jotka aiheutuvat

ravinnon .saannin ja kulutuksen kvalitatiivisista

tai kvantitatiivisista muutoksista. Tärkeimmät
niistä ovat sokeritauti (ks. t.) {diabetes melli-

tus) ja liikalihominen.

Aino. 1. Nimi Kalevalassa (Joukahaisen kova-
onninen sisar) on syntynyt siten, että Lönnrot
säkeestä: Anni tyttö, a inu neiti, jolla

4:ttä runoa vastaava kansanlaulu alkaa, on otta-

nut laatusanan aino ja käyttänyt sitä henkilön-

nimenä. K. K.
— 2. Aino ja Kullervo edustavat traagillista

ainesta Kalevalassa, mutta eri puolilta. Kul-
lervon miehinen luonne vie suoranaisiin tur-

raantöihin, jotka lopulta valmistavat hänen peri-

katonsa. Ainossa taas ilmenee naissielun pas-

(ialli-nin .Mnu-tauhi.

orgaanisia yhdistyksiä ja muodostavat, valon
vaikutuksen avulla ja erittämällä happoa, orgaa-
nisia yhdistyksiä, kun taas eläimet ravintoaineis-
saan pääasiallisesti nauttivat orgaanisia aineita,
ja välillisesti tai välittömä.sti juuri kasvikunnan
tuotteita. Ne eivät, niinkuin kasvit, voi epä-
orgaanisista aineista synteettisesti muodostaa
orgaanisia. Voi sanoa vallitsevan kiertokulun:
eläimet nauttivat kasveissa syntyneitä aineita,

jotka taas eläinten ainevaihdoksen tuotteina tu-
livat kasvion ravinnoksi. Kläinmaailman aine-
vaihdoksen kulku on vielä vain osaksi selvillä.

Kavintoaineet: valkuaisaineet, rasva, hiilihyd-
raadit, suolat muuttuvat vatsanesteiden vaiku-
tuksesta ja joutuvat täten vereen ja ruumiin
kudoksien ravinnoksi. Samalla kertaa tapahtuu
myöskin kudosten yhtämittainen kulutus, jonka
tuotteet joutuvat nekin vereen ja poistuvat. A.
on lapsessa paljoa nopeampi kuin aikaihmisessä.
Nukkuessa on a. hitaampi, liikkeellä ja työssä
ollessa taas nopeampi. Nälkiiises-säkään olen-
nossa ei a. ole seisauksissa. Nälkäinen elimistö
elää itsestään, kunnes sekin hätävara on loppuun

siivinen traagillisuus. Ulkonaiset olot, kosijan
ja vanhempien tahto, tukahduttavat hänen sydä-
mensä vapauden. Hänen hento, arasti ja sy-

västi tunteva olemuksensa kärsii, uupuu ja

sortuu tähän ristiriitaan, joka on sielukkaasti
esitetty ja muodostaa yhden Kalevalan kaikista
ihanimpia episodeja. Ainon kohtalo onkin Kul-
lervon ohella enemmän kuin Kalevalan muut osat
innostanut taiteilijoita tulkitsemaan tätä aihetta
yhä uudelleen ja uudelleen sanoin, kuvin ja säve-
lin. Näistä taideluomista ovat huomattavimmat:
J. II. Erkon runomuotoinen Kalevalan-ainei-
nen näytelmä ; Johannes Takasen „Aino",
marmorinen veistokuva (Ateceumissa), joka
on tunnettu lukuisten kipsijäljennösten kautta:
Aksel Gallonin „Aino-taulu", maalaus
(Ateneumissa), joka esittää kolme kohtausta
Ainon elämästä; Rob. Kajanuksen Aino-
sinfonia ; Erkki Melartinin ooppera
„Aino". V. T.
Ainoa vekseli 1. s o 1 a v e k s e 1 i, vekseli, jota

on laadittu vain yksi kappale, ks. Vekseli.
7. Ko.
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Takasen Aino.

Aino- 1. A i n u-kansa, etel. Kurileilla, Etelä-

Sahalinilla sekä Jesson pohj.- ja itä-osissa asuva
kalastaja- ja met-
sästäjäkansa, jon-

ka sukusuhteet
vielä ovat tunte-

mattomat. Huo-
mattavimmat

rotutuntomerkit
ovat runsaskar-
vainen iho sekä
vahva tukan-
ja parrankasvu.
Muistuttavat ve-

näl. talonpoikia
ja eroavat sel-

västi „mongoleis-
ta" vaakasuorien,
suurten silmiensä

kautta. Luonteel-
taan ovat ainot

rauhallisia, hy-
vänsävyisiä, velt-

toja, tavoiltaan

tavattoman epä-

siistejä. Tatuoi-

minen yleistä. Asunnot paalumajoja, jotka

peitetään niinellä tahi järviruovoilla. Metsäs-
tysaseita ovat jousi ja nuolet. Naisen asema
kunnioitettu ja yksiavioisuus vallalla. Uskon-
nollisen palveluksen esineenä korkein kaik-

kiallinen olento K a m o i. Korkea kunnioi-

tus annetaan myös karhulle. A:n lukumäärä
arvioidaan 18,500:ksi, eivätkä he ainakaan Jes-

solla ole vähenemään päin. [Batchelor, ,,The

Ainu of Japan" (Lond. 1892) ja „The Ainu and

.\inulaincn.

their Folklore" (Lond. 1902) ; Koganei, „Beiträge
zur physischen Anthropologie der Aino" (Tokio
1893-94, 2 osaa) ; Macritchie, „The Ainos" (Leid.

1893).]

Aino-runo, Kalevalan 4:s, on saanut alkunsa
virolaisista runoista, joissa lapsi jonkun vas-

toinkäymisen (esim. väkisin suutelemisen tai

korujen varastamisen) johdosta tulee kotiin ja

saa vanhemmiltaan lohdutusta (esim. neuvotaan
aittaan). Näihin on Suomen Karjalassa yhdis-
tynyt Länsi-Suomesta kulkeutunut skandinaavi-
Iäisestä balladista mukaeltu runo aittaan hirt-

täytyneestä neidosta ; Kalevalassa on kuitenkin
tämän kuolintavan sijalla hukuttautuminen toi-

sen runon mukaan. Venäjän Karjalassa on
lisätty äidin kyynelten vierintä ja kolmen käen
kukunta, jotka molemmat ovat virolaisperäisiä
runoja, jälkimäinen luultavasti liettualaisilta

lainattu. [Kaarle Krohn, „Kalevalan runojen
historia", siv. 379-396.] K. K.
Ainsworth [enzusp], William Harrison

(1805-85), engl. kirjailija, kirjoittanut pitkän
sarjan romaaneja, joista useat käsittelevät Eng-
lannin historiaa.

Aiolilaiset (kreik. Aioleis), kreikkalaisen,
muka Aioloksesta (ks. A i o 1 o s) polveutuvan
heimon nimi. Aiolilais-nimi näkyy oikeastaan
kohdistuneen yksinomaan siihen kreikkalaiseen
heimokuntaan, joka asui Vähän-Aasian länsiran-

nikolla, joonialaisista siirtokunnista pohjoiseen

päin, ja varsinkin Lesbos-saarella, ja joka puhui
omaa, ,,aiolilaista" murretta (ks. Kreikan
kieli, Alkaios, Sappho). Sukutarinoiden
mukaan aiolilaiset olivat Aasian puolelle siirty-

neet Thessaliasta ja Boiootiasta, joiden murteissa
ilmeneekin selvää sukulaisuutta. Sentähden ulo-

tettiin joskus nimi Aiolis (aiolilaisten maa)
mainittuihinkin maakuntiin; vieläpä luettiin

myöhempinä aikoina aiolilaisiin useat muut hei-

mot, jotka muka polveutuivat Aioloksesta, mutta
joiden kielimurre joko ei osoita mitään taikka

vain hyvin kaukaista ja epävarmaa sukulaisuutta

aiolilais-murteen kanssa. Lopulta luettiin aioli-

laisiin kaikki ne heimot, joita ei katsottu voita-

van lukea doorilaisiin eikä joonilaisiin (ynnä

attikalaisiin). Siten syntynyt Kreikan kansan
kolmijako (aiolilaisiin, doorilaisiin ja joonilai-

siin) on historiallista perää vailla. O. E. T.

Aiolinen sävellaji, muinaiskreikkalaisessa

musiikissa; yhtä kuin a-mol ilman 7:nnen asteen

korotusta; sama nimitys esiintyy myöhemmän
keskiajan kirkkosävellajien teoriassa ja siitä pe-

riytyen usein nykyisissäkin koraalikirjoissa, tar-

koittaen yhä samanlaista sävellajimuotoa.
7. K.

Heronin aiolopiili. .\iolopiihnen puhalluslamppu.

Aiolopiili (kreik. oto7o« = liikkuva, ja lat. pila

: pallo). Heronin keksimä laitos, missä ulosvir-
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taava höyry, samasta syystä kuin reaktsionitur-

biineissa, suorastaan synnyttää kiertoliikkeen.

—

2. Juottolamppu, missä nopeasti ulosvirtaava

alkoholihöyry antaa pitkän, kuuman liekin.

Aiolos (lat. jEolus), kreikkalaisten tarustossa

esiintyvä henkilönnimi. 1. Uomeroksen Odys-

seiassa (ja samoin esim. Vergiliuksen .Sneis-ru-

uoelmass.i) A. on kaukaisella merensaarella

asuva taruhenkilö, jolla on tuulet hallussaan. —
2. Useiden kreikkalaisheimojen myyiillinen

kantaisä {vrt. A i o 1 i 1 a i s e t) , tarun mukaan
Uellenin poika, Dorokseu ja Xuthoksen veli. —
l;n ja 2:u tarustot ovat toisiinsa monella tavoin

sotkeutuneet. O. E. T.

Aiolosharppu ks. Tuulikannel.
Aioni (kreik. aiö'n) , ajanjakso, maailman-

kausi, vrt. Unostilaisuus.
Air 1. A .s b e n, vuoriseutu eteläisessä Saha-

rassa. Ylin korkeus vuoristossa on 1,550 ra.

Kunsas sademäärä tekee seudun hedelmälliseksi

;

a.kukkaat ovat tuaregejä, joiden lukumäärä ar-

vioidaan 130,000:ksi. Tärkeä karavaanein
kouttakulkuseutu (50 päivän matka Tripolik-

seen)

.

Air (ärj (ransk.), aaria.

Aira kasvit., ks. J£ r a.

Aira ks. E e r a.

Airiselkä, pitkin matkaa vedenjakaja Kemi-
joen ja Tornionjoen välillä. Vuoriperä kvartsiit-

tiä. Hyviä metsiä. </. E. K.

Airiston purjehdusseura, Turussa: Suomen
vanhimpia (kolmas järjestyksessä) purjehdusseu-

roja, perust. v. 18U9. Jäsenluku v. 1007 317,

aluksia 53. Seuran paviljonki on Pienellä Pukin-
saarella, lähellä kaupunkia. Hyvä, suojattu sa-

tama saaren eteläpuolella. IV. ti-m.

Airiston selkä (ruots. Ersta fjärd 1.

K r s t a n) , laaja, pari peninkulmaa pitkä meren-
selkä lähellä Turkua. Se ulottuu, kulkien melk.

etelästä pohjoiseen, Hafver-ö ja Suuri Melo saa-

rista Aurajoen suuhun. Idässä sitä rajoittavat

Paraisten pitäjään kuuluvat saaret Alö, Kaks-
kerta ja Satavansaari, lännessä Rymättylän
pitäjän saaret; tärkein niistä Suur-Kyniättylä.
Etelässä ovat saarten rannat enimmäkseen jyrk-

kiä ja kasvavat harvaa männikköä, mutta lähem-
pänä Turkua ovat etenkin Hirvensalon ja Ruis-

salon saaret luonnonihanuudestaan mainittavat,

edellisellä kasvaa havumetsää, jälkimäisellä taa-

sen on lehtimetsä vallitsevana, jopa tammikin
viihtyy täällä. Näille, sekä niitten välisille Pukin-
saarille 011 rakennettu suuri joukko tyyliltään

mitä erilaisimpia kesähuviloita, jotka puolestaan
vilkastuttavat kaunista mai.semaa. Johtoloisto

on iSuotlakarilla ja Kauppiaan-karilla. Suurin
syvyys näillä vesillä on n. 80 m, keskimäärin n.

20-40 m, multa lähem|iiinä Turkua käy väylä yhä
matalammaksi, lopulta se on n. 4 m. — Airiston

selkä on historiallisesti merkillinen siellä ta-

pahtuneista pienemmistä meriotteluista vuosien
1808-00 ja 1854-55 sotien aikana. W. Sm.
Airokas, ankerias (ks. t.).

Alroli, vismuttioksyjodidigallaatti, tumman
harmaanvihreä, hajuton, mauton, liukenematon
aine, käytetään ripotuspulveriua haavojen ja

tippurin hoidossa.

Airolo [ro'-], paikka S:t Gotthard-tunnclin
eteläpäässä Sveitsissä Ticinon (Tcssinin) kant-

tonissa, 1,177 m merenp. yläp., 1,700 as.

Airut (laina gootinkielen airus sanasta), ruh-

tinaan tai ylhäisen henkilön lähettämä sanan-

saattaja; ritariajalla airueet järjestivät turna-

jaismenot ja nykyäänkin nimitetään airueiksi

juhlamenojen ohjaajaa. K. G.

Airy [ärij. Sir George Biddel (1801-92)

,

engl. tähtitieteilijä, 1836-87 Greenwichin observa-

torio johtaja. Käsitellyt suurella taidolla useita

vaikeita tähtitieteellisiä ja osaksi fysikaalisia

kysymyksiä.
Ais, sävel, joka syntyy korottamalla a-säveltU

'/^-asteen verran. /. K.
Aisa, karrin-, reen-, y. m. a. ; nojapuiden aisa

ks . % o i m i s t e 1 u t e 1 i n e e t.

Aisa, Abu-Bekrin tytär, Muhammedin leni-

mikkipuoliso. Kuoli v. 680 Medinassa.
Aiskhines /-fc/ii'-y (lat. .^schinesj. 1. A. Lysa-

niaan poika, ateenalainen, Sokrateen hartaimpia
oppilaita, julkaisi useita „Sokrateen keskuste-

luja", jotka eivät ole meidän aikoihimme säily-

neet. — 2. A. Atrometoksen poika (n. 390-315

e. Kr.), ateenalainen valtiomies ja puhuja. Köyh-
tyneestä suvusta syntyneenä hän nuoruudessaan
hankki toimeentulonsa kirjurina (esiiutyipä

näyttelijänäkin) . Vaikutusvaltaisten miesten sih-

teerinä hän sai tilaisuuden perehtyä valtiollisiiu

asioihin. Valtiomiehenä hän liittyi Eubuloksen
johtamaan puolueeseen, joka ajoi varovaista, vie-

läpä velttoa politiikkaa ja varsinkin pyrki hy-

viin väleihin Makedonian vallanhimoisen kunin-
kaan, Philippos II:n kanssa. Tosin A., samoin-
kuin Eubuloskin, v. 348 kannatti tarmokasta
esiintymistä Philipposta vastaan. Mutta pian
sen jälkeen jäsenenä lähetystössä, jonka piti kes-

kustella Philippoksen kanssa riitakysymysten
ratkaisemisesta ja rauhan aikaansaamisesta, hän
rupesi Philippoksen hankkeiden kannattajaksi.
Demosthenes, joka hänkin oli lähetystön jäsen,

koetti turhaan A :ta vastustaa. Ateenan kansan-
kokous saatiin hyväksymään Philippoksen esit-

tämät vaatimukset melkein sellaisinaan. Rauhan
lopullista varmentamista varten lähetettiin sa-

mat lähettiläät jälleen Philippoksen luo, mutta
Demostheneen vastalauseista huolimatta vitkas-

teltiin matkalla niin, että Philippos ehti vielä

tehdä melkoisia valloituksia ja lisätä mahtavuut-
taan. Seurauksena oli, että Ph. pääsi tilaisuu-

teen sekaantumaan Kreikan asioihin, vieläpä sai

kukistamiensa phookilaisten sijan amphiktyo-
nien (ks. t.) liitossa. Demosthenes nosti A:ta
vastaan kanteen siitä, että hän lähettiläänä oli

isänmaansa pettänyt. Mutta A:n onnistui veh-
keilyillä (kanne Dm avustajaa Timarkhosta vas-

taan) saada juttu venytetyksi, ja kun se vihdoin
otettiin ratkaistavaksi (v. 343), niin hän vapau-
tettiin. Niinhyvin D:n sj-ytöspuhe kuin A:n
puolustuspuhe on vielä tallella (samoin A:n puhe
Timarkhosta vastaan). V. 339 A. sai Ateenan
edustajana amphiktyonien eduskunnassa aikaan
sen, että Philippos kutsuttiin Kreikkaan toi-

meenpanemaan amphiktyonien liiton puolesta
rankaisutoimenpiteitä erästä lokrilaista kaupun-
kia vastaan (n. s. 2:nen pyhä sota). Kun Phi-
lippos suuren sotnjoukon etunenässä tunkeutui
Kreikkaan, tekivät Ateena ja Theba liiton häntä
vastaan, mutta Khaironeian tappelussa Ph. mu-
sersi heidän yhdistyneet voimansa ja teki Krei-
kan vapaudesta lopun. — V. 336 A. vielä kerran
hyökkäsi Demostheneen kimppuun. Ateenan kaii-
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saukokouksessa oli näet ehdotettu, että D. suu-

rista ansioistaan palkittaisiin kultaseppeleellä.

A. nosti ehdotuksen esittäjää Ktesiphonia vas-

taan kanteen laillisten muotojen rikkomisesta;

mutta hänen syytöspuheeiiso kohdistui itse

asiassa Demostheneeseen : intohimoisella kiih-

kolla hän koetti mustata D:n koko yksityistä ja

julkista elämää sekä todistaa, että hänen valtiol-

linen toimensa oli vienyt Ateenan turmioon. Asia
ratkaistiin vasta v. 330, jolloin D. loistavalla pu-

lieella, jossa ei hänkään herjauksia säästänyt,

nujersi vastustajansa. A. sakotettiin ja läksi

pois Ateenasta. Oleskeltuaan useat vuodet Rho-
doksessa hän kuoli Samoksessa n. 315. — Puhu-
jana A. oli kansansa etevimpiä ; varsinkin oli

hänen puheissaan vauhtia ja mukaansa tempaa-
vaa intoliimon voimaa. O. E. T.

Aiskhylos {-il'-J (lat. ^scfiylus) (n. 525-

455 e. Kr.), attikalaisen tragedian uudesta-luoja

ja varsinaiseksi draamaksi kehittäjä. A. oli

Kuphorionin poika, ylhäistä ateenalaista sukua,

joka lukeutui Eleusiin deemokseen. Taisteli Hel-

litän vapauden puolesta molempien persialais-

sotien suurissa taisteluissa. Jo v:n 500 paikkeilla

A. oli tragediakilpailussa osallisena : v. 484 hän
ensi kerran voitti kilpailijansa. Kirjoitti yh-

teensä 90 näytelmää (tragedioja ja n. s. satyyri-

näytelmiä). Kävi V. 446 ja v:n 470 paikkeilla

Sisiliassa. Syrakusan hallitsijan Hieronin luona.

Kuoli Sisilian Gelassa v. 455. A. on maailman-
kirjallisuuden suurimpia runoilija-neroja, syvä-

aatteinen, rohkealentoinen. Mahtavasti vaikutti

häneen suurten taistelujen herättämä tietoisuus

henkisten voimain etevämmyydestä taistelussa

aineellista ylivoimaa vastaan. — Ennen häntä
tragedia näkyy olleen kantaatin-tapainen laulu-

näytelmä, jossa pääasiana olivat tanssiaskelin

esiintyvän koorin laulut ; näiden välisissä näy-
töksissä esiintyi yksi ainoa näyttelijä vuoro-
puhelussa koorin esimiehen kanssa. A. lisäsi toi-

sen näyttelijän ; siten toimivat henkilöt voivat

ryhtyä keskinäiseen puheluun ja vuorovaikutuk-
seen. Koorin osuus supistettiin ja vuoropuhelu
sai tärkeimmän sijan. Siten A. loi tragediasta

varsinaisen draaman. — Viimeisissä trage-

dioissaan A. käytti kolmeakin näyttelijää —
uudistus, jota sanottiin Sophokleen keksimäksi.
— Ollen Ateenan jumalanpalvc?luksen (Dionysok-
sen palveluksen) pyhiä menoja tragedia alusta

pitäen otti aineensa kansanuskon pyhittämästä
tarustosta, siis tavallista ihmiselämää korkeam-
mista olopiireistä. A. antoi sen uskonnolliselle

luonteelle uuden lennon, tehden tragediansa suur-

ten, korkealle tähtäävien aatteiden kannatta-
jiksi. — Hänen luonteensa ovat harvoin voimak-
kain piirtein haahmoillut. Toiminta on hänen
tragedioissaan sangen yksinkertainen ja suora-

syinen. Mutta valtaavien tunteiden jännitystä
niissä kyllä on. — Välistä A. yhdessä kilpailussa

esitettävässä kolmen tragedian sarjassa (vieläpä

siihen liittyvässä satyyrinäytelmässäkin) kehitti

samaa tragedia-aihetta laajasuuntaiseksi koko-
naisuudeksi (Trilogia = tragedia-kolmikko,
tetralogia = näytelmä-nelikkö) . Lyyrillinen

ja varsinaisesti draamallinen puoli olivat A:n tra-

gedioissa mitä luontevimmassa yhteydessä k3S-

kenään. Kuvaavien, mukaansa tempaavien ryt-

mien laadinnassa A. oli verraton mestari. Hänen
koorilaulu-sävelmänsä ovat hukkuneet, mutta me

tiedämme, että niitä myöhempinä aikoina ihaol-

tiin suuren musiikkityylin jaloimpina tuotteina.
— A:n teoksia on (paitsi vähäisiä katkelmia)
säilynyt vain 7 tragediaa: 1) Hiketides (=
Turvanhakijat ; Danaoksen tyttärien tarusta),
rakenteeltaan vanhanaikainen kappale, jossa
ly}"rillisellä aineksella on erittäin laaja sija. 2)

P e r s a i (= Persialaiset) sai kilpailussa voiton
V. 472. Sen aineena on Salamiin taistelu tahi
oikeastaan se vaikutus, minkä tieto helleenien

voitosta ja suuren persialaisen sotavoiman ku-
kistumisesta oli omiaan Persiassa herättämään.
Siis aine runoilijan oman ajan historiasta. Per-
sialaissotien tapahtumat näet kohosivat jo aika-
laisten silmissä pyhien tarujen ihannemaail-
man tasalle, josta tragediat muutoin ottivat ai-

neensa (jo ennen A:ta oli hänen vanhempi aika-

laisensa Phrynikhos 2:ssa tragediassa käsitellyt

suuren kansallisen taistelun vaiheita) . 3) H e p-

taepiThebas (7 sankarin sota Thebaa vas
taan), loppukappale trilogiaa, jolla A., joudut-
tuaan V. 468 alakynteen kilpailussa Sophokleen
kanssa, v. 467 sai voiton. 4) Prometheus
Besmotes (Pr. kahleissa), suurenmoinen
tragedia, jossa henkilöinä ovat jumalaolennot ja

jossa persoonallisuuden arvon tunne ja vakaumus
henkisen voiman kukistumattomuudesta mitä
valtavimmin ilmestyy ; luullaan trilogian alku-

kappaleeksi. 5 6, 7) Ainoa säilynyt trilogia:

Agamemnon, Khoephoroi, Eumeni-
d e s, yhteisellä nimellä O r e s t e i a. Tämä trage-

diaryhmä, joka sai voiton v. 458, oli A:n vii-

meinen teos; siinä hänen taiteensa on korkeim-
millaan. Aine on otettu Atreuksen suvun tarus-

tosta. Agamemnon tragediassa on päähen-

kilönä jylhän mahtavasti kuvattu Klytaimestra,
joka surmaa Troian sodasta palanneen puoli-

sonsa. Seuraavassa tragediassa (Khoepho-
roi = Hautauhrin tuojat) Agamemnonin ja Kly-
taimestran poika Orestes kostaa isänsä veren

surmaamalla äitinsä. Eumenides tragediassa

sukukiro tulee vihdoin sovitetuksi ; Orestesta

vainoavat kostottaret (Erinyt) lepytetään, ja

he muuttuvat laupeiksi Ateenan kansan suoje-

lusjumaliksi.

Suomennos: Agamemnon, suom. Kaarlo Fors-

man [Koskimies], Porvoo 1897.

vrt. Kreikan kirjallisuus, Koori.
Tragedia, S a t y y r i n ä y t e 1 m ä. O. E.T.

Aisne /en/. 1. Pohjois-Ranskan joki, joka

tulee Meusen departementista ja laskee Öiseen

lähellä Compiegneä. — 2. Departementti Pohjois-

Ranskassa, 7,427 km', 536,000 as. (1901), pää-

kaupunki Laon. Maanviljelys ja teollisuus kor-

kealle kehittyneet.

Aisopos [sö-J (lat. ^sö'piis), kreik. muisto-

tarinan mukaan eläinsadun (ks. t.) isä.

Herodotos mainitsee A:n kuningas Amasiin (6

vuosis. e. Kr.) aikalaisena ja kertoo hänen ol-

leen orjana Samoksessa ja saaneen väkivaltaisen

surman Delphoissa; myöhemmin liittyi A:n ni-

meen laaja tarusikermä, joka on kaikkea his-

toriallista perää vailla. — Eläintaruja oli kreik-

kalaisilla kyllä paljoa ennen yllämainittua ai-

kaa. — X. s. A:n tarut olivat suorasanaisia ja

levisivät kauan ainoastaan suupuheen kautta.

Varsinkin Ateenassa niiden tiedetään olleen suu-

ressa suosiossa ; m. m. niitä viljeltiin puhuja-

kouluissa; näitä varten toimitti Demetrios Pha-
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lerolainen 4:iinen ja 3:nneu vuosis. vaiheilla kir-

jallisen kokoelman, joka ei ole säilynyt, yhtä vä-

hän kuin muut suorasanaiset satukokoelmat an-

tiikkiuelta ajalta. Sitävastoin on tallella muu-
tamia runomuotoisia mukaelmia (ks. A v i a-

nus, Babrios, Phsedrus). vrt. myös
Eläinsatu. O. E. T.

Aisti, ihmisen ja eläimen kyky saada, kiiho-

tuksen vaikuttaessa hermostoon, yksinkertaisia

mielteitä, aistimuksia. Aistit antavat aisti-

valle olennolle vaikutelmia sekä ulkomaailmasta
(ulkonaiset aistit), että hänen oman ruu-

miinpa sisällisistä tiloista (e 1 o 1 1 i s a i s t i, v i-

ta aliaisti). Vanhastaan erotetaan 5 ulko-

naista aistia: näkö, kuulo, maku, haisti,
tunto. Uudemmat tutkimukset ovat kuiten-

kin osoittaneet olevan syytä erottaa ,,tuntoaisti-

muksien" eli niiden aistimuksien joukossa, jotka

tulevat tietoomme ihossa sijaitsevien hermoai-

uesteu välityksellä, useita eri lajeja: k a j o o-

inis- tai painoaistimukset, kylmä- ja

iämpöaistimukset ynnä mahdollisesti

vielä kipuaistimukset; on näet toteen-

näytetty, että nämä laadultaankin toisistaan

suuresti eroavat aistimuslajit aistitaan eri-

tyisissä kullekin lajille omintakeisissa ihon-

pisteissä (paino-, lämpö-, kylmä- ja kipu-

pisteet) ja siis nähtävästi eri hermosäikeitä
myöten johdetaan tietoisuuden tyyssijaan, aivoi-

iiin. Elollisaistilla tajuamme esim.

nälkää ja janoa, ruumiimme tai määrättyjen
ruumiinosien väsymystä ja virkeyttä ynnä
monta muuta tuntemusta, joka painaa leimansa
yleisvointiimme. EloUisaistiin kuuluviksi voi-

daan lukea myöskin asentoaisti ja lihas-
aisti. Asentoaistin nojalla on meillä yleensä
aina jonkinlainen tieto oman ruumiimme asen-
nosta; esim. sukeltaessammekin silmät ummessa
tiedämme eli aistimme, mikä on ylöspäin, mikä
alaspäin. N. s. lihasaisti antaa meille tiedon ruu-

miimme ja jäsentemme liikkeistä ja keskinäi-
sestä asemasta erityisten jokseenkin epämää-
räisten tuntemusten avulla lihaksissa ja nive-

lissä. Mahdollista on, että muutamilla eläimillä

on aivan toisiakin, meille tuntemattomia aisteja

(kenties esim. sähköilmiöiden aistimiseksi), joi-

den tuottamien sielullisten aistimuksien laadusta
meillä ei saata olla minkäänlaista käsitystä.
Muutamissa eläimissä on näet elimiä, joita täy-

tyy käsittää aistimiksi, mutta joiden toimin-
nasta ei ole saatu tarkempaa selkoa; niitä sano-
taan tavallisesti kosketusaistimiksi, mutta ne
toimittavat luultavasti toisiakin tehtäviä. —
Aistimistapahtumassa on erotettava toisistaan
seuraavat seikat. 1. Kiihotin, joka vaikuttaa
aistimeen; ulkoaistimuksissa se on fyysillinen

liikunto tahi muun ruumiimme ulkopuolella
oleva seikka, joka koskee aistimeen; elollisaisti-

muksi.<^Ba kiihotin on aistinhermoa ympäröivän
ruumiinosan hetkellinen tila. 2. Aistinhermoon
syntyvä kiihotustila, joka pitkin hermoa johtuu
hermoston keskukseen, aivoihin. 3. Se tuntemus
eli mielle, joka hermokiihotuksen saavuttua ai-

voihin syntyy tajuntaan ; tämä sielullinen
tosiasia se on varsinainen aistimus. Aistimuk-
set ovat koko mielle-elämämme perusaineksina.
Monet aistimukset sulautuvat yhteen monimut-
kaisemmiksi havaintokuviksi ja niiden perus-
tuksella kehittyvät mielle-elämän korkeammat

kehitysasteet (ks. Havainto, Mielikuvi-
tus, Ajatteleminen). — Toisinaan ym-
märretään aistilla välitöntä, vaistomaista tahi

tunteenomaista käsitystä ja arvostelukykyä,
joka ei perustu ymmärryksenmukaiseen mietis-

kelyyn, esim. „taideaisti", „moraalinen aisti".

—

Aistillinen osoittaa filosofisesäa kielessä

sitä, jota voidaan aisteilla suorastaan vaarinot-

taa, siis paikassa ja ajassa olevaista („aistimaail-

maa"), vastakohtana aatteellisille ja henkisille,

ainoastaan järjellä eli ajatuksella käsitettäville

asioille. Yleisessä kielenkäytössä aistillinen
ja aistillisuus osoittavat sitä, mikä kuu-
luu ihmisen ruumiillisiin tuntemuksiin ja halui-

hin, usein erittäin sitä, mikä on yhteydessä
sukupuolivietin kanssa. A. Gr. i M. 0-B.

Aistillisuus ks. Aisti.
Aistimet, ne välittäjät, joilla elävä olento,

eläin tai kasvi, saa vaikutteita ulkomaailmasta
tai oman ruumiinsa sisällisistä tiloista (Ihmisen
ja korkeampien eläinten aistimista ks. Aisti).
— Alemmista eläimistä puuttuu toisilta joku
ylempien eläinten aisteista ja aistimista, samoin
kuin muutamilla niistä varmaan on aisteja, joita

ensinmainituilla ei lainkaan tavata. Jokaisella

aistilla on oraa aistimensa. Yksisoluisilla eläi-

millä on aistimiskyky sidottu yhteen soluun,

mutta korkeammilla monisoluisilla eläimillä

tapahtuu työnjako siten, että aivan erityiset

solut ja solukot erilaistuvat yksinomaan aisti-

musten välittäjiksi. — Kasveilla, jotka ai-

van määrätynlaisilla liikkeillä vastaavat ulkoa-

päin vaikuttaviin ärsykkeisiin, on myös aisti-

miskyky, vaikka se usein ei ole paikallistunut

erityisiin aistimiin, vaan on hajallaan kaikissa

kasvin osissa. Monella kasvilla on kuitenkin eri-

laistuneet aistimet. Painoaistimuks^n välittävät

esim. tuntokasvilla (Mimosa), k ä r p ä s-

loukolla (DioncsaJ y. m. erityiset tuntosuka-
sct. Painovoiman suunnan, joka aiheuttaa kas-

vien maahakuisat liikkeet, välittävät erityiset

solut (statoisystatj, joissa jyväset (statoliitit)

kasvin asennon muuttuessa vaikuttavat ärtyvään
alkulimaosaan. Valoaistimina pidetään
muutamien lehtien, läpileikkauksessa mykiömäi-
siä, nystyräniäisesti kohonneita päällysketto-

soluja. Kemiallisia ärsykkeitä var-

ten on kihokeilla (Drosera) pitkät nysty-
karvat, jotka kosketettuina typpipitoi.silla ai-

neilla tekevät voimakkaita taipumisliikkeitä.

[Haberland, „Die Sinnesorgane im Pflanzen-
reich" (1901) ; NoU, „Das Sinnesleben der
Pllanzen" (180i>).]

Aistiminen ks. Aisti.
Aistimus 1. sensatsioni, yksinkertainen,

alkeellinen havainto, vrt. Aisti.
Aistinhairahdus on havainto, jossa luulee ais-

tivansa jotakin muuta, kuin mitä todellisesti on
havaittavana. Sopii erottaa kaksi lajia aistin-

hairahduksia: 1. valheaistimuksetl. hal-
lusinatsionit, joissa säännöttömän ja sai-

raloisen hermokiihotuksen johdosta luulee näke-
vänsä, kuulevansa j. n. e. jotakin kokonaan olc-

nratonta, kuten on laita monessa mielenhäiriön
tilassa, ja 2. aistinhairahdukset ah-
taammassa merkityksessä 1. Illu-
sionit, joissa asianomainen kyllä aistii jota-

kin todellista (esim. näkee hämärässä puunrun-
gon), mutta jostakin syystä (esim. pelonalaisen
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mielentilan hämmentämäuä) käsittää ja täyden-
tää aistimuksensa väärin ja luulee sentähden ha-
vaitsevansa aivan toista, esim. ihmeellisen nä-

köisen kummituksen. — Paitsi näitä voi vielä

puhua 3. aivan säännöllisistäkin aistin-

hairahduksista, jotka johtuvat aistien säännöl-
lisen toiminnan omituisuuksista tai siitä tavasta,
miten tajuntamme yhdistää eri aistimukset toi-

siinsa. Sellaisia ovat kontrastin (vastakohtaisuu-
den) ilmiöt (esim. sama väri- tai makuaistimus
tuntuu erilaiselta riippuen siitä, millaisia aisti-

muksia aistimme sitä ennen tai sen rinnalla
samalla aistilla), silmämitta-erehdykset (esim.

pystysuora viiva näyttää pitemmältä kuin yhtä
pitkä vaakasuora ; kahden pisteen välimatka
näyttää tyhjänä lyhemmältä kuin jos sama väli-

matka jaetaan moniin pienempiin osiin väliin

pannuilla pisteillä; suorat yhdensuuntaiset vii-

vat eivät näytä suorilta eivätkä yhdensuuntai-
silta, jos niitä vinosti leikkaavat määrätyllä
tavalla piirustetut poikkiviivat) y. m. semm.

A. Gr.
Aistiviallinen, se jolta joku aisteista, eritoten

näkö ja kuulo puuttuvat tahi ovat huonosti
kehittyneet tai taudin turmelemat. M. 0-B.

Aistivialliskoulut ks. Kuuromykkäko u-

lut, Sokeainkoulut, Tylsämielisten-
kas V a t u s.

Aita ks. A i t a u s V e 1 V o 1 1 i s u u s.

Aitaussopimus ks. Aitausvelvolli-
s u u s.

Aitausvelvollisuus. Jokainen, jolla on tai

joka pitää kotieläimiä, on velvollinen niitä ai-

taamisella, paimentamisella tai muulla hoidolla
niin vartioimaan, etteivät ne pääse toisen tiluk-

sille. Aidan, jota tähän tarkoitukseen käytetään,
tulee tarpeen mukaan olla joko 1. t i h e ä ä ai-

taa, joka estää sekä suurempia että pienempiä
kotieläimiä, nimittäin hevosia, nautakarjaa,
vasikoita, lampaita ja sikoja, pääsemästä sen
läpi, tahi 2. harvaa aitaa, joka on suojana
vain suurempia eläimiä eli siis hevosia ja nauta-
karjaa vastaan. Kummankinlaisen aidan tulee

olla niin kokoonpantu, että sen kautta saavu-
tetaan, mitä sillä on tarkoitettu. Rajanaapurit,
jotka molemmat tarvitsevat aitaa tilustensa vä-

lille, ovat velvolliset rakentamaan ja ylläpitä-

mään aidan kumpikin puoleksi, elleivät he sovi

muusta perusteesta. Rasitus jaetaan heidän kes-

ken laillisen arvion perusteella. Jos toinen tah-

too tiheää ja toinen harvaa aitaa, on tilusten

rajalle tiheä aita rakennettava ja rasitus jaet-

tava heidän kesken siten, että kyynärä tiheää
aitaa vastaa neljää kyynärää harvaa aitaa. Jos
se, joka vain vähemmässä määrässä on ottanut
osaa aidan rakentamiseen, sittemmin tarvitsee

tiheää aitaa, niin on hän velvollinen lunastamaan
osansa siitä, maksamalla tuosta osa.sta sen täy-
den arvon ja puolet lisäksi, sekä pitämään sitä

kunnossa vähintäin viiden vuoden ajan. Jos
maanomistaja tahtoo aidalla erottaa tiluksensa
toisen tiluksista, eikä viimemainittu, vaikka
häntä siihen on todistettavasti kehotettu, ole

suostunut ottamaan aidan rakentamiseen osaa
tai ei ole antanut varmaa vastausta, on ensin-

mainittu maanomistaja oikeutettu yksinään ra-

kentamaan aidan. Jos se, joka ei aidan raken-
tamiseen ole ottanut osaa, sittemmin tarvitsee

samaa aitaa, niin hän on velvollinen lunasta-

6. Painettu ^hJUS.

maan osansa siitä, maksamalla sen täyden arvon
ja puolet lisäksi, sekä pitämään sitä kunnossa
vähintäin viiden vuoden ajan. Jos joku tahtoo
sanoutua irti aitaamisvelvollisuudestaan, tulee
hänen ennen lokakuun loppua antaa siitä todis-
tettavasti tieto asianomaiselle naapurilleen, ja
on hän sitten velvollisuudestaan vapaa seuraavan
vuoden kesäkuun kuluttua loppuun. Tilanomis-
tajilla kussakin kihlakunnassa, käräjäkunnassa
tai seurakunnassa on oikeus tehdä sopimuksia
tilusten rauhoittamisesta ja aitaamisesta ynnä
muista sen kanssa yhteydessä olevista seikoista.
Näillä sovituilla määräyksillä on lain voima, jos
tilanomistajain enemmistö, laskettuna maatilain
manttaalin mukaan, ne hyväksyy, ja jos ne eivät
sodi yleisen lain määräyksiä vastaan sekä paik-
kakunnan tuomioistuin ne vahvistaa. [Keis.
Aset. tilusten rauhoittamisesta kotieläinten tuot-
tamaa vahinkoa vastaan 19 p:ltä jouluk. 1864.]

O. K:nen.
Aitio (ransk. loge) , istuimilla varustettu

osasto, johon on oma sisäänkäytävänsä, teatte-
reiden katsomoissa tai muussa julkisessa kokous-
huoneessa (esim. hallituksen jäsenten aidatut
paikat eduskuntain kokoussaleissa). Teatterissa
on: permantoaitioita, ensimäisenja
toisen parven aitioita.

Aitken [ftkan], Sir William (1825-92)

,

engl. lääkäri, rupesi käyttämään lämpömittaria
käytännöllisessä lääketieteessä. M. 0-B.

Aitolia {-töli'-] (lat. .^tö'Ua), maakunta Luo-
teis-Hellaassa, rajoittui lännessä Akarnaniaan,
etelässä Korinthoksen lahden ulko-osaan sekä
ozolilaisten lokrilaisten maahan, idässä ja poh-
joisessa viimemainittuun maahan sekä useihin
vuoristomaakuntiin. A. oli suureksi osaksi jylhää
vuoristoa; rannikoilla oli Hetemaita ja laguuneja
(Misolonghionin lahti). Väestö, jonka kieli-

murre kuului kreikan n. s. luoteiseen murreryh-
mään, oli raakaa ja sotaista ja pysyi kauan eril-

lään Kreikan kulttuurikehityksestä. 5;nnellä

vuosis. e. Kr. aitolialaisia mainitaan palkkasotu-
reina muiden valtioiden palveluksessa. 4:nnen
vuosis. loppupuolella esiintyy a i t o 1 i a 1 a i s-

t e n liitto, joka varsinkin 3:nnella vuosis. saa-

vutti melkoisen mahtavuuden, ottaen innokkaasti

osaa levottomien aikojen sotaisiin rettelöihin.

Asetuttuaan ensin roomalaisten puolelle liitto

v:n 194 jälkeen kääntyi heitä vastaan, mutta
kukistui 189 sekä lannistettiin tykkönääu 107

kaikkien roomalaisia vastustavien ainesten kar-

koittamisella. — Maakunnan kaupungeista mai-

nittakoon muinaistarustossa mainiot Kalydon ja

Pleuron sekä aitolialaisten liiton valtiollinen

keskuspaikka Thermon (tai Thermos)

.

O. E. T.

Aiton [ctnj, William (1731-93), engl.

kasvitieteilijä, synt. Hamiltonin lähellä Skotlan-

nissa, kuoli Kewissä. Kohosi tavallisesta puu-

tarhurista Kewin kuninkaallisen kasvitiet. puu-

tarhan esimieheksi. Julkaisi teoksen „Hortu3

KevvensLs" (1789, uusi painos 1810-13).

Aitta on erilaisten tarveaineitten säilytys-

h uone ( v i 1 j a-a i 1 1 a, r u o k a-a i 1 1 a, vaate-
aitta, r u u m e n-a itta, tampp u-a i 1 1 a)

.

Vaateaittaa nuoriväki kesäisin usein käyttää

makuuhuoneena ; samoin kaksikerroksisen aitan

yläosaa eli luhtia. Aitan alkumuoto näyttää

olevan patsaille rakennettu lava. Jälkikaikui".



163 Aittolahti— Aivojen vesipöhö KU

tästä oii vielä nipilläkiu villiin tavuttava j a I k a-.

tolppa- 1. pilariaitta, joka Icpfiä maahan
laskotiiiila s a m m a k k o h i r s i 1 1 ä. Yksihuo-
iii'isen aitan päädyn yläosa on usein kaunistettu
I a k k alaitoksella. Lulitirakeuuuksen
yliikerran edessä ovat somat solat riutan o-

jineeu. Jyväaitassa pidetään vilja s a 1-

vossa I. laarissa, josta sitä viskimellä
otetaan. ['. '/'. S'.

tta il..ij.[.i| nll.|i'kj|.

Aittolahti, Puruveden lahti Kesälahden pitä-
jiissii .") km luot. kirkolta. Laivalaituri.
Aivasovski [-o-]. 1. Gavriil K o n-

s t a M t i n «1 v i t s A. (1812-80), veu. kirjailija,
synt. Krimillä, oli ensin opettajana lähellä Ve-
netsiaa olevassa San Lazzaron luostarissa, siir-

tyi 18i8 erääseen Pariisin armeeuialaisecn ko\i-

luun ja perusti sitten oman koulun Grenelleen
Pariisin lähelle. Hänen teoksistaan nuiinitta-
koon „Aenäj!in historia pääpiirteessään" (1836)
ja „Turkin valtakunnan historia" (1843), mo-
lemmat armeenian kielellä. Hän oli huomatta-
vimpia avustajia teoksessa ..tirand dictionuaire
de la langue armSnienne." — 2. Ivan Kon-
stantinovitS A. (1817-1900), ven. meriku-
vien maalaaja, edellisen veli. Nuorena hän kiin-
nitti puoleensa keisari Nikolai I:n huomion ja
pääsi opiskelemaan Pietarin taideakatemiaan
.sekä monen vuoden aikana harjoittamaan mai-
semamaalausta ulkomailla, jonka jälki^en hiinestä
1844 tuli Pietarin taideakatenii.ui jäsen sekä
kolme vuotta myöhemmin hovimaalari ja pro-
fessori. Hän maalasi tavattomalla taituruudella
ja o.soitti värityksessään aitovenäläistä viehty-
mystä loistavan kirjaviin väreihin. Meri myrs-
kyn myilertämänä oli hiinen mieliaiheenaan. Hän
kuuluu \"enäjän hnonuittavinipien maalareiden
joukkoon. K. Kr.
Aivastus, nenän limakulvon kiihotuksesta

aiheutuva kouristuksen tapainen lyhkäinen ulos-

hengitys, lisiintyy joskus ilman erityistä syytä
varsinai.sena taudinilmiönä aivastuskouristuk-
Keiia hy>teriassa. .1/. Oli.
Aivastusjuuri ks. H e 1 1 e b o r u s.

Aivina, pnlttinasidnksinen puhtaasta pellavan
tai iiainpun kuidusta valmistettu suhteellisesti

karkea kangas, joka kansanrunouden mukaan jo

ammoisista ajoista on käytetty alusvaatteiksi
(„paiie paita palttinainen, liitä liinan-aivinai-
nen"). V. 1".

Aivo-absessi (lal, (i/iiscVkxkx = poistuminen),
aivoajos; a. syntyy aivoissa joskus liihilienojen

tulehduksista, kuten päänruususta, keskikorvan,
sylkirauha.sten y. m. tulehduksista, jolloin se

esiintyy ankarana äkillisenä tautiuj, jota seuraa
kova kuume, päänsärky, sekä asianhaarain mu-
kaan kouristuksia, halvaantumisia sekä lopulta

tiedottomuu.-i ja kuolema, jollei saada ajiua. Hoi-
tona käytetään ajoksen avaamista pääkopan tr-;-

panoimisen avulla ja mädän poisvuodattamista.
jolloin onnellisissa tapauksissa tiUehtunut kohti
aivois.sa saattaa korjaantua arpeutumalla. Aivo-
ajoksen pohjana voi joskus olla myöskin tuberku-
loosin ja syfiliksen tartunta, jolloin taudin kulku
esiintyy hitaampana ja hiipivänä. ii. 0-B.

Aivoaine, niiden monien aineiden ynnä sen

kudoksen yhteinen nimitys, joista aivot ovat
muodostuneet. ,1/. 0-B.
Aivoajos ks. A i v o a b s e s s i.

Aivo-atiofla (kreik. kielteinen a, ja trophe'

=

ravitseminen), aivojen surkastuminen, tila joka
esiintyy muitten aivoja koskevien tautien, ku-
ten tulehdusten, kasvannaisien, paikallisten ve-

renvuotojen y. m. seurauksena kohdaten milloin
vain osaa milloin koko aivoja. N. s. vanhuuden
a. kohtaa koko aivoja ilmeten henkisten kykyjen
lieikkonemisessa. Muuten taudin ilmiöt esiintyvät
erilaisina riippuen siitä, mitkä aivonosat ovat
joutuneet tälle taudilliselle muutokselle alttiiksi.

Apua ei tähän ole muussa tapauksessa, kuin jos

alkuperäinen syy on poistettavissa. ,V. O-Ii.

Aivohalvaus {apoplexia cerebri), perustuu
useimmiten aivoissa tapahtuvaan verenvuotoon,
joka aiheutuu jonkun niiden verisuonien puh-
keamisesta. Kiippuen siitä, missit aivojen
kohdassa vcrenpurkautuminen tapahtuu, kuin
myöskin veren vuodon laajuudesta, ovat hal-

vauksen aikaansaamat taudinilmiöt erilaiset:

aina vähäpätöisistä jäsenten halvaantumisista
ja ohimenevästä huimauksen kohtauksesta aina
ankarimpiin pysyväisiin halvaantumisiin, pit-

källiseen tajuttomuuteen tahi äkilliseen kuo-
lemaan saakka, niikii silloin johtuu elämiin

ylläpitämiselle välttämättömän hermotoimin-
nan keskeytymisestä. Lievemmissii tapauk-
sissa taudin ilmiöt taas vähitellen haihtuvat
veren imeytyessä jälleen ruumiin kudoksiin.
Syynä aivohalvaukseen on vanhemmalla iällä

kehittyvä verisuonien seinien hauraus, joten ne
tilapäisestä syystä, esim. kovan ruumiinponnis-
tuksen aikaansaamasta verenpaineen kohoami-
sesta aivoissa, helposti puhkeavat. Joskus on a.

myöskin seurauksena jonkun niiden verisuonen
tukkeumisesta. Nuorella iällä tapahtuvien aivo-

halvausten |)erussyyuä on usein syfilis, jonka
tartunta ennen aikojaan aikaansaa taudillisia

muutoksia verisuonissa. .1/. 0-li.

Aivojen kovettuminen (sclerosis cerebri)
aivojen kudoksissa ja varsinkin sen verisuonien
seinissä tapahtuva taudillinen (usein \anhuu-
den) muutos, jonka vuoksi niitten kudos käy ta-

vallistaan kovemmaksi. M. 0-B.
Aivojen surkastuminen ks. A i v o a t r o f i a-

Aivojen vesipöhö (hydroreplialus), on joko
synnynnäinen tahi ensi elovuosina kehittyvil
aivonesteen taudillinen lisäiintyminen. Aivopai-
neen näin kohotessa aivot viihitellen surkastuvat
ja pääkallo suurenee. Puhutaan myöskin äkilli-

sestä aivopiihöstä, jolla käsitetään kuiHiieen «eu-
laamaa. nopeasti kehittyvää aivokalvojen tuleh-
dusta. U. OB.
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Aivokalvoutulehdus ( meningitisj. Tärkeim-
mät muodot: 1. Vksinkertaineu a. (yiiejtingitiK

iivtila simplex), jolloiiika märkää muodostuu
iTittäinkiu aivojen kuperalle pinnalle p e 'i-

m I- ä n aivokalvon silmukoihin; se ilmenee keuh-
kokuumeen, kurkkumädän, tulirokon tai muun
inftktsionitaudin äkillisenä seurauksena. — 2.

Upideemineu a. (vtcningitis cereirospinalis epi-

demicaj, märkimisilmiö pehmeässä aivo- ja selkä-

ydinkalvossa ; sen aiheuttaa mikrokokkusbak-
teeri (meningococciis intruoellularis) ; puhkea.a
äkkiä ilmi kovalla kuumeella, sietämättömällä
päänsäryllä, kouristus- ja halvausilmiöillä ja

uralla niskanjäykkyydellä ; on erittäin vaikea-
laatuineu, vie useimmiten kuolemaan. — 3.

Kroonillinen a. ynnä aivokalvojen kovettuminen
«siintyy usein juomareilla ja mielenvikaisilla. —
4. Tuberkuloosinen a. (mcningitis tuhercidosii),

lapsissa tavallisempi kuin täysikasvuisissa, esiin-

tyy enimmäkseen muiden elinten tuberkuloosin
ohella, muodostaa aivojen alapuolen pehmeään
aivokalvoon harmaaukeltaisia, hietajyvän kokoi-
sia tuberkelinystyröitä. — 5. Juomareissa usein
ilmenevä kovan aivokalvon tulehdus (pakyme-
iiingitis) kulkee hiipien. Myöskin kuppatauti
aikaansaa a:u.

Aivokalvot ks. Aivo t.

Aivokasvannainen (tumor cerebri), aivo-

aineesta tai aivokalvoista kohoava kasvannainen.
Aivokalvon kasvannaiset ovat enimmäkseen sar-

konieja ; aivoaineen a:t johtuvat enimmäkseen
ai\ojen sidekudosainesten kasvamisesta, mutta
ovat kuitenkin sisäiseltä rakenteeltaan hyvin eri-

laisia (sarkomeja, gliomeja, myvomeja). Ne
häiritsevät verenkiertoa ja saavat aikaan pai-
neen. Ne ovat milloin syöpää, milloin tuberkeli-
tai syfilistartunnan y. m. synnyttämiä.
Aivokohju (enciphalocele), aivoalueen tai

ai\okalvojeu tunkeuminen ulos pääkopassa ole-

\ista aukoista. M. OB.
Aivokurkiainen ks. Aivot.
Aivolisäke ks. Aivo t.

Aivo-ontelot ks. Aivo t.

Aivopaine (compressio cerehri), aivokopassa
ja .selkäydinkanavassa vallitsevan paineen lisään-
tyminen, .syntyy joko aivoja ympäröivän nesteen
tulehduksellisesta lisääntymisestä tai tilan su-

pistumisen takia, jonka aiheuttavat kasvannai-
set, verenvuoto, märänkokoontuminen, päänlui-
den murtuminen. A. saa aikaan päänkipua,
näköhäiriöitä, halvaantumista, unitaudin, vie-

läpä kuoleman.
Aivopehmeneininen, yhteinen nimitys erilai-

sille tiloille, joissa aivoalue on paikoittain tau-
dillisesti nuiuttunut. Aivoissa esiintyy väliin
pieniä n. s. pehmenemisiä, jolloin aivojen kudos,
menettäen tervepohjaisen rakenteensa, muuttuu
toimintaansa kelpaamattomaksi pehmeäksi pe-

säkkeeksi ; syynä näihin voivat olla pienet veren-
purkautumat ja verisuonien ttikkeumat. Nimi-
tyksellä aivopehmeneminen tarkoitetaan kuiten-
kin enimmäkseen erityistä parantumatonta, mie-
lenvikaan ja kuolemaan viepää tautia, dementia
paralytica'a eli progressiivista paralysiaa, joka
yhä selvemmin on näyttäytynyt olevan jonkuQ-
lai.sen syfilistartunnan jälkitautina. M. OB.
Aivopuoliskot ks. Aivot.
Aivorakot ks. Aivot.
Aivoreidet ks. Aivo t.

Aivorunko ks. A i v o t.

Aivosilta ks. Aivo t.

Aivosuppilo ks. Aivot.
Aivot. Aivoiksi nimitetään yleensä kaksi-

kylkisten eläinten päässä sijaitsevaa keskusher-
moston pääosaa. Madoissa ja niveleläimissä ai-

voilla tarkoitetaan molempia uielunpäällisiä her-
mosoluja (ganglioita), jotka hennottavat sil-

mät ja tuntosarvet ja jotka u.sein ovat yhtyneet
yhteiseksi n. s. aivosolmuksi. Nilviäisis.sä mo-
lempia keskimäisiä nieluupäällisiä hermosoluja
eli n. s. cerebraali ganglioita sanotaan aivoiksi.

PääkalloUisissa luurankoisissa aivot (ence-
phalon) ovat se keskushermoston osa, joka sijait-

see pääkopan muodostamassa ontelossa. Aivot
muodostuvat niillä sikiön putkimaisen selkäydin-
aiheen etupäässä syntyvistä rakkoinaisista laa-

jennuksista, aivorakoi.sta. Aivorakkoja on viisi:

etuaivot, väliaivot, ke.skiaivot, taka-aivot ja

peräaivot. Näistä etuaivot aikaiseen jakaantu-
vat kahteen, oikeaan ja vasempaan puoliskoon.
Rakkojen seinät, jotka kuten koko selkäydin-
putki ovat muodostuneet hermosoluista ja hermo-
säikeistä, ovat sikiöllä alussa ohuet, mutta kas-
vavat paksuudelleen. Jäännöksinä sikiön aivo-
rakkojen verrattain suurista onteloista ovat
täyskasvaneilla n. s. aivo-ontelot. Eri liiuran-

koisluokissa aivorakot joutuvat hyvin erilaisen

kehityksen alaisiksi suhteellisen kokonsa samoin
kuin tehtäviensä puolesta. Alhaisimmilla luu-
rankoisilla ne 5 aivo-osastoa, jotka mainituista
aivorakoista syntyvät, muodostavat jokseenkin
suoran jonon, korkeammilla sitävastoin aivo-

runko taipuu ja muutamat aivo-osastot suuresti
laajenevat. Varsinkin isojen aivojen nimellä
tunnetut etuaivot ovat erittäin suuret ja lisäksi

poimuiset niillä nisäkkäillä, jotka älynsä puo-
lesta ovat kehittyneimmät.
Ihmisellä aivot (ks. kuvaa) muodostavat

jokseenkin munanmuotoisen, pehmeän, hermo-
ainetta ja verisuonia sisältävän valkean tai har-
maan massan, joka saavuttaa täyden kokonsa
7-S:nnella ikävuodella ja jonka paino miehillä on
keskimäärin vähän yli 1,400 gr, naisilla ke.ski-

määrin 125 gr vähemmän.
Seuraavat aivojen osastot ovat helposti huo-

mattavat: isot aivot (cerebrumj, pienet
aivot (cerehellum) ja k e s k i-a i v o t (mexen-
cephalon) eli aivorunko, joka on väli- ja keski-

aivojen ynnä pidentyneen selkäytimen yhteis-

nimi.

Isot a i V o t, n. "/; koko aivojoukosta, täyt-

tävät pääkopan ontelon koko etu- ja yläosan ja

peittävät muut aivo-osat alleen. Syvä ke.skivii-

vassa kulkeva juopa (B, 15), johon myös kova
aivokalvo laskeutuu, jakaa isot aivot kahteen
puoliskoon (hemisfääriin). Halki-

leikkauksessa huomaa, että aivojen pintakerrok-
sen muodostaa harmaa n. s. kuorikerros,
joka sisältää runsaasti hermo- (ganglio-) soluja ;

tämän alla on hermosäikeitä sisältävä ja veri-

suonista köyhempi valkea n. s. y d i n-

kerros. Isojen aivojen pinnassa näkyy
lukuisia kiemurtelevia, .syvien uurteiden (sulci)

rajoittamia poimuja (gyri), jotka ovat har-

maan kuorikerroksen muodostamia, ja jotka

suuresti laajentavat tämän sieluntoiminnoille

tärkeän kudoskerrok.sen pinta-alaa. Eräs isojen

aivojen tyvessä esiintyvä syvempi vako, S y 1-
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viuksen uurre, jakaa puoliskot etumai-

seen ja takimaiseen osastoon. Tämän uurteen

edessä on otsaliuska (A ja B, 1), sen yläpuolella

keskiuurteen luona päälaenliuska (A. ja B, 2),

takana takaraivoliuska (A ja B, 3) ja alla

ohausliuska (A ja B, 4). Molempia puoliskoja

Pituusleikkaus
tekstissU).

Alta. (selitykset

yhdistää toisiinsa keskiviivassa kulkev.an juo-

van pohjassa oleva aivo-osa, jolla on nimenä
aivokurkiainen (corpus callosumj ja

jonka poikittain kulkevat säikeet muodostavat
(A, 8). Aivokurkiaisen alla on pohjukka
(fornix) (A, 10). Pitkittäisiä säikeitä sisäl-

tävät aivoreidet (crura cerebrij yhdistävät

suuret aivot pidentyneeseen selkä-
ytimeen. Isojen aivojen puoliskojen kes-

kellä on nesteellä täytetty ontto tila, sivuon-
telot, jotka Monronreiän (A, 23) kautta
ovat yhteydessä kolmannen aivo-ontelon kanssa.

Kumpaisellakin sivuontelolla ou kolme haaraa
(sarvea), jotka ulottuvat kauas isoihin aivoihin

ja joiden seinämillä osaksi on omat nimensä
(A m monin sarvi, aivojuovikkaat
V. m.). Sivuontelojen etusarvien välissä on n. s.

läpikuultava väliseinä (A, 24).

Väli aivot ovat hyvin pienet; niiden onte-

lona on n. s. kolmas aivo-ontelo; tämä jatkuu
alaspäin umpinaiseen suppiloon (infundibu-
lum), jonka päässä on aivolisäke (B,ll)

(hypophysis cerebrij eli n. s. I i m a r a u h a n e n
(glatidula piluitaria) (A, 14; B, 12). Sen merki-
tys ihmiselle on tuntematon samoin kuin n. s.

käpyrauhase n(epiphyaia, glandula pinealisj

(A, 16), joka on noin herneenkokoinen, kalkki-
kappaleita (a i V o h i e k k a a) sisältävä muodos-
tus ja jossa ennen luultiin sielulla olevan sijansa.

iSujipilou tyvi on (luiiicttu harmaan kukku-
1 a n nimellä, sen takana on kaksi nystyrää eli

ydinkukkulat (B, 10) ja näiden takana
pie'ni, lukuisten verisuonien lävistämä alue

(B, 13). Väliai vojen pääosan muodostavat
näkökukkulat (tlialami optici), joista osa
näköhermojen säikeitä saa alkunsa.
Keskiaivojen ontelo on kapea putki,

Sylviuksen vesijohto (A, 21), joka
edestä on yhteydessä kolmannen aivo-ontelon

kanssa (A, 22), takana taka-aivojen ontelon
(neljännen) kanssa (A, 18). Huomattavin osa
keskiaivoissa ovat nelikukkulat (corpora
quadrigemina), neljä pientä kohoumaa (.A, 17).

Pienetaivotelitak a-a i v o t (A ja B, 5)

sijaitsevat pääkopan takaosassa isojen aivojen
takaliuskojen alla, joista ne erottaa kovan aivo-

kahon muodostama poikkipuolinen poimu eli

aivoteltta (tenlorium cerebelli). Pienet aivot

ovat samoin kuin isot aivot jakaantuneet kah-

teen sivulliseen puoliskoon, jotka pinnaltaan
ovat sillä tavoin uurteiset, että muodostavat lu-

kuisia levymäisiä liuskoja. Liuskojen harmaa
kuorikerros tekee lukuisia sivupoimuja. Tästä
poimuutumisesta on seurauksena, että pienten

aivojen kohtisuorassa läpileikkauksessa esiintyy

puuiimuotoinen kuvio, joka on saanut nimekseen
elämänpuu (arbor vitte) (A, 5) . Molempien
[uoliskojen välissä esiintyy m a t o- fuerni ig-^ ni-

minen keskinen osa (B, 16). Pienten aivojen ja

pidentyneen selkäytimen ontelo yhdessä muodos-
ta\ at neljännen aivo-ontelon (A, 18)

.

Peräaivot eli pidentynyt selkä-
ydin (meduUa oblongata) (A ja B, 7) jatkuu
niskareiän kautta suoranaisesti selkäytimeen ja

osoittaa saman järjestyksen valkean ja harmaan
hermoaineen sijoituksessa kuin tämä. Sen huo-
mattavimpia osia on aivosilta (pons), noin
tuuman levyinen hermojoukko, joka välittää yh-
teyden sen ja muitten aivo-osastojen kanssa
(A ja B, 6), py r a m i d i t (B, 8) ja o 1 i i v i t

(B, 9).

Aivoja verhoo kolme kalvoa, likinnä erittäin

ohut, verisuonista rikas pehmeä aivokalvo
(pia tnatcrj, tämän päällä on lukinverkko-
kalvo (arachnoideaj ja päällimäisenä vahvasta
sidekudoksesta muodostunut kova aivo-
kalvo (dura mater). Pehmeän aivokalvon osia

on suonikalvo (A, 9), joka peittää kolmannen
aivo-ontelon.

Aivojen tyvestä lähtee 12 hermoparia, aivo-
hermot: 1. hajuhermot (nervi olfactoriij

(B, 1), 2. näköhermot (n. optici) (A, 13; B, II),

jotka lähtevät näköhermojen ristikosta (B, 14),

3. ja 4. silmälihashermot (n. oculomoiorii ja

n. trochleares) (B, III ja IV), 5. kolmihaaraiset
hermot (n. trigemini) (B, V) , 6. ulkopuoli.set

silmälihashermot (n. abdticentesj (B, VI),

7. kasvohermot (n. faciales) (B, VII ja VII'),

8. kuulohermot (n. acustici) (B,VIII), 9. kieli-

kitahermot (n. glossopharyngei) (B, IX) , 10. kier-

tävät (sisälmysten) hermot (n. vagij (B, X),
11. lisähermot (n. accessorii (B, XI), 12. kielen

liikuntohermot (n. hypoglossi) (B, XII).
A:jen toiminta on mitä monipuolisin; ne hallit-

sevat ruumiin liikkeitä, vastaanottavat tunto- ja

aistinhermojcn tuomat viestit valmistellen näistä

tietoisia havaintoja, ovat sielun elin. Kai-
killa sielueläinään kuuluvilla elonilmauksilla on
aineellinen pohjansa aivoissa. Kuta henkisesti

kehittyneempi ihminen on, sitä suuremmat ja

paiuavammat ovat hänen aivonsa. -— Erittäin

tärkeä seikka on useimpain aivo-osien parilli-

suus, joka tekee mahdolliseksi, että rajoitetun

osan loukkautuessa vastaava osa terveellä puo-

lella voi, määrätyissä oloissa, toimittaa loukkau-
tuneen osan tehtävän. Myös on huomattava,
että hermosäikeet pidentyneen selkäytimen pyra-
mideissa risteilevät, joten on ymmärrettävissä,
minkä vuoksi toiseen aivopuoliskoon kohdistetut
loukkaukset aikaansaavat häiriöitä (halvaantu-
mista) vastakkaisella ruumiiupuolella.

Isot aivot, lähemmin sanoen niiden harmaa,
miljoonia hermosoluja sisältävä kuorikerros, on
sieluntoiraiutain, älyn, tahdon, muistin, tietoi-

suuden keskus. Kuorikerroksella ei kummin-
kaan ole joka osassaan sama tehtävä, siinä voi

erottaa rajoitettuja keskuksia määrättyjä tehti-
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viä varten. Liikekeskus, josta vaikutteet tah-

donalaisiin lihasryhmiin lähtevät, sijaitsee mo-
lempien keskuspoimujen luona. Kokeista on li-

säksi opittu tuntemaan liikekeskuksessa pienem-
piä sarkoja, joista vaikutteet esim. raajojen lii-

kunnoille lähtevät. Samoin voidaan erottaa rajoi-

tettuja alueita, jotka ovat aistimien saamien
vaikutusten tajuamispaikkoja, aistimussarkoja.

Niinpä kuulosarka sijaitsee ohimoliuskassa,
näkösarka takaraivoliuskassa j. n. e. Kolmannen
otsapoimuu, eli n. s. B r o e a n poimun, luona

on puhesarka, jonka loukkaus synnyttää häi-

riöitä puhetaidossa tai aikaansaa tämän kyvyn
häviämisen.

Pienet aivot vaikuttavat etenkin niihin lihak-

siin, jotka pitävät huolta ruumiin tasapainosta

ja liikkeistä paikasta toiseen. Niiden toimena
näkyy yleensä olevan ruumiinliikkeiden sopu-

suhtainen ohjaaminen.
Elämälle tärkein aivo-osa on pidentynyt selkä-

ydin, joka on hengitysliikkeiden, sydämentoi-
minnan, suonien laajentamisen ja supistamisen
keskus. Myös purekaimis- ja nielemisliikunnolla

on keskuksensa tässä aivo-osassa. Pidentyneen
selkäytimen poikkileikkaaminen tai vioittaminen
aikaansaa heti kuoleman ; siinä on „elämän-
solmu", jota vastoin muita aivo-osia voi poistaa

ilman että elämä heti lakkaa. K. M. L.

Aivoteltta ks. Aivot.
Aivotulehdus (encephalitis), aivoalueen tu-

lehdus, syntyy erittäinkin aivojen vahingoittu-

misesta ja saa usein aikaan aivoajoksen. Usein
on aiheena infektsionitautien kiertelevä tartun-

ta-aine. Kroonillisen aivotulehduksen saa aikaan
alkoholismi ja syfilis. — Myöskin kotieläimissä

esiintyy akuuttisia aivojen ja niiden kalvojen
sairauksia, useimmin hevosissa, esim. ankaran
rasituksen, pitkän laiva- tai rautatiematkan jäl-

keen, liiallisen siitinelinten kiihotuksen johdosta.

Myös erinäiset rehualneet (palkokasvit) saavat
ruoansulatushäiriöiden aiheuttaman a:n aikaan.
Nautaeläimissä on a. usein tuberkuloosista
laatua.

Aivotärähdys (commotio cerebrij, välittömän
tahi välillisen väkivallan synnyttämä toiminnal-
linen häiriö aivoissa, vaikkei näkyväistä vam-
maa ole olemassa. Taudinkuvaan kuuluu suoni-

ja hengityshäiriöitä, oksennuksia, halvauksia,
tajuttomuutta j. n. e. M. 0-B.
Aix [eks] (A. en Provence), kaupunki

Kaakkois-Ranskassa, Bouches-du-Rhöne departe-
mentin pääkaupunki, 28 km Marseillesta pohjoi-

seen, kauniissa ja hedelmällisessä seudussa, n.

29,829 as. (1906). Harjoittaa silkki- ja pumpuli-
kankaiden valmistusta, oliivi- ja mantelipuun
viljelystä. Tärkeä oliiviöljyn vientipaikka.
Kaupunki oli keskiajalla Provencen pääkau-
punki ja trubaduurien kokouspaikka. Sitä sa-

nottiinkin „Ranskan Ateenaksi". Roomalais-
aikaan oli kau|)unki Aquae Sexti se'n nimellä
tunnettu lämpimistä lähteistään. Marius voitti

siinä teutonit v. 102 e. Kr. A. R. B.

Aix les Bains [ekslebtVJ, kaupunki ja kylpy-
paikka Ranskan Savoie departementissa. Kuu-
luisa lämpimistä rikkilähteistään, jotka jo roo-

malaiset tunsivat (Aquse G r a t i a n se eli

Domitiana;), 8,000 as. (1901).
Aizoacese [-tsoä'-}, jääruohot, Centrosper-

Hi(E-parveen kuuluva kaksisirkkaisheimo ; hieta-

aavikkojen ja muiden kuivien kasvupaikkojen
kasveja troopillisesta ja subtroopillisesta vyöhyk-
keestä varsinkin Etelä-Afrikasta. Heimoon kuu-
luvat m. m. suvut ilesenibryanthemum ja Tetra-
gonia (ks. n.)

.

Ajaccio [-a'tso], Korsikan pääkaupunki, sen
länsirannalla, lujasti linnoitettu, 22,000 as.

(1901) ; talvi-ilmasto on lauhkea. Väestö har-
joittaa sardellin- ja korallinpyyntiä ja valmistaa
hienoksi tunnettua oliiviöljyä. — Napoleon Bona-
parten syntymäkaupunki.
Ajanhenki, määrättynä aikakautena vallit-

sevat aatteet, mielipiteet ja harrastukset. Ne
vaikuttavat mahtavasti yksilöiden mielessä, ta-

vallisesti näiden tietämättä. Nimenomainen
\etoarainen „ajanhengen vaatimuksiin" on kui-

tenkin usein erehdyttävä, sillä juuri koska ajan-

henki ehdottomasti vaikuttaa kaikissa yksi-

löissä, niin on hyvin vaikeata sattuvasti kuvatu
oman aikansa luonnetta; tavallisesti vasta jälki-

maailma voi selvästi käsittää kunkin aikakau-
den luonteenomaiset piirteet. Sitäpaitsi ajan-

henki lakkaamatta muuttuu, milloin verkalleen,

milloin nopeasti, niiden henkisten voimien vai-

kutuksesta, jotka kullakin hetkellä ovat toi-

messa, (vrt. Aatevirtaus). A. Gr.

Ajanlasku perustuu yhteen tahi useampaan
aikayksikköön (ks. t.), joiden tarkoituksenmu-
kaisesta merkitsemisestä ja numeroimisesta
a. muodostuu. Lähinnä tarjoutuva ja sen vuoksi

aikaisimrain käytäntöön päässyt aikayksikkö on
vuorokausi. Pitempiä ajanjaksoja huo-

mioonotettaessa tarvitaan suurempi yksikkö,
jonka helposti tarjoavat kuun vaihtelut. Otta-

malla huomioon ne hetket, jolloin uuden kuun
viilu ensin ilmestyi taivaalle, havaittiin, että se

aika, joka kului kuun uudestaan näyttäytymi-
seen samalla asteella, on noin 29 '/i vuorokautta.
Tätä aikaa on nimitetty synodiseksi kuukau-
deksi. Aikayksikkönä käytetään siis kuu-

kautta, mutta kun oli tarkoituksenmukai-
sempaa, että kukin päivä kuuluisi kokonaisuu-

dessaan toiseen tai toiseen kuukauteen, annet-

tiin kalenterikuukaudelle vuorotellen 29 :n tai

30 :n vuorokauden pituus. — Vuodenaikojen sään-

nöllinen vaihtelu tarjosi vieläkin suuremman yk-

sikön : vuoden, jonka pituus on 365 vuorok.

5 t. 48 min. 46 sek. (= n. 365 '/< vuorok.) . Ny-
kyisen ajanlaskun muodostumiseen on enimmän
vaikuttanut vanhojen egyptiläisten, kreikkalais-

ten ja roomalaisten a. Juutalaisilla on ole-

massa 7-päiväinen viikko. Egyptiläisten a.

perustui 3G5-vuorokautiseen vuoteen. Vanha
kreik. a. perustui synodiseen kuukauteen ja kar-

kauskuukaudet otettiin huomioon. Vanhim-
massa roomalaisessa ajanlaskussa oli vuosi jaet-

tu 10 kuukauteen ; tämän sijalle tuli pian täy-

dellisempi a., joka laski 355-vuorokautisen vuo-

den; silloin tällöin lisättiin 30-päiväinen kar-

kauskuukausi. Julius C se s a r i n toimesta otet-

tiin käytäntöön uusi a. (n. s. juliaani-
nen kalenteri 1. vanha luku); sen

perustaksi asetettiin vuosi, pyöristettynä ta-

saisesti 365 '/, vuorokaudeksi ; jotta joka vuo-

dossa olisi kokonainen luku vuorokausia, mää-

rättiin joka neljäs vuosi karkausvuo-
deksi (ks. Vuosi), karkauspäivä asetettiin

entisen karkauskuukauden sijalle (helmik. 23

p:n jälkeen). Juliaaninen vuosi, joka on käy-
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tUnnössä kreikkalaista oppia luimustavilla kan-

sdilla, sisältää 305 vuorok. 6 tuntia ja on siis

11 min. 14 sek. liian pitkä. 128:ssa vuodessa

karttuu 1 vuorokausi liikaa. Kalenteri kaipasi

siis uudistamista, Jonka suoritti paavi Grego-

rius XIII. Gregoriaaninen kalen-
teri 1. uusi luku tuli käytäntöön 1582.

Karkau.svuosiin nähden noudatetaan siinä seu-

raavaa sääntöä: sen sijaan kuin juliaanisessa

kalenteri.'sa jokainen satavuosi on karkaus-

vuosi, ovat gregoriaanisessa kalenterissa kar-

kausvuosia vain ne, joiden sataluku on tasan-

jaollinen 4:llä. »otus näiden kahden kalen-

teiin välillä on nyt 13 vuorok. Uusi luku tuli

käytäntöön roomalaiskatolisissa maissa, Ruot-

si.ssa ja Suomessa vasta 1753. Kansa käytti

vanhaa lukua vielä 1800-luvun alkuun asti.

Muinaissuomalaisten, samoinkuin usei-

den muidenkin suomalaisugrilaisien kansain

ajanlaskussa oli vuosi jaettu 13 kuukauteen,

(vrt. Vuosi, Kuu vuosi, Tähti vuosi,
.\ I m a n a k k a.)

'lärkeimmät historialliset a;t ovat: kristil-

linen a., s. o. jälkeen Kristuksen
syntymän, roomalai.sen apotin IJionysiok-

seu (525) alkama, joka asetti Kri.stuksen

.syntymän vuoden l:n 25 p:ksi jouluk., käy-

tetty Roomassa kirkollisessa ajanlaskussa 6:a-

nen vuosisadan keskivaiheilta ja tuli länsimaissa

yleiseksi 10:nuestä vuosisadasta alkaen: h e d s-

ra (Muhammedin pako, 15 p. heinäk. 622 j. Kr.)

on kaliti Omarin ajoista asti käytännö.ssä muha-
mettilaisessa maalimassa. — Intialaisesta
ajanlaskusta ovat huomattavia Kaliyugan,
28 p. belmik. 3102 e. Kr. ja buddhalaisten a.,

Uuddha Sakjamun'in kuolinvuodesta (543). —
Kreikkalainen a., olympiadit, alkavat 23 p.

hl inäk. 776 e. Kr. Hoomalaiiien a. Rooman peru.s-

'bmisista (ab urbe <;ondita) johtuu \'arrou tie-

donannon mukaan v :sta 753 e. Kr. N a b o n a s-

sarin a. 747-324 e. Kr., siilien liittyy Phi-
lippoksen a. eli aika Aleksanteri Suuren kuole-

masta. Roomaluinen konsuliaika laskee aikaa
vuotuisesti valittujen konsulien mukaan, joidjn
sarja alkaa kuninkaiden karkoittamisvuodesta
500 e. Kr. ja jatkuu porvarillisena ajanlaskuna
v:een 541 j. Kr. D i o k 1 e t i a n u k s e n a.

(1. m a r 1 1 y y r i-a.) lukien 29 p:stä elok. 284

j. Kr. Ranskan vallankumouksen a.,

jonka vuodet merkittiin roomalaisilla nume-
roilla (au. I, II j. n. e.), aloitettiin 22 p:stä
syysk. 1792 ja otettiin käytäntöön 6 p. lokak.
17!I3, mutta lakkautettiin jo 1 p. tammik. 1806.

(A. D.)

Ajanmääräys, paikallisajau määrääminen,
joka tapahtuu n. s. pasaasikoneella, siten että

tehdään havainto jonkun kiintotähdeu kulusta
havainto|>aikan meridiaanin kautta. Kun |iai-

kan maantieteellinen asema on tunnettu, niin

tiedetään jo ennakolta, mihin aikaan ky.symyk-
ses.sä olevan lähden tulee kulkea tämän paikan
meridiaanin kautta. (l. M-r.

Ajantasaus ks. A u r i n k o aika ja P ä i-

v ä n t a s a u s.

Ajantieto, aikakirja (ks. t.), esim. Laurentius
l'elriii 1G5S julkaisema ..Synopsis chronologia-

iinnoniric rhytmica. eli ajan tieto Suomenmaan
menoist ja ustost"; myöskin joskus = alma-
nnkku. ajanlasku.

Ajattara, paha haltija, joka eksytti naisen

haamussa metsämiestä tai laskeutui nukkuvan
rinnan päälle painajaisena. Sana lainattu liet-

tuankielestä (liett. oi7i(a;a« = painajainen).
A'. A'.

Ajatteleminen on se sielun toiminta, jossa

mielteitä tahallisesti yhdistetään toisiinsa ja

muodostellaan siinä tarkoituk.sessa, että sen

avulla pääsisimme todenperäiseen tietoon. Sliel-

tämisen eli tietopuolisen sieluntoiminnan alalla

sopii erottaa kolme kehitysastetta: 1. havainto,

2. mielikuvitus (laajassa merkityksessä) 1. kii-

vausvoima ja 3. ajatteleminen. Alemmat miel-

tämistoiminnat tapahtuvat itsestään 1. mieltä-

vän tahtomatta: havainto johtuu suorastaan
ulkonaisesta aistinkiihotuksesta, mielikuvituk-

sessakin mielteet ilmestyvät tajuntaan määrä-
tyistä sielullisista syistä asianomaisen tahto-

matta, — esim. kaksi miellettä, joita usein on
yhfaikaa tajuttu, esiintyy sitten assosiatsioni-

tottumuksen pakosta yhfaikaa tajunnalle; ajat-

teleminen on sitävastoin sisällistä itsetoimintaa.

Kokemus opettaa ihmiselle, että ne mielleyhty-

mät, jotka satunnaisesti ovat hänen tajuntaansa
muodostuneet ulkovaikutelmien ja mielleasso-

siatsionien johdolla, usein ovat erehdyttäviä

:

sentähden häneen herää itsetietoinen pyrkimys
päästä päteviin mielikuviin ja tietoihin, s. o. hän
rupeaa ajattelemaan. Ajatteleminen on siis

ylit'aikaa mieltämistä ja sisällistä tahtomista

:

tahto siinä hallitsee ja ohjaa mieltämistoimiii-

taa. Täysin kehittyneessä ajattelemisessa tapali-

tuu sisällinen valinta: muistin ja mielleassosi-

atsionien vaikutuksesta suuri joukko mielteitä

ja mielleyhdistyksiä pyrkii tunkeutumaan tajun-

taan, mutta ajatteleva henki valitsee ja omak-
suu nii.stä ainoastaan ne, jotka se huomaa oi-

keiksi ja asianmukaisiksi. Siten ajatteleminen
eroo alemmista tietopuolisi.sta sieluntoiniinnoistu

siinäkin, että mielteet eivät yhdy toisiinsa ulko-

naisten, satunnaisten asianhaarojen mukaan,
vaan sellaisella tavalla, joka johtuu niiden

omasta sisällyksestä ja olemuksesta. Kaikkeen
ajattelemiseen liittyy omituinen loogillisen
välttämättömyyden tunne : tuntuu ole-

\an välittömästi selvää, että ajatuksen muodos-
tamat mielleyhdistykset ja johtopäätökset joh-

tuvat asiain omasta, olokohtaisesta (objektiivi-

sesta) luonnosta, eivätkä mistään ajattelevan

satunnaisista arveluLsta tahi mielihaluista. •

—

Jokapäiväisessä kieles.sä ajatella sanaa usein

käytetään laajemmassakin merkityksessä. Sillä

osoitetaan kaikkea mieltämistä, joka ei suoras-

tr.an johdu aineellisesta ulkovaikutuksesta, siis

myös muistamista ja muuta mielikuvituksen
toimintaa. Myöskin muutamat filosofit, esim.

Descartes, ovat käyttäneet sitä yhtä laajassa

merkityksessä tahi vielä laajemmassakin, osoit-

tamaan kaikkia itsetietoisia sielullisia tapah-

tumia. A. Or.

Ajatuksellinen I. ideaalinen, intellektu-

aalinen. — nämä sanat ovat kuitenkin useammin
suomennettavat toisin, esim. sanoilla aatteelli-

nen, ihanteellinen, älyperäinen. — / i7o»., se, mikä
on olemassa ihmisen ajatuksessa tahi mielikuva-
na, ulkonai.sen, aineellisen olevaisen vastakoh-
tana; myöskin (abstraktisen) ajattelemisen ke-

hittämä ja tarkistama mielikuva, aistillisten,

havainnollisten mielteitten vastakohtana.
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Ajatus. 1. Ajattelemistoiminta ks. Ajat-
te 1 e iii i n e n. — 2. Ajattelemiseu tuote, ajat-

ttlemalla muodostettu mielle tai mielleylidistys.

Ajatuksen perusmuodot eli 5'ksinkertaisteu aja-

tusten eri lajit ovat k U s i t e, a r v o s t e I m a ja

]> ii ;i t e 1 m ä (ks. n.).

Ajatuslait, tog., ovat ajattelemisen j-leisim-

mät perussäännöt. Ei ole syytä käsittää ajatus-

lakien merkitystä siten, että kaikkia erikoisia

loogillisia sääntöjä tarvitsisi nimenomaan joh-

taa niistä, sillä monet erikoisemmatkin loogilli-

set säännöt ovat itsessään ilmeiset eivätkä siis

kaipaa sellaista johtamista; vaan ajatuslait lau-

suvat lyhyimmässä muodossa ajattelemisen ylei-

simmät perusominaisuudet. Ajatuslait ovat:

Identiteetin laki (ks. t.). Ristiriitaisuuden 1. (ks.

t.|. Riittävän perusteen 1. (ks. Perusteen laki)
;

iiLuutamat lisäävät vielä Kolutannen poissulke-

ini.slaiu (principium exclusi tertii) ja Yhdisty-
väisyyden lain (principium convenientia). Kaksi
ensinmainittua suhteutuu ajatuksen perustoi-

mintaan, mielteiden vertaamiseen ja erottami-

seen, ja lausuu eri näkökohdilta katsoen, että

jokainen käsite on säilytettävä semmoisenaan ja

erotettava kaikista muista käsitteistä. Riittä-

män perusteen laki lausuu ajattelemisen toisen

perusominaisuuden, nim. että vaaditaan loogil-

lista, järkiperäistä perustetta jokaisen ajatuk-

.sen ja väitteen muodostamiseen; järkemme vaa-

tii, toisin sanoen, että asetamme kaikki ajatulc-

.senime yhteyteen toistensa kanssa, niin että ne
muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden.
Kolmannen poissulkemislaki lausuu, että arvos-

telmista ,,A on 13" ja ,,A ei ole B'" jompikumpi
malttamatta on pätevä, kolmatta mahdollisuutta
ei ole ; siten .se ilmaisee myöntilvän ja kieltävän

ajatustoiminnan eli arvostelraanmuodostuksen
luonnon. Yhdistyväisyyden laki lausuu, että

jokainen mielle voidaan ajatuksessa yhdistää (1.

verrata) mihinkä muuhun mielteeseen tahansa,
siltn että toinen jossakin katsannossa määrää
toista. A. Gr.

Ajatustenlukemluen, taito arvata kuten
näyttää välittömästi toisten ihmisten ajatuksia.
\"uoden 1875:n paikkeilta alkaen ameriikkalaiset
Bro\vn ja Bishop, engl. Cumberland y. m. herät-

tivät suurta huomiota julkisilla näytännöillä,
joissa he osoittivat osaavansa esim. löytää piilo-

tetun esineen, arvata numeron tai sanan, jota

toinen ajatteli y. m. Ajatustenlukeminen tuli

])ian suosituksi seurahuvitukseksi ja huomattiin
verrattain monien ihmisten osaavan johonkin
määrään harjaantua tuohon taitoon. Ajatusten-
lukija, toisinaan silmät sidottuina, pitää kädestä
välittäjää, „mediota", joka keskittää ajatuk-
sensa määrättyyn tehtävään ; toisinaan hän pi-

tää kätensä vähäisen matkan päässä välittäjästä

koskettamatta tätä. Numeroja ja sanoja arvat-
taessa ajatustenlukijat usein, pitäen kiinni välit-

tiijän kädestä, liikuttivat sitä edes takaisin tau-

lun edessä, johon oli kirjoitettu numerot tahi

aakkoset. Tällaisissa oloissa toimitettu ajatus-
tenlukeminen perustuu käden erinomaiseen
lieikkätuntoisuuteen, joka huomaa välittäjän kä-
dessä ehdottomasti .syntyviä ylen vähäisiä liik-

keitä tai verenkierron muutoksia, kenties myös-
kin siitä johtuvaa suurempaa tai vähempää läm-
niönsäteilyä y. m., jotka ilmiöt omituisella ta-

malla vaihtelevat, kun ajatustenlukija etsiessään

esinettä kääntyy oikeaan suuntaan tahi kuu käsi
lähenee arvattavaa numeroa tai kirjainta.
Brown antoi itse jo 1S76 tämän oikean selityk-
sen ilmiöistä. Preyer on rakentanut herkkä-
tuntoisen koneen, palmografin, jolla voidaan sel-

västi osoittaa noita käden vähäisiä, ehdottomia
liikkeitä. Kun ajatustenlukija ei koskettele eikä
uäe välittäjää, niin hän näyttää voivan toisi-

naan kuulla — kenties itse tietämättänsäkiu —
}'leu heikkoja kuiskauksia, jotka ehdottomasti
syntyvät välittäjän puhe-elimissä hänen keskit-

tyessään ajatuksiaan johonkin asiaan; .sellaisten

kuiskauksienkin syntyä on kokeellisesti todis-

tettu (ks. Hansen ja Lehmann, Wundt'in Philos.

Studien XI, 1895). Sittemmin on kuitenkin toi-

sin järjestetyillä kokeilla yritetty varmemmin
todistaa puhtaastaan sielullista ajatus-
ten siirto a (suggestion mentale), esim. siten

että henkilöt ovat eri huoneissa. M. m. mainio
fysiologi Ch. Richet on tehnyt huomattavia
kokeita, jotka hänen mielestään todistavat sie-

lullisen ajatustensiirron todellisuutta. Täyttä
varmuutta on vaikea saavuttaa, koska senluon-

toiset kokeet kuitenkin onnistuvat verrattain
harvoin ja koska itsepettymys ja tahallinen

petos usein hämmentävät kokeiden tuloksia.

[Richefn kokeet täydellisimmin ko'ottuina sak-

salaisessa käännöksessä „Experimentelle Studien
auf dem Gebiete der Gedankeniibertragung",
1891 ; epäilijän kannalta: Preyer, „Die Erklä-
rung des Gedankenlesens", 1886.] A. Or.

Ajatustensiirto ks. Ajatustenluke-
minen.
Ajatusviiva, viivanmuotoinen välimerkki (— )

,

on oikeastaan paussin merkki, jollaisena sitä

käytetään, kun lausejakso tahallisesti keskey-

tetään, tai kun jotakin odottamattomaksi esitet-

tyä seuraa (valmistuspaussi, jännityksen aikaan-

saamiseksi), niinikään merkitsemään uutta osas-

toa esityksessä, milloin ei tahdota sitä aloittaa

uudelta riviltä. Viivaa, jota käytetään erotta-

maan eri henkilöiden lausumat toisistaan sekä

ajallisia tai paikallisia rajapisteitä merkitsevien

lukujen tai nimien välillä (tavallaan yhdysviivan

merkityksessä), nimitetään myös ajatusviivaksi.

Kahta .,ajatusviivaa" käytetään sulkumerkkien
asemasta, kahta tai useampaa peräkkäistä „aja-

tusviivaa" lainatessa osoittamaan sanojen pois-

jättöä. A. K.

Ajax ks. A i a s.

Ajeerata (lat. agere = ajaa) , touhuta, meuhata.

Ajettuminen, eri ruumiinosissa ja -kohdissa

tapahtuva kudosten turpoaminen. Ilmenee ,,vesi-

pöhönä" sydämen toimintakyvyn heikontumison

sekä myöskin joittenkuitten verta ja verisuonia

koskevien taudillisten muutosten seurauksena

esiintyen silloin useimmiten hiipien kehittyvänä

jiitkällisenä taudinmerkkinä ja tavaten suurem-

pia ruumiinosia yhtaikaa, jalkoja, käsiä, kas-

voja, jopa koko ruumistakin. Nopeammin ja

äkillisesti syntyvänä aiheutuu a. loukkaantumi-

sista ja tulehduksista saaden silloin enemmän
paikallisen leiman. M. 0-B.

Ajmere (Adschmir), Englannin Itä-Intian pii-

rikunnan Ajmere-Merwaran pääkaupunki. Ko-

meiden rakennusten raunioita; pyhiinvaellus-

paikka, 75,759 as. (1901). Suur-moguli .\kliar

suosi erikoisesti Ajmerea asuinpaikkanaan.

Ajohiekka ks. L e n t o h i e k k a.
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Ajojää, irtautuneita jääjoukkioita, jotka tuu-
lien tai merenvirtojen kuljettamina ajelehtivat.

Jiiumeriltä kulkee suuria ja paksuja ajojäälaut-
toja, jotka vasta alhaisilla leveysasteilla hajoa-
vat ja sulavat.

Ajokalastus tapahtuu siten, että 5, 6 tai

useampia jatoja sidotaan toisiinsa kiinni pit-

kiiksi jonoksi, jonka toinen pää nuoralla on kiin-

nitetty veneen kokkaan ja toiseen päähän on
kiinnitetty pystyssä oleva lippupoiju, jonka jäl-

keen veneen annetaan ohjaamatta ajelehtia tuu-

len ja virran mukana. A. alkaa tavallisesti saa-

ristoissamme heinäkuun keskivaiheilla ja jatkuu
noin .syyskuun keskipalkoille.

Ajokas ks. Z o s t e r a.

Ajokoira ks. Koira.
Ajometsästys ks. Metsästys.
Ajomies, jjohjoisen taivaan tähtisikerö, jonk.\

(aj-tiihti, Capella, on 1 suur.; jouluk. 1891 syt-

tyi siinä uusi tähti 4,5 suur.

Ajoneuvot. Vanhimmat tunnetut manterella
käytetyt kuljetusvälineet ovat maaperässä laa-

hattavat n. s. purilaat (puurtoimet,
sapikkaat, sapilaat, volukset, ladat,
rivat). Varsin alkuperäiset tällaiset ovat
vielä paikoin käytännössä vesiheiniä ajettaessa
kuivalle maalle : pari latvapuolelta oksaista
ohutta puuta, joitten tyvipuolet ovat aisoiksi
karsitut; kuorma pannaan oksille. Kehittyneim-
missä purilaissa on kahdet maata laahaavat aisa-

puut, joitten hiukan kaarevia takapäitä yhdis
tävät pajut kaplaineen; kuorma pannaan
pajuille. Tällaisilla purilailla ajettiin kesäisin
vielä 1700-luvulla paljon paraillakin maanteillä.
K o I a-nimistä hyvin paksun suksen tapaista
välinettä käyttivät ainakin pohjois-pohjalaiset
ICOO-luvulla ja myöhemminkin tukinvedossa

;

hirren takapää kiinnitettiin kolan keskessä ko-
hokkcclla olevaan pystyyn rautapiikkiin. Täl-
laisten alkuperäisten kulkuneuvojen pohjalla
varmaan syntyi irtoaisoilla varustettu monikap-
lainen (-pajuinen) kuormareki. Vielä 1700-
luvulla oli Tornion tienoilla juhlareki (pohja-
reet) „kolmitakkanen" (opajuiuen) työreki,
jonka päälle pantiin liki 3 m pitkä, kapea, avo-
pohjainen kori, jossa perätyksin istuttiin.

Kuitenkin oli Pohjanmaalla ainakin jo tämän
sataluvun jälkipuoliskolla talonpojillakin käy-
tännössä reki (k a p p i r e k i)

, jonka peräosal-
taan laatikkomainen kori oli kiintonainen ; tä-

mä kori ei aina ulottunut sepään asti. Sama
ominaisuus havaitaan niinhyvin eräässä korko-
leikkauksilla ja vaakunamaalauksella koriste-
tussa aatelisreessä (Halikko) v:n 1730 vaiheelta
kuin myöskin ahvcnalaisessa sulhasreessä
(tjermo) v:n 1750 tienoilta. Molemmat nämä
reet ovat kapeita, rokoko-tyylisiä ; samoin Vaa-
san tienoilta 1700-luvun lopulla käytetty ajo-
reki (suom. 1 o h n a, ruots. snecksläda),
jonka jalasten sepä sekä korin kiperä ja kapea-
päinen etuosa ovat (kuten samaan aikaan Skan-
dinaaviassa) yhteenkasvaneet. Maamme länsi-

osissa on 1810-luvulla käytännös.sä lyhyt, perä-
puolelta leveä 2-kaplainen empire-tyylinen ajo-
reki (Haukiputaalla .s ani), joka jo seuraa-
valla vuosikymmenellä kasvaa 3-kaplaiseksi
(Haukiputaalla ohinreki). Näihin aikoihin
siirtyy ajajan paikka, joka oli korin takana,
reen etuosaan, johon laitetaan istuinlauta. Le-

veäkoriset ajoreet käyvät nyt tyypillisiksi

kautta koko maan. vaikka kevj-ttä ajoa varten
edelleenkin käytetään kapeita (mutta ei edestä
kapeampia) rekiä (Pohjanmaalla pulkka- 1.

kappireki; Länsi-Suomessa korkealaitainen
ja -sepäinen 1 a i p i o r e k i. Ehkä vasta 1800-

iuvun loppupuoliskolla tulivat Itä-Suomessa
käytäntöön n. s. r e s 1 a r e e t, joitten korin sei-

nät tehdään ristiin pingotetuista nuorista ja
kankaasta (niinimatosta). Takareki, jota
käytetään hirsien kuljetukseen, on aivan lyhyt,
yhdellä kaplasparilla varustettu.

Ikivanhaa alkuperää näyttää Skandinaavian
pohjoisosissa ja näihin lähinnä rajoittuvissa seu-

duissa olevan ahkio eli tuo venhemäinen, suip-

pokeulainen, pyöreäpohjainen ja tasaperäinen
kuljetusueuvo, jossa Rajakarjalan ja Tornion tie-

noitten metsänkävijät vieläkin väliin talvisilla

erämatkoillaan vetävät eväänsä ja riistan. Ah-
kioksi nimitetään myös avonaista, poron vedet-

tävää lapinrekeä, jota käytetään sekä ajoon että

kuormanvetoon. Jälkimäiseen tarkoitukseen
käytettävissä ahkioissa, jotka yleensä ovat ajo-

ahkioita ko'okkaammat, on tavallisesti pohjan
kummallakin puolella s u 1 k a-nimiset lylyt ja-

laksina. Ajoahkiossa, joka tarpeen tullen varus-

tetaan n. parin sentin korkuisella emäpuulla, on
aina matala selkänoja, liekko; samoin ny-
kyään harvinaisessa, sirotekoisessa pulkassa,
joka eroaa ajoahkiosta pääasiallisesti siinä, että

se etuosaltaan on katettu ajajaa polvien yli ulot-

tuvalla, hylkeennahkapeitteisellä kannalla. Ruo-
kavarojen ja kaikenlaisen rihkaman kuljetta-

mista varten käytetään Lapissa n. s. lukko-
ahkiota, joka on koko pituudeltaan katettu
lukittavalla kannella. Sekä ahkioon että pulk-

kaan kuuluu vielä vetohihna, vuottoraippa,
joka kiinnitetään taljasta tehtyihin, k ä s ä t e-

nimisiin poronlänkiin, ja jota sitäpaitsi kannat-
taa poron ympäri sidotun vedätysvyön ala-

osassa oleva silmukka. L e u k u-nimiscUä suu-

rella lapinveitsellä lappalainen kaapitsee lumen
ja jään ajoneuvojensa pohjasta.

Vasta 1600-luvun loppupuolella alkavat maan-
tiet maamme enin viljellyillä seuduilla r a 1-

sasteistä yleisemmin muuttua kärryteik-
s i. Jo tästä voi päättää, että rattaat meillä

ovat aivan myöhäisiä tulokkaita. Niitä kyllä

mainitaan jo 1500-luvulla linnojemme ja kunin-

kaankartanoitten tilikirjoissa, mutta rahvaan
käsiin ne yleisemmin joutuvat vasta 1700-luvulla.

Mainittava on kuitenkin, että ruotsalaisissa kyy-
('iupitoa koskevissa asetuksissa jo ennen 1600-lu-

vuu puoliväliä puhutaan vaunuistakin.
Pääasiallisin kulkuneuvo — jos niin sopii sanoa
— oli yhtäkaikki tähän aikaankin vielä satula.
Ensimäisissä rahvaankärryissä kerrotaan pyö-
räin olleen kiskottomat: palstat olivat

ilman rautavannetta kiinnitetyt värttänöi-
h i n. Paljoa myöhemmin vielä oli rumpu
(kappa, myöhemmin tämän sisässä rautainen
pyssy) samoin kuin akselikin pelkästään
puusta tehty. Vasta rauta-akselin yhteydessä
ruvettiin käyttämään mutteria. Aikaisem-
min korvasi tämän sokka. Maamme itäosissa

olivat aluksi vallalla nelipyöräiset (ros pus-
kat), mutta länsiosissa kaksipyöräiset rattaat.

Jälkimäiset ovat yleisesti tunnetut kiessien
nimellä, joista tässä erittäin mainittakoot Vaa-
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san lähiseuduissa 1700- ja 1800-luvun käänteessä
käytetyt rokokotyyliset kukkamaalauksilla ko-

ristetut parkkumikeessit, maamme länsi-

osissa käytetyt turunkärryt ja vasta viime
vuosikymmeninä Itä-Suomessa vallalle päässeet
valkjärvenklessit. Ensinmainitut olivat

jo puisilla vivuilla 1. linjaaleilla va-

rustetut. Jo paljoa aikaisemmin lepäsivät korit

herrasluokan kärryissä nahkaisilla linjaaleilla.

U. T. S. (Fr. Ä.)
Ajonuotta ks. Ajoverkko.
Ajorata, ravikilpailuihin käytettävä ajorata.

A:t ovat soikion muotoi.set ja tavallisesti yhdtn
kilometrin pituiset. Lähtö tapahtuu suoralta
sivulta. Palkintotuomarilava sijaitsee keskellä

soikion sisäalaa. Kesäisin käytetään hiekka-
rataa, talvisin jäärataa. -Iskin-.

Ajos, ihonalaisen kudoksen äkillinen tulehtu-

minen, joka kehittyen huippuunsa synnyttää pie-

nemmän tai suuremman mätäpesäkkeen.
M. 0-B.

Ajosilta, silta, jota myöten heinä- ja olki-

kuormat vedätetään navetan (o meta n, lää-
vän) parvelle, vinnille 1. ylisille.
A jour [a zu'r] (ransk.) , tapahtumain tasalla.

Ajo-uuni, lieskauuni, jossa hopean- tai kullan-
pitoisesta lyijystä erotetaan nämä metallit. Jos
nim. sellaista lyijyä kuumentaa voimakkaassa
vedossa, niin muuttuvat lyijy y. m. epäjalot me-
tallit verrattain kepeiksi oksideiksi, jotka juok-
sutetaan pois. Hopea, kulta tai lejeerinki niistä

jää muuttumatta jälelle. R. D.
Ajoverkko, tasaliinava poveton nuotta, jolla

alavirtaan uittamalla pyydetään lohta ja siikaa.

Apajapaikan ja rakenteenkin mukaan: koste-,

suvanto-, karsina- tai isokuUe (heitto) ; saarnan,
kulkuuksen 1. kolkan selänpuolise.ssa siulassa on
kuvas, rannanpuolista kuljettaa vene. U. T. S.

Ajuga, akankaali, La6taf(E-heimoon kuu-
luvia matalia yrttejä, joista A. pyramidalis on
lehdoissa ja rehevissä metsissä joks. yleinen
eteläosassa maatamme ; sitävastoin A. reptans
kuuluu harvinaisimpiin lajeihimme.
Ajuruoho ks. T h y m u s.

Ajusteerata (ransk. ajuster) , oikaista, panna
järjestykseen, tarkistaa, tarkalleen sovittaa.

Ajutantti (lat. adjutä're = auttaa) , upseeri,
joka on pataljoonanpäällikön tai muiden kor-
keampien upseerien avuksi määrätty.
Akaa, (ruots. Akka s). 1. Kunta, Hä-

meeni., Tammelan khlak., Urjalan ja Akaan ni-

mismiesp. ; kunnassa Toijalan ja Viialan rauta-
tieasemat. — 131,3 km", joista viljeltyä maata
3,407 ha (1901); 42'/,, manttaalia; 732 ruoka-
kuntaa, joista maanviljelystä pääelinkeinonaan
harjoitti 251, teollisuutta 251 (1901) ; 4,104 as.

("/u 1906), n. 2,6 % ruotsink.; 386 hevosta,
1,505 nautaa (1906). — Teoll. lait. (1908): Viia-
lan höyrysaha, Viialan lasitehdas, Toijalan osuus-
meijeri, T:n oluttehdas, T:n tapettitehdas, T:n
höyrysaha, T:n tiilitehdas ja puusepäntehdas
Riisikkalassa. — Säästöpankki ; kunnanlääkäri

;

apteekki.

2. Seurakunta, konsistorillinen, Porvoon
hiippak., Hattulan rovastik., erotettu Sääks-
mäestä 1483 itsenäiseksi. Kirkko puinen (1817,
korj. 1895) ; keskiaikainen kivisakasti. E. S.

Akaasia ks. A c a c i a.

Akaasiakumi ks. Kumi.

Akaatti, kalsedonilaji, muodostunut tavalli-
sesti erivärisistä kerroksista eruptiivivuorila-
jeissa oleviin kaasurakkuloihin. Siitä valmiste-
taan koruesineitä ja astioita (akaattimortte-
leita). Saadaan Brasiliasta ja Uruguaysta, en-
nen löydettiin sitä myös Böömistä, Saksista ja
Unkarista.
Akaba-lahti, Punaisen meren pohjoisosassa

;

huuhtoo Sinain niemen itäistä rantaa. Ranni-
kot kohoavat kohtisuorasti merestä, väliin 600
m korkeuteen. Ristituulet tekevät purjehtimisen
lahdella hyvin vaaralliseksi. — Akaba niminen
turkkilainen satama on lahden pohjoisessa peru-
kassa. A. K. B.
Akadeemikko (lat. acade'micus), korkeakou-

lun (akatemian) opettaja; akatemian 1. tiedeseu-
ran Jäsen.

Akademia (kreik. akad^meia) , ks. A k a t e-

m i a.

Akaia ks. A k h a i a.

Akanakukkaiset, Glumiflorw, on parvi yksi-
sirkkaisten kasvien luokassa. Siihen kuuluvat
heimot GraminacecE ja Gyperacece. Kehättömiä
tai aivan vaillinaisella kehällä varustettuja kuk-
kia suojaavat akanoiksi nimitetyt ylälehdet,
vrt. Graminacese ja Cyperaceae.
Akanat. 1. Niiden kaivomaisten suomujen

kansanomainen nimitys, jotka puitaessa irtautu-
vat jyvistä. — 2. Kasvit, ks. Akanakukkai-
set.
Akankaali ks. A j u g a.

1. Acanthu-s mollikseu lehti. 2. Ac. .spinosu.s.

3. ja 4. Akanttikoristeita.

Akantti (kreik. akantha = oka) , okainen
kasvisuku Acanthus (ks t.) sekä sen lehtien mu-
kaan tehty rakennustaiteellinen koristus. Acan-
thus mollis (Karhunkynsi) nimistä isonpuoleista

ruohokasvia viljelivät jo kreikkalaiset ja roo-

malaiset koristekasvina, ja aikaisin ruvettiin

ornamentiikassa muodostelemaan sen kauniita,



179 Akardia—Akatemia 180

isoja ja syväuurteisia lehtiä tyjlitpUyiksi koris-

teiksi, joita varsiakin käytettiin korinttilaisessa

liylväänpäussä ja kompositakapitelissa sekä roo-

malaisen ja renessanssin taiteen olkakivissä 1.

konsoleissa. — Keskiaikaisten koristeiden mal-
leina käytettiin samaan kasvisukuun kuuluvan
-1. spinosiis nimisen lajin lehtiä, jotka olivat

pienempiä ja rumempia kuin edellisen. E. R-r.

Akardia (lat. acardVacus < kreik. kielteinen

«, ja l,nr<li'ii = .sydän), sydämen puuttuminen
sikiöltä.

Akarnania [-näni'-] (lat. Acarnä'nia), maa-
kunta Luoteis-IIellaassa, rajoittui lännessä

Joonian mereen, etelässä Korinthokseu lahden
suuhun, pohjoisessa Amprakian lahteen, idässä

-Mtoliaan. Maakunta oli suureksi osaksi vuoris-

toa ; idässä oli Akhelo'os-joen lietteestä muodos-
Uiuut tasanko, etelässä laguuneja ja Hetemaita.
.\ :aan luettiin myös L e u k a s. alkuaan niemi-

maa, jonka kannas ajoittain oli kaivannolla puli-

kaistuna. Asukkaina esiintyvät Odysseia.ssa

tapholaiset, myöhemmin mainitaan muita myy-
tiilisiä nimiä. Historiallisena aikana akarnaanit
puhuivat kreikan luotei.seen murreryhmään kuu-
luvaa kielimurretta. He olivat sotaisia väkeä,

joka ei ottanut paljoa osaa kreikkalaiseen kult-

tuurielämään. Keskenään he muodostivat liiton,

jonka pääkaupunkina oli Stratos (muurien y. m.
jäännöksiä säilynyt), myöhemmin Leukas. Muita
kaupunkeja mainittakoon: Oiniadai (hj"^'!" säi-

lyneet muurit torneineen, portteineen) ja koriii-

tliohiisten siirtokaupunki Anaktorion. O. E. T.

Akateemikko ks. Akadeeniikko.
Akateeminen 1. akatemialliuen, aka-

temiaa koskeva, akatemialle ominainen. — A k a-

teeminen kansalainen, ylioppilas tai yli-

opistonopettaja. — Akateeminen neljän-
nes 1. kvartti, luennot yliopistossa alkavat
vanhan tavan mukaan 15 minuuttia jälkeen mää-
rätyn kellonlyömän. •— Akateeminen v a-

p a u s, yliopistollinen opintovapaus sekä myös-
kin ylioppilaiden nmut erikoisoikeiidet.

Akateeminen laulukunta, ylioppilaskvioro.

jouk:i Fredrik Pacius v. 1840 perusti Helsingissä.
.\lkuaan ruotsinkielinen, sittemmin kaksikieli-

nin, muuttui jälleen ruotsinkieliseksi, kun v.

188,S suomenmieli.set laulajat siitä erosivat, pe-

rustaen oman kuoronsa ,.Ylioppilaskunnan lau-

lajat". Akateemisen laulukunnan johtajina mai-
nitaan sen OO-vuotisjuhlaksi julaistussa selon-

teossa seuraavat: F. Pacius, II. Borenius, L. N.
Achtö, M. Wegelius, G. Sohlström. O. Mechelin,

E. Leander. U. öUer, C. v. Knorring. U. Matt-
son, B. Hallman. A. Tggla. A'. /•'.

Akateeminen orkesteri, ylioppilas-orkesteri,

jota yliopistomme musiikiiiharjoitusmestari on
velvollinen opettamaan ja johtamaan ; on aika
ajoin ollut siksi etevällä kannalla, että on voi-

nut julkisestikin esiintyä. /. K.
Akatemia (kreik. akadv'mcia) , käytetään

iiykyänsä kahdessa merkityksessä: 1. Korkeani])!
ojpilaitos niitä varten, jotka ovat muissa oppi-
laitoksissa saaneet alkeistietonsa ; tässä merki-
tyksessä .sana vastaa jotenkin nimityksiä kor-
keakoulu ja yliopisto (Turun akatemi;i).

2. (ippineiden, kirjailijain tai taiteilijain yhdis-
tys, joka tarkoittaa tieteen, kirjallisuuden tai

taiteen edistämistä ja sitävarten julkaisee kirjal-

lisia teoksin, jakaa palkintoja sekä iiiuuleii kan-

nattaa tieteellisiä, kirjallisia ja taiteellisia yri-

tyksiä.

Alkuaan akatemia merkitsi ateenalaiselle taru-

sankarille Akademokselle pyhitettyä puistoa
vanhassa Ateenassa. Filosofi Platon esitt' suul-

lisesti oppiansa aluksi itse Akademos-puistossa,
sittemmin eräässä lähei.sessä puutarhassa, jonka
hänen op|)ilaansa ostivat ja hänelle lahjoittivat.

Sen johdosta hänen perustamansa filosofinen

koulu eli oppisuunta nimitettiin akateemi-
seksi o p p i k u n n a k s i. Tämä filosofikoulu

oli sitten olemassa Ateenassa monta sataa vuotta.

Sen kehityksessä erotetaan kolme, jopa viisikin

eri ajanjak.soa. ..Vanha akatemia" pysyi pää-

asiassa Platonin kannalla. Koulun kuudes pää-

mies Arkesilaos (k. 241) (ks. t.) kääntyi epäi-

leväisyysfilosofiaan ja perusti siten ..toisen" eli

..keskimäisen" akatemian. Karneade» (k. 129)

,

kolmannen, myöskin „uudemmaksi" nimitetyn
akatemian alkaja, pysyi perusvakaumuksissaan
epäilysfilosofiau kannalla. Näiden op|)isuuntien

johdo.^ta tarkoitettiin aikoinaan filosofi.sessa

kirjallisuudessa „akateemisella filosofialla" juuri

epäileväisyyskantaa (vrt. Skeptisismi). Phi-

lon Larissalainen ja hänen oppilaansa Antiokhos
Askalonista, „neljännen" ja „viidennen" akate-
mian alkajat, jotka vaikuttivat noin vv. 100-70

e. Kr., kääntyivät taas dogmaattiseen ja idealis-

tiseen mietintään, samalla yhdistäen Platonin
aatteihin valikoituja muiden filosofein oppeja.

Oppineiden yhdistystä yleensä ruvettiin sano-

maan akatemiaksi 15:nnellä vuosisadalla en-

siksi Italiassa, jolloin siellä klassillisen kirjalli-

suuden harrastus virisi ja m. m. Platonin teok-

set tulivat tunnetuiksi (Accademia 1'latonica

perustettiin Firenzeen v. 1460). Maailman kuu-
luisin on Ranskan akatemia, jonka
nichelieu 1635 perusti nimellä „L'acad4mie fran-
(uisc" ja jonka päätehtävänä on kielen puhtau-
den valvominen ja kansalliskirjallisuuden edis-

täminen. Yhdessä neljän myöhemmin perus-

tetun akatemian („A. des inscriptions et belles

lettres" kielitiedettä ja historiallisia tieteitä

varten; ..A. des .sciences" matematiikkaa ja
luonnontieteitä varten; ,,.\. des beaux-arts"
taidetta ja musiikkia varten; „A. des sciences

morales et politiques" filosofiaa, lakitiedettä ja

kansantaloustiedettä varten) kanssa se muodos-
taa kuuluisan L'instilut de France'n. — Pohjois-
maissa on huomattavin Ruotsin akatemia
(„Svenska Akademien"), jonka Ku.staa III
perusti Ran.skan akatemian mallin mukaan 1786

(18 jäsentä). — Tieteellisiä ja taiteellisia akate-
mioja on uaeimmi.ssa sivistysmaissa, vaikkeivät
kaikki kannakknan akatemian nimeä. Ruot-
sissa on tiedeakatemia („Vetenskapsakade-
mien"), Linnen perustama 1739; vapaiden tai-

teiden akatemia („Akademien för de fria kon-
sterna"), perust. 1735; soitannollinen akatemia
(..Musikaliska Akademien"), perust. 1771:
maanviljelysakatemia (.,Landtbruk.s-akaderaien")

,

perust. 1811. y. m. Tanskassa perus-
teltiin v. 1742 Kööpenhaminaan ..Det k o n g e-

lige danske videnskabernes sei-
ska b", ja Norjassa perustettiin samanlaisia
seuroja Trondhjeraissa 1760 sekä Kristianiassa
1857 (V i d e n s k a b s-S e 1 sk a b e t). Venä-
jällä perustettiin v. 1728 Pietariin Keisa-
rillinen tiedeakatemia (,.Imperator-
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skaja akademija nauk"), joka on m. m. huomat-
tavasti edistänyt myöskin suomensukuisten kan-
sain kielien ja kansatieteen tutkimista. — Mai-
nittakoon myöskin Koyal Society o£ Lon-
don, perust. 1663 pääasiallisesti luonnontietei-

den ja matematiikan tutkimuksen edistämiseksi.

Suomessa vastaa tieteellistä akatemiaa
ensi sijassa Suomen tiedeseura (ks. t.)

,

kirjallista akatemiaa lähimmin 8 u o m a 1 a i-

.-en Kirjallisuuden Seura (ks. t.)

.

..Suomalaisen Tiedeakatemian"
perustamiseen ryhdyttiin Helsingissä kevättal-

vella 1908 jii saatiin siihen senaatista lupa seu-

raavassa elokuussa. Perustava kokous oli '"/,o08.

Aivan erityisessä merkityksessä käytetään
sanaa akatemia Hanskassa opetustoimen
alalla, se kun siinä merkitsee opetuspiiriä,
johon kuuluu niinhyviu yliopistotiedekuutia ja

oppikouluja kuin myöskin oppilaitoksia kansan-
opetusta varten; tämmöisiä -piirejä on Rans-
kassa 16. A. Or. d M. .S'.

Akatemiallinen ks. A k a t e e m i n e n.

Akatemiatilus, akatemialle (yliopistolle) sen
tarpeihiu, opettajan palkkaamiso-ksi y. m. lahjoi-

tettu maatila. Tunnettu on Kustaa II Aadolfin
1624 Upsalan yliopistolle tekemä 300 maatilaa
käsittävä lahjoitus.

Akbar, oik. Dsalal-eddin Muhammed. Intian
keisari (suurmogulij , Timurin jälkeläinen, syut.

14 p. lokakuuta 1542 ja ballitsi v. 1556-1605.

Lv. Noer. „Kaiser A." (1880-85).] A'. T-t.

Akerman (an] ks. A k k e r m a n.

Akershus, linnoitus lähellä Kristianiaa, perus-
tettu 13:i\neu vuosis. lopulla. — Linnan mukaan
(.11 ympäristöllä enuen nimenä A:n lääni, joka
1660 muutettiin A k e r s h u s i n a m t i k s i, se

f.n 5,224 km', 116,228 as. (ilnian Kristianiaa ja

iiuiita kaupunkeja).
Akh . . . ks. myös A c h ...

Akbaia, kahden muinaiskreikkalaisen maa-
kunnan nimi. — 1. Thessalian kaakkoisosa =

P h t h i o t i s (ks. T h e s s a 1 i a) . — 2. Tavalli-

sesti A; 11a tarkoitetaan Peloponnesoksen poh-
joisrannikolla pitkin Korinthoksen lahtea olevaa
maakuntaa, joka rajoittui lounaassa Elis-maa-
kuntaan, etelässä Arkadiaan, idässä Sikyonin
;:lueeseen. A:n täyttävät suurimmaksi osaksi
korkeat vuoret: Panakhaikosvuoristo sekä Ar-
kadian vuorten jyrkät rinteet; ainoastaan länsi-

kulmassa pieni tasanko. — Ks. myös A k h a i a-

laiset. — 3. Kun Kreikka v. 146 e. Kr. oli

menettänyt itsenäisyytensä, tuli siitä Akhaia-
uiminen roomalainen provinssi. O. E. T.

Akhaialaiset (kreikk. Akhaioi', lat. Achce'i,

AchVvi) esiintyy Kreikan sankarieepoksessa
(Homeroksessa) kreikkalaisten yleisnimityksenä,
joskus erityisesti Thessalian Phthiotiin asukas-
ten nimenä (ks. Akh ai a 1). Myöhemmin
akhaialaisnimellä tarkoitettiin sekä Phthiotiin
että (tavallisesti) Peloponnesoksen Akhaiaa (ks.

.\ k h a i a 2) . Muistotarinan mukaan oli muinoin

.suurin osa Peloponnesoksesta ollut Akhaialais-
ten hallussa, mutta doorilaiset olivat Pelopon-
nesokseen tunkeutuessaan sysänneet heidät hei-

dän asuinsijoiltaan; osa akhaialaisia oli silloin

siirtynyt Peloponnesoksen pohjoiseen ..ranta-

maahan" (A i g i a 1 e i a) ja sieltä karkoittaneet
'.ntiset joonialaiset asukkaat ; toisen osau kerro-
taan siirtyneen Vähään-Aasiaan. Tätä nykyä

useat tutkijat käyttävät akhaialaisnimeä niistä
heimoista, joiden luullaan kasvattaneen sitä ver-
lattain korkeata kulttuuria, jok.i vallitsi suu-
rissa osissa Kreikkaa ennen kuin thessalialais-

doorilainen vaellus teki siitä lopun. — His-
toriallisena aikana Peloponne.soksen akhaia-
laiset puhuivat Kreikan luoteiseen murreryh-
mään kuuluvaa murretta, joka oli lähempää
sukua doorilaisten kuiu Peloponnesoksen alku-
asukasten jätteiden (arkadialaisten) murteen
kau.ssa. Vanhastaan he olivat yhtyneinä 12

kaupungin valtioliitoksi (keskuksena Helike-
kaujjunki) ; tämä liitto hajosi diadokhi-ajan
melskeissä. Mutta v. 280 e. Kr. perustettiin
uu^i a k h a i a 1 a i s 1 i i 1 1 o, joka etevien val-

tiomiesten (varsinkin sikyonilai.sen A r a-

t o k s e n) kehittämänä ja johtamana vai-

kutti erittäin tehokkaasti Kreikan kohtaloihin
3:nnella ja 2:11a vuosis. e. Kr., pyrkien yleensä
yhdistämään Kreikan valtioita yhteiseen taiste-

luun kansallisen itsenäisy3-den puolesta, ensin
makedonialaisia vastaan ja myöhemmin liitossa

näiden kanssa Kooman herruutta vastaan; sillä

välin käytiin myös kovia taisteluja (päällikkönä
arkadialainen P h i 1 o p o i m e n) uudestaan joh-

tavaan aseinaan pyrkivän Spartan kan.ssa. Lii-

ton ollessa mahtavimmillaan kuuluivat siihen

miltei kaikki Peloponnesoksen valtiot ja sen vai-

kutusvalta ulottui vielä sitä kauemmas. — Sisäis-

ten taistelujen raatelema Kreikan kansa ei ajan
pitkään kyennyt pitämään puoliaan roomalaisia
vastaan

; akhaialaisliiton voima murtui, kun roo-

malaiset Pydnan taistelun jälkeen (168) veivät

1.000 liiton etevintä miestä vankeuteen Italiaan.

V. 146 liitto kyllä vielä nousi vimmattuun tais-

teluun roomalaisia vastaan, mutta kukistettiin

Isthmoksen tappelussa. Sen jälkeen Kreikasta
ynnä Makedoniasta tehtiin roomalainen pro-

vinssi A k h a i a. O. E. T.

Akhelo'o3 f-lö'-] (nyk. Aspropotamos) , Krei-
kan suurin joki. n. 185 km pitkä, saapi alkunsa
Pindokseen kuuluvasta Lakinon (nyk. Z}'gos) ni-

miseltä vuoriryhmältä ja juoksee vuolaana jyrk-

kien vuorten välitse pääasiallisesti eteläiseen

suuntaan Epeiroksesta Aitoliaan; on etelämpänä
Aitolian ja Akarnanian rajana; on lietteillään

muodostanut laajan rantatasangon ; laskeutuu

mereen lähellä Korinthoksen lahden ulkosuuta.
— Tarustossa A. on jokijumalista vanhin ja mah-
tavin ; häntä palveltiin useissa paikoissa Kreik-

kaa ja kuvaeltiin ihmispäiseksi haraksi (vrt.

Her akles). O. E. T.

Akhemenidit, rauinais-persialainen hallitsija-

suku, joka iiiiäsi valtaan Kyyrokseu noustessa

valtaistuimelle v. 55!) e. Kr. ja hallitsi vuo-

teen 330. K. T-t.

Akheron [-he'rö}ij. 1. Joki Epeiroksessa, juok-

see ensin syvässä vuoriuurteessa ja leviää sitten

rämeeksi; laskee Joonian mereen. — 2. Kreik.

tarustossa yksi Manalan jokia. O. E. T.

Akhilleus [-leus] (lat. Achi'lles) kreik. taru-

sankari, troialaissodan taruston päähenkilöitä.

Hänen isänsä on Zeuksen pojan Aiakoksen poika

Peleus, Thessalian Phthia ja Hellas nimi.sessä

maakunnassa asuvien myrmidonien, hellenien ja

akhaialaisten hallitsija; hänen äitinsä on meren-

jumalatar Thetis. 1 1 i a d i s s a A. on kreikka-

laisten urhoollisin sankari, kiihkeäluontoinen

kunniastaan arka, sankarinuorukaisen perikuva.
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Äidin ennustuksesta hän tietää, että hänen on
sallittu joko elää rauhassa pitkä mutta mainee-
ton elämä, taikka sankaritöillä saavuttaa kun-
nian kukkulat ja kaatua nuorena. Hän on va-

linnut jälkimäisen. Troian sodan kuluessa hän
on myrmidoniensa päällikkönä tehnyt useita val-

loitusretkiä. Hänen urhouttaau peljäten troia-

laiset ovat 9 vuotta välttäneet avonaista kenttä-
taistelua. lOrntenä vuonna A. joutuu sodan joh-

tajan Agamemnonin kanssa riitaan, kun tämä
ryöstää hänen rakkaan Briseis-neitonsa. A. py-
syy siitä lähtien erillään sodasta, lohdutellen sai-

rasta mieltään laululla ja soitolla. Sota saa
kreikkalaisille epäedullisen käänteen. Turhaan
koetetaan hädän tultua A:ta lepyttää. Vasta
kun troialaiset voittoisina ovat tunkeneet kreik-
kalaisleiriin ja alkaneet .sytyttää laivoja tuleen,

A. sallii ystävänsä Patrokloksen viedä taiste-

lunhimoiset myrmidonit otteluun, antaapa P :lle

oman loistavan asevarustuksensa. Troialaiset

ajetaan pakoon, mutta P. saa surmansa Hekto-
rin kädestä. Viholliset anastavat A:n aseet, ja
vaivoin saadaan P:n ruumis korjatuksi hänen
ystävän.sä luo. Surun ja kostonhimon valtaa-

mana A. vihdoin tekee sovinnon Agamemnonin
kanssa ja ryhtyy taisteluun, saatuansa äitinsä

toimesta uudet, Hephaistos-jumalan takomat
aseet. Ei kukaan voi vimmastunutta urhoa vas-

tustaa. Hektor tosin astuu häntä vastaan, mutta
kääntyy pakoon. Nopeajalkainen A. saavut-
taa hänet ja kaataa hänet kaksintaistelussa;
kuollessaan Hektor ennustaa A:n kuoleman:
Paris ja Apollon ovat hänet tuhoavat Troian
edustalla. — Näin kertoo Iliadi. O d y s-

.s e i a s s a kerrotaan lisäksi, että A. on kaatu-
nut Troian edustalla, jättäen jälkeensä pojan,
Neoptolemoksen, ja että A:lle, Patroklokselle
ja Antilokhokselle on luotu suunnaton hauta-
kumpu Hellespontoksen rannalle; myöskin mai-
nitaan Aiaan ja Odysseuksen kilpailu hänen
.aseistaan (vrt. Ai a s). — Tarupiirteitä, joita

tunnetaan muista (osaksi sangen myöhäisistä)
lähteistä, mainittakoon: A:n ruumiissa on
ainoastaan yksi paikka, johon aseet pystyvät,
uim. nilkka tai kantapää. —• Tietäen että A:n
kohtalo on kaatua nuorena, jos hän menee sotaan,
Thetis lähettiiä hänet salaa Skyroksen kuninkaan
Lykoinedeen luo, kasvatettavaksi tytön puvussa
Ii:n tyttöjen joukossa. Mutta kun tytöille kau-
paksi tarjottujen koristeiden sekaan pantiin
sota-aseita, niin A. tarttui näihin ja joutui
siten ilmi. — Hektorin kaaduttua A. taistelee

Troian avuksi tulleita amazoneja (ks. t.) vas-
taan ja tappaa heidän kuningattarensa Penthesi-
leian. — Kuolemansa jälkeen A:n haamu vaa-
tii Troian kuninkaantyttären Polyxenan hauta-
kummulleen uhrattavaksi. — Akhilleus puo-
lijumalana tai jumalana: Homeroksen
mukaan A. kuoltuaan menee, samoin kuin
muutkin vainajat, haamuna Manalaan. Toisten
kertomusten mukaan hän sitävastoin eli herok-
sena (puolijumalana) joko Elysionin ken-
tällä tai Autuaitten saarilla tai L e u-

ke-nimisellä saarella („valkoisella saarella");
tänä tavallisesti pidettiin erästä Tonavan suista-
mossa olevaa saarta, jossa oli A;n templi. Eräällä
hietasärkällä lähellä Olbiaa (Mustan meren poh-
joisrannikolla) A:n luultiin harjoittelevan juok-
sua (..A:n juoksurata"). Olbiassa häntä palvel-

tiin jumalan nimellä A. Pontarkhes („me-
ren hallitsija"). Olipa hänellä pyhäkköjä
useassa muussa paikassa, niin Mustan me-
ren, Hellespontoksen ja Aigaian meren ranni-
koilla kuin Kreikan sisämaassakin. Hänen pai
veluksellaan oli useimmissa paikoin vainajan-
pahelukseu luonne. — Useat tutkijat ovat ar-
velleet A:n olleen alkuaan jumalaolento (jo-

kijumala, auringonjumala t. m. s.) ; todennäköi-
sempänä pidetään tätä nykyä että A. on alusta
pitäen ollut inhimilliseksi sankariksi ajateltu.

Akhilleuksen kantapää (ks. ylem-
pänä), heikko kohta, heikko puoli. O. E. T.

Akhilleus Tatios [-u's], kreik. kirjailija

Alexandriasta; eli luultavasti 5:nnellä vuosis.

j. Kr., kirjoitti „Leukippe ja Kleitophon" nimi-
sen romaanin.
Akhmim (kreik. Khcmnis ja Panopolis) , ranha

muinaisuudesta asti kutomoistaan kuuluisa kau-
punki Ylä-Egyptissä Niilin oikeanpuolisella ran-
nalla, u. .30,000 as. K. T-t.

Akiander, Matti as (1802-71), suom. tiede-

mies, talollisen Martti Akkasen poika Jääs-
kestä, tuli ylioppi-

laaksi Turkuun v.

1822, venäjänkielen
opettajaksi Helsingin
triviaalikouluun

1830, venäjänkielen
lehtoriksi yliopiston

v. 1836, ylim. professo-

riksi v. 1853 ja väki
naiseksi professoriksi

V. 1862. Pääharrastuk
sensa A. omisti kui-

tenkin kotimaan his-

torian tutkimiselle,

nimenomaan kirkon ja
|

kouUiii oloille. Hänen
tärkeimmät teoksensa

ovat ,,Herdaminne för

fordna Viborgs ocli

uuvarande Borgä stiit" (2 osaa, 1868-69), „Skol-
vcrket inom fordna Viborgs och nuvaraude Borgi
stift" (1866), „Bidrag tili kännedom om Evan-
gelisk-Lutherska församlingarne i Ingermanlands
stift" (1865) sekä lahjoitusmaakysymy.stä valai-

seva „0m donationerna i Viborgs Iän" (1864).
Mainittava on myöskin A:n Suomi-kirjassa jul-

kaisema kokoelma Suomea koskevia tietoja Ve-
näjän kronikoista (1848). A. ei koskaan tullut

fil. maisteriksi, mutta 1860 hänet vihittiin kun-
niatohtoriksi. '^>li Suom. Kirj. Seuran perustajia
1831 ja sen esimiehenä 1860-70. Sää.stäväisyy-
dellii kokoomansa omaisuuden A., joka ei ollut
naimisissa, testamentissaan määräsi osittain

kansakoulu rahastoksi Jääsken ja Kirvun pitä-

jille, osittain stipendirahastoksi yliopistoon
opettajiksi ja papeiksi aikoville. K. O.
Akiba [-kV-], Ben Joseph, etevä rabbiini

2:lta vuosis. j. Kr., Elieserin oppilas, joka jär-

je.s{eli juutalaisten perintätietoja. Hän piti Bar
Kokhban puolta kapinassa roomalaisia rastaan
(v. 132-135) ja kärsi sentähden martlyyrikuole-
man. K. T-t.

Akilles ks. Akhilleus.
Akillesjänne, kinnerjänne, pohjelihaksen

jänteentapainen alapää, joka kiinnittyy kanta-
luuhun ; tämän jänteen tautiperäinen lyhenemi-

.MaHias AkiaudiT.
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Akkalainen Nseevue
(Schwemfiirthin

ottopoika).

nen on muun muassa syynä kampurajalan syn-

tymiseen, il. 0-B.
Akilleus ks. Akhilleus.
Akineetti ks. Itiö.
Akinesia (kreik.)

,
puuttuva liikkumiskyky.

Akitofel [-o'-J ks. A h i t o £ e 1.

Akka, lappalainen jumaluusolento. ks. Lap-
palaiset.
Akka, kääpiömäinen Schweinfurthin löytämä

neekerikansa Afrikassa, joka asuu 2°:n ja 3°:n
välillä pohj. lev. Metsäs-
täjäkansa; pituus on n.

1,30-1,50 m.
Akka, muinainon Ptole-

mais, raamatun Akko, ris-

tiretkeilijäin St. Jean
<i'Acre, linnoitettu satama-
kaupunki Syyriassa Väli-

meren rannalla lähellä

Karmelin vuorta. Sen sa-

tamaa pidetään parhaim-
pana Syyrian satamista
köyhällä rannikolla. Kanta-
tie Damaskukseen. Maan
tärkein kauppakaupunki,
yli 10,000 as. Kreikkalais-katolilainen arkki-
piispa. — Ristiretkien ajalla se joutui ankarien
taistelujen jälkeen kristityille v. 1104, ja oli

tämän jälkeen johanniittain asuinpaikkana ja

Jerusalemin kuningaskunnan varsinaisena pää-
kaupunkina, kunnes v. 1291 Egyptin sulttaani
sen valloitti. — Napoleon Bonaparte turhaan
piiritti sitä v. 1799. A. R. B.

Akkadilaiset, historiantakainen, tuntema-
tonta rotua oleva kansa, joka muinoin asui

Pohjois-Babyloniassa eli Akkadissa. ks. S u m e-

r i a 1 a i s e t. K. T-t.

Akkas ks. Akaa.
Akkerman [•a'nj, linnoitettu satamakaupunki

Besarabiassa Etelä-Venäjällä, 4.5 km lounaiseen
Odessasta, Dnjestr-lahden oikealla rannalla, n.

33,000 as. Käy vilkasta suola-, kala-, villa- ja

varsinkin viinikauppaa. Muinaisajan miletolai-

nen kolonia T y r a s. Venäjälle kaupunki joutui
1806.

Akklimatisatsioni (kreik. kiima = ilmansuun-
ta), elävien olentojen totuttaminen tahi tottumi-
nen enemmän tai vähemmän outoihin ilmastolli-

siin oloihin. Ihmisen a.-kyvystä todistavat
sekä kansatiede että historia (intiaanien ja ma-
laijien vaellukset, aasialaisten kansojen asettumi-
nen Eurooppaan) , mutta uusimmat kokemukset
(n saatu eurooppalaisten muuttamisesta ja soti-

laskomennuskuntien asettamisesta siirtomaihin.
Yleensä ihminen helpommin kestää siirtymisen
lämpimämmästä maasta kylmempään kuin päin-

vastoin, koska ymmärrettävästi hänen on hel-

pompi suojella itseään pakkaselta kuin helteeltä.

Siirtyessään kylmempiin seutuihin ovat kuumien
maiden asukkaat sangen alttiita keuhkosairauk-
sille, kun taas troopillisissa maissa erityiset il-

mastotaudit, malaria, keltakuume j. n. e. vaivaa-
vat eurooppalaisia, jota paitsi heillä on suuri tai-

pumus maksatauteihin. Näitä välttääkseen on
siirtolaisten mukauduttava uusiin oloihin: käy-
tettävä vilpoista pukua, syötävä enimmäkseen
kasviruokaa, kuumeaikoina nautittava kiniiniä
tahi muita kuumeenvastaisia aineita ja noudatet-
tava tarkkaa kohtuutta alkoholi- ja sukupuoli-

nautinnoissa sekä vältettävä rasittavia ja ko-
vasti hiostavia ruumiillisia ponnistuksia. Varo-
keinoista huolimatta pyrkii kuolleisuus euroop-
palaisten keskuudessa kuitenkin voittamaan syn-
tyneisyyden. Nykyisistä kansoista näkyy kiina-
laisilla, juutalaisilla ja eurooppalaisilla, varsin-
kin etelä-eurooppalaisilla, olevan suurin a.-kyky.
Kasveissa ja eläimissä a.-kyky nähtä-

västi on hyvin erilainen. Kolibrit eivät elä mis-
sään muualla kuin Ameriikassa, mutta Euroo-
pasta tuotu hevonen villiintyy siellä ja lisääntyy
mainiosti ; samoin meidän kotivarpusemme, josta
niinkuin kaniiuiata Austraaliassa on tullut
todellinen maanvaiva uudessa maailmassa.
Meikäläinen piharatamo (Plantago majorj vn
nykyään Ameriikan ikävimpiä rikkaruohoja,
samoiu jotkut keski-eurcoppalaiset ohdakkeen
sukuiset kasvit Etelä-Ameriikan pampaksilla.
Toiselta puolen ovat sikäläiset kaktukset, agavet
y. m. metsistyneet Etelä- Euroopassa ja Pohjois-
.•\.frikassa ; meillä tätä nykyä yleinen rikka-
ruoho, kehräsaunio (Matricaria discoi-

dcaj, joka nykyään peittää kaikki pihamaamme,
ilmestyi Suomeen vasta 1880-luvulla.

Akkommodatsioni (lat. ad = luo, ja commo-
dum = etu, mukavuus), sovittaminen jonkun mu-
kavuudeksi, asianhaarain mukaan. 1. Juma-
luusopissa puhutaan muodollisesta 1. ne-
gatiivisesta a:sta, joka koskee vain opin
esittämismuodon sovitusta opetettavien mukaan,
ja aineellisesta 1. positiivisesta
a:s t a, joka koskee opin sisällystä. 1700-luvun
ratsionalistit, etupäässä S e m 1 e r, esittivät

n. s. akkommodatsloniteorian, jonka
mukaan Jeesus opettaessaan enkeleistä, perke-

leistä y. m. oli asettunut aikalaistensa ajatusta-

van kannalle, joten tällaiset opit eivät sisällä

Jeesuksen omaa ajatusta. E. K-a.

2. Fysiol. Silmän kyky sovittautua erisuu-

ria välimatkoja varten.

Akkommodatsioniteoria ks. Akkommo-
datsioni.
Akkommodeerata (vrt. Akkommodat-

sioni), sovittaa, tehdä sopivaksi.

Akkompanjeerata (ransk. accompagner) säes-

tää, myötäillä. —
• Akkompanjemangi,

säestys, myötäily.
Akkumulaattori (lat. accumulä're = kasata

kokoon). 1. Sekundääri
kokoomis- eli varaaja-

paristo. Laitos, jossa

läpijohdettu virta saa _ .

aikaan sellaisia ke-

miallisia muutoksia,
että varattu laitos

itse antaa virran.

Tällöin varaus pur-

kaantuu, paristo pa-

laa takaisin alkupe-

räiseen kemialliseen

lilaansa ja voidaan
varata uudestaan.

A:a käytetään vir-

ran synnyttäjänä pai-

koissa, missä ei voida

käyttää dynamo-
konetta tai galvaa-

nista paristoa, ener-

gian kokoojana ja

Ivaaninen paristo,

Akkumalaattori.

säilyttäjänä myöhempäJl
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käyttöä varten, ajoneuvojen liikevoimana j. n. e.

[Hauck (4 pain. 1897), Hoppe (2 pain. 1892),

Hfim (2 pain. 1897), Grunwald (2 pain. 1897),

Schoop (1895, 3 nid.), Zacharias (1898).] --

2. Arnislrongin keksimä laitos, millä kootaan
voimaa keskeytettyjä töitä varten, n. s. hydrau-

lisiin nostolaitoksiin, puristimiin j. n. e., vai-

kuttaa suurien painojen avulla. Höyry- ja

ilmanpaineakkumulaattorissa vaikuttaa höyryn
tai ilman paine sylinterissä liikkuvaan mäntään.
Akkuna les. Ikkuna.
Akkusatiivi (lat. accvsäiV vus < accU')ä're =

syyttää: syyttösija, väärä käilnnö.s kreikan sa-

nasta ailiulikC'', oikeammin ehkä: aiheuttamisen

sija), kohdanto, eräs lukuisain kielten uimisa-

uain sijamuoto. Suomen akkusatiivi, kokonais-

objektin (ks. t.) sija, on yksikössä joko päätteel-

lineu, genitiivin kaltainen (ammun lintiun), tai

päätteetön, nominatiivin kaltainen (ampukaa
linlu), monikossa nominatiivin kaltainen (am-

muin linnut), vrt. Sija. Ä. K.
Akkusatoorinen prosessi ks. Rikospro-

sessi.
Aklamatsioni (lat. a<Z = luo, ja e/ö ni «' »fi = huu-

taa), huutoäänestys; yleinen suosionilmaisu.

Akleija ks. A q u i 1 e g i a.

Akliini 1. N o 1 1 a i s o k 1 i i n i, kartoilla .se

viiva, jonka ajatellaan yhdistävän ]>aikkoja,

joissa magneettineula ei osoita inklinatsionia

;

inagneetliiien ekvaattori.

Akme (kreik. akmi''), huippu; taudin huippu.
Akmolinsk. 1. Suurin venäläinen voittoinaa

Keski-.\asiassa, pääkaupunki on Omsk. Pohjois-

ja eteläosassa on aroja ja erämaita, keskiosa on
vuoriseutua. 594,073 km''; 778,200 as. (1905),

enimmäkseen kirgiisejä. — 2. Kaupunki yllä-

mainitussa maakunnassa, n. 10,000 as., Isim-joen

yläjuoksun varrella, Taskentista ja Bukharasta
tulevien karavaanien kokoontumispaikka.
Akne (krelk.), ilionäppylä.

Akoluutti (kreik. ofco'/H(/io.v = seuraaja), roo-

malaiskatolisessa kirkossa vanhalla ja keski-
ajalla papin apulainen jumalanpalveluksessa.

Akonitiini, alkaloidi, jota on .4co«i(Hm-la-
jien lehdissä ja juurissa; väritön, hajuton, kar-
vas; liukenee veteen ja alkoholiin; sangen myr-
kyllistä. Käytetään hermotaudeissa ja leinissä.

Akonlaksi, isonlainen venäjän-karjalainen
kylä Kiitellen järven |iolijoisrannalla, Lentii-

rasta menne.ssä lähellä Suomen rajaa. 419 as.

(1903). Oli aikoinansa vanhojen runojen, var-

sinkin loitsujen, pesäpaikkoja Vienan läänissä.

.4. A.
Akordeerata (ransk. acconlcr < lat. orf = luo,

ja cor = .sydän) olla sopusoinnussa, tehdä .sopi-

mus.
Akordi (ransk. accord, lat. ad = luo, ja cor =

.sydän), sopimus. 1. Lakit. Konkur.ssiinenette-

lys.sä velallisen sopimus velkojninsa kanssa velan
maksamisesta sillä tavoin, että velallinen jiääsee

uudelleen hallitsemaan oinaisuuttaan ja välttää
konkurssin haitat sekä sen juridiset seuraukset.
Tällaisen sopimuksen aikaansaamiseksi vaadi-

taan Suonien lain mukaan kaikkien niiden vel-

kojain suostumus, jotka valvontapäivänä tai

muuten lain määräämän ajan kuluessa ovat
näyttäneet olevan itselläiin saatavaa pe.sästä (S.

.S. konkurssisiiäntö 9 p:ltä marrask. 1868 § 71).

Muutamien maiden lainsäädännön mukaan voi

akordisopimus syntyä, jos niäärlltty enemmistiv

\elkojista hyväksyy sen.

2. .M U.S. ks. Sointu.
Akoria (kreik.), kyllästyniättömyys.
Akotyledonit ks. Acotyledonea?.
Akragas [-ra'gus] (lat. Agrige'ntum, nyt

Gtr<;e»(!)> niuinais-kreik. kaupunki Sisilian etelä-

rannikolla, perust. n. 582 e. Kr. Oli 6:nnella

ja 5:nnellä vuosis. e. Kr. erinoinai.sen inah-

tava ja kukoistava (vrt. Phalaris, Theron,
Empedokles). V. 405 e. Kr. kartagolaiset

valloittivat ja hävittivät sen. 67 vuotta myöhem-
min Timoleon (ks. t.) asutti sinne uudet asuk-
kaat, mutta kaupunki ei enää saavuttanut en-

tistä mahtavuuttaan. — Useat suurenmoiset
temppelit, toiset tavattoman hyvin säilyneet, toi-

set raunioina, todistavat vielä nytkin A:n suu-
ruudenajau kukoistuksesta. O. E. T.

Akrediteerata (lat. ad = luo. ja credeie = us-

koa), uskoa jollekin; valtuuttaa.

Akrell [e'-], Karl Fredrik (1779-1868),

ruots. sotilas, insinööri ja vaskenpiirtäja. Kohosi
kenraaliluutnantiksi ja Ruotsin sähkölennätin-
laitoksen päälliköksi ja liarjoitti joutoaikoinaan
vaskenpiirtoa, ollen jonkun aikaa Ruotsin ainoa
akvatinta-kaivertaja. Ilän laati lukuisia kuvia
matkakertomuksiin ja tieteellisiin teoksiin.

E. A'r.

Akreyri f-öjrij 1. Akureyri kaupunki
Ö-vuonon rannalla Islannin pohjoisella ranni-

kolla, Reykjavikin jälkeen saaren tärkein kau-
liunki. "l,400 as. A. A", li.

Akria (lat.) kirpeät ja kiihottavat lääkkeet.

Akridiini (< lat. «cpr = kirpeä) , emäs kivi-

hiilitervassa, muodostaa värittömiä kiteitä, liu-

kenee alkoholiin, hiukan v."t''''a, sulaa 107°, syö-

vyttää ihoa, sen suolat ovat keltaisia. F e-

nyliakridiinista johtuu keltainen väri-

aine k r y s a n i 1 i i n i.

Akrigentti ks. A k r a g a s.

Akroamaattinen (kreik. aA;o«'»7Aa! = kuulla)

.

kuulolla tajuttava ; muinaisajan viisaustiede

tarkoitti akroamaattisella opilla e s o t e e r i s-

t a, syvällistä tietoa, vastakolitana eksoteeri-
s e 1 1 e, kansantajuiselle; a. opetusmenet-
t e 1 y, esitelmän muodossa annettu opetus, jol-

loin oppilas vain on kuulijana (vastakohtana on
e r o t e m a a 1 1 i n e n eli kyselevä opetusmenet-
tely».

Akrobaatti (kreik. aA-»o6a(ei'n. = kulkea var-

])ai(len päillä), nuoralla kiivelijä, voimistelija,

joka maanpiunan yläpuolelle kohoten suoritta»

liikkeitä, jotka vaativat ruumiin tasapainon säi-

lyttämistä.

Akrokarpinen. (kreik. «Aro« = ylin, ja karpo'.")

- hedelmä) ks. Latvapesäkkeiset sam-
malet.
Akrokorinthos ks. K o r i n 1 1 i.

Akroleiini (lat. ficer = kirpeä, ja oletim =

öljy), Hrandesin 1S38 keksimä aine, joka .syntyy
lasvaa tai glyseriiniä kovasti kuumennettaessa.
A. on väritön, helposti haihtuva neste, jonka
höyryt ankarasti kiihottavat silmiä ja hengitys-
elimiä. Huoneessa, johon vain muutamakin pi-

sara a:ia on päässyt haihtumaan, käy olo aivan
sietämättömäksi. .Sitä on m. m. paistinkäryssä.

^\. B.

Akroma 1. Akromasia (kreik. kielteinen

n, ja /./iiöf/iri = väri), kasvojen kalpeus.
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Akromatismi.

Akromaattinen ks. Akromatismi.
Akromatismi (kreik. kielteinen o, ja khröma

;väri), valkoisen valon taittumineji prismoissa
ja linsseissä hajoamatta vä-

rillisiin osiinsa. Prisman
taittamat ja kirjoksi 1.

spektriksi hajoittamat
auringonsäteet saadaan

toisella prismalla, joka on
aivan sa)naalainen ja jonka
taittava särmä on kään-
netty päinvastaiselle puo-

lelle, yhdistetyiksi ja käännetyiksi jälleen alku-

peräiselle paikalleen, niin että kirjon asemesta
saadaan valkoinen valopilkku tulevien valo-

säteiden suunnassa. Jos tahdottaisiin kumota
ainoastaan värihajaannus, mutta ei taitta-

mista, pitäisi toi.sen prisman "yksinään syn-

nyttää yhtä pitkä kirjo, mutta taittaa vä-

hemmän kuin eusimäinen. Nyt antaa piilasi-

prisma noin kaksi kertaa niin pitkän kirjon,

mutta ei taita läheskään toista vertaa enempää
kuin kruunulasiprisma. kuu molempien taittava

kulma on saraa. Piilasiprisma, jonka kulma on
noin puolet kruunulasiprisman kulmaa, synnyt-
tää siis yhtä pitkän kirjon kuin tämä, mutta
taittaa melkoista vähemmän ja yhdistettynä tä-

hän päinvastaiseen asentoon kumoaa värihajaan-
nuksen, mutta ei kaikkea taittumista. Yhdistet-
tynä prismat muodostavat a k r o m a a 1 1 i s e n
(värittömän) prisman, joka antaa varjostimelle

syrjään siirtyneen valkoisen pilkun. Sama kos-

kee linssejä. Eriväristen säteiden erisuuren tait-

tumisen johdosta ei tavallinen kokoojalinssi ko-

koa samasta pisteestä lähteneitä säteitä tarkal-

leen yhteen pisteeseen; vahvemmin taittuvat si-

niset säteet yhdistyvät linssiä lähempänä ole-

vassa, vähemmän taittuvat punaiset vasta kau-
empana olevassa pisteessä. Sellaisen linssin an-

tamat kuvat eivät ole tarkalleen r:i joitettuja,

vaan niitä ympäröivät värilliset reunukset (väri-

poikkeama, kromaattinen aberratsioni). Siitä

syystä voitiin todella käyttökelpoisia linssikauko-

putkia valmistaa vasta sitten, kun oli opittu
tekemään linssejä ilman väripoikkeamaa (akro-

maattisia linssejä). Kruunulasista tehdyn ko-

koojalinssin AB värihajoitus kumotaan asetta-

malla heti sen taakse piilasinen hajoittajalinssi

CD, joka saa aikaan ainoastaan puoleksi niin

suuren taittumisen, mutta yhtäsuuren väriha-
joituksen kuin edellinen, molemmat päinvas-
taisessa mielessä kuin edellinen. Valkoinen va-

lonsäde L hajoaa kruunulasilinssissä valoviuh-
kaksi, jonka punainen säde kohtaa akselia p:ssä
ja violetti säde v:ssä. Piilasiprisma taas kään-
tää säteet akselista poispäin, niin että ne, yh-
deksi valkoiseksi säteeksi yhtyneinä, leikkaavat
akselia p:ssä. Molemmat linssit yhdistettyinä
muodostavat akromaattisen linssin. Kruunu- ja

piilasiprisman yhteisvaikutus määrätään sillä ta-

valla, että kaksi määrättyä kirjon sädettä, esim.

punainen säde, joka vastaa Fraiinhoferin viivaa
B, ja violetti säde G, yhtyvät. Jos kruunulasin
ja piilasin kirjoissa välillä olevien värien etäi-

syydet olisivat suliteelliset, niin nämäkin säteet

J'htyisivät edellä mainittuihin ja saataisiin täy-

dellien väritön kuva. Näin ei ole kuitenkaan
laita, ja siitä syystä jää jälelle vielä vähäinen
viriliajaannus, jota sanotaan sekundääriseksi

kirjoksi. Abbe ja Schott Jenassa ovat valmista-
neet optillisia laseja, joiden kirjoissa värien ja-
kaantuminen on suhteellinen ja joista saadaan
täydelleen värittömiä kuvia antavia linssejä.
Sellaisia, etupäässä mikroskooppiobjektiiveinä
käytettyjä linssejä sanotaan apokromaattisiksi.
Akromatopsia (kreik. kielteinen a, khröma =

\äri. ja (3/).s = silmä) , värisokeus.
Akromegalia (kreik. ukros = äärimäisin, ja

)Hfc/n.< = suuri) , esiintyy omintakeisena parantu-
mattomana tautina, jossa jokin ruumiinosa (ja-

lat, kädet, kasvot j. n. e.) suunnattomasti kasvaa
ko'oltaan. . M. 0-B.
Akropetaalinen (kreik. akros = j\\n, ja -peta-

lon = lehti) , kasvit., k ä r k i h a k u i n e n. A. ke-
hitysjärjestys on kasvinosilla, kun alempana ole-

vat osat kehittyvät ensin, ylempänä olevat myö-
hemmin, esim. varsilehdet, tertun kukat.
Akropolis [-ro'-] (kreik. afcros = ylin, ja poiis

= kaupunki). Kreikan kTupungeissa linna-
vuoren eli linnan nimi. ks. Ateena.
Akrostikoni (kreik. atros = ylin, ja sUkhos =

rivi), runo, jossa säkeiden alku- tai loppukirjai-
met muodostavat sanan tai lauseen.
Aksakov [sa'-]. 1. Sergei Timofeje-

vits (1791-1859), ven. kirjailija, on aitovenäläi-
sellä tyylillä ja hienolla huomiokyvyllä kuvaillut,

tosin usein ihannoiden, vanhaa venäläistä, patri-

arkaalista ylimyselämää. Huomattavin hänen
teoksistaan on „Perhekronikka" (1856). — 2.

Konstantin Sergejevits (1817-60) , huo-
mattavin slavofiileista (ks. t.), edellisen poika,
on paitsi valtiollis-yhteiskiinnallisella ja histo-

rian alalla liikkunut myöskin kirjallisuudenhis-

torian ja kieliopin alalla sekä julkaissut muuta-
mia näytelmiä. — 3. Ivan Sergejevits
(1823-86), slavofiilinen sanomalehtimies, esiintyi

ensin aikakauskirjassa ,,Moskovskij Sbornik",
joka kiellettiin 1852. Julkaisi v:sta 1861 lehteä

.,Denj" (,,Päivä"), jossa ajoi innokkaa.sti orjuu-
den lakkautusta, mutta siirtyi 1863 vanhoillisten

yltiövenäläisten leiriin. TToimitti v:sta 1880

,,Rusj" lehteä Moskovassa. J. J. M.
Akseleratsioni (lat. acccjprä're < ad = luo, ja

ceZej- = nopea) , kiihtyminen (ks. t.).

— Tähiit. Kiintotähtien a. on aika 3 m. 56
sek., minkä keskiaurinkovuoiokausi on pitempi

kuin tähtivuorokausi. Se johtuu siitä, että au-

ringolla on näennäinen liikunto lännestä itään.

Kuun a. on vähäinen lisäys kuun nopeudessa,

jonka johdosta sen kiertoaika sadassa vuodessa

vähenee "/„,o sek. Se on seuraus maan radan ek-

sentrisyydessä tapahtuvista jaksottaisista muu-
toksista.

Akselereerata (ks. Akseleratsioni),
kiihdyttää, kiihtyä (nopeudesta).

Akseli, suora joka leikkaa käyrää viivaa sym-
metrisesti ; maailman-, t a i v a a n a k s e 1 i,

taivaanpallon pohjois- ja etelänapaa yhdistävä

suora, jonka ympäri taivas näennäisesti kiertää

24 tunnissa ; m a a n a k s e 1 i, taivaanakselin

maan sisälle lankeava osa. Kiertoakseli,
suora viiva, mikä pyörivässä kappaleessa pysyy

paikallaan, samalla kuin kappaleen kaikki muut
pisteet liikkuvat sen ympäri ympyrän muotoi-

sissa radoissa. Magneetin akseli yhdis-

tää sen navat. Linssin v a 1 o-o p i 1 1 i n e n ak-

seli, suora, joka yhdistää niiden pallojen keski-

pisteet, joiden pinnat rajoittavat linssiä. K r i s-
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tallin akselit, suorat, joiden suhteen ulko-

pinnoilla on symmetrinen asema. Eläimissä
on akseli suora, mikä yhdistää suun (oraali-

napa) päinvastaiseen ruumiin kohtaan (aboraali-

napa).
Akseli. Koneen a., liereä, useimmiten ratas-

laitoksella varustettu kappale ; on molemmin
päin tappialustain varassa ja on kiertovoimien
siirron välittäjänä. Taipuvat akselit ovat

tehdyt useasta sisäkkäisestä sylinteristä, joina

on ruuvin muotoon kierrettyä lankaa, sydämenä
on yksi ainoa lanka ja päällyksenä nahkaletku

;

sen päähän kiinnitetään pyörivä työase (esim.

kaira).

Akselikilometri, rautatiellä käytännössä oleva

mittayksikkö, joka merkitsee vaunun akselin

kulkemaa matkaa kilometreissä. J. C-4n.

Akselipoksi 1. akselipesä, laakerira-

kcnue, jossa pyöränakseli rautatievaunuissa pyö-
rii. Itautatievaunuissa on nim., toisin kuin ta-

vallisissa kärryissä, rattaat ja akseli yhtä kap-
paletta, jotenka akseli pyörii rattaiden mukana.
Akselipesä on vaunun ulkolaidassa oleva suljet*,u

kotelo, joka suojaa laakerikohtaa tomulta ja on
varustettu erityisellä akselin voitelulaitteclla.

J. C-in.

Akselisylinteri, hermosäikeen sisin ja sen toi-

mintaa välittävä osa. vrt. II e r m o. M. 0-B.

Akselitappi, tappi akselin päässä, missä paino
vaikuttaa kohtisuoraan akselia vastaan.
Aksentti (lat. acce'ntuK), korko (ks. t.). —

Aksentuatsioni, korostaminen ; a k s e n-

tueerata, korostaa. — Aksenttilato-
m u s, latomus, jossa esiintyy aksentti- y. m.
lisämerkeillä varustettuja harviiiai.sia kirjain-

merkkejä.
Akseptaaja ks. A k s e p t a n 1 1 i.

Akseptantti (lat. acci'pere = ottaa vastaan),
vekselin tunnustaja, vekselin hyväksyjä, vrt.

Vekseli.
Aksepteerata (lat. acci'pere = ottaa vastaan)

,

luiuiu.staa ; hyväksyä maksettavaksi. — Aksep-
teerata vekseli, sitoutua maksamaan vek-
seliin merkitty summa. vrt. Vekseli.
Aksepti (lat. acci'pere = ottaa vastaan), mer-

kitty sitoumus määrätyn ajan kuluttua lunastaa
vekseli, sekki tai muu maksuosoitus ; siltä: itse

hyväksytty vekseli, „tunnuste." vrt. Vekseli.
Aksess . . . ks. myös Access . . .

Aksessioniluettelo (lat. acce's8t') = lisäksitule-

minen), luettelo kirjaston yhtämittaisesti lisään-
tyvistä kirjavaroista = lisäluettelo.

Aksessionisopimus (lat. acce'ssio = lisäksitu-

Irminen). 1. Yhtymyssopimus ; valtion yhty-
minen toisten valtioiden välillä tehtyyn sopi-
mukseen oli liittoon. — 2. Hallinnonluovutus-
sopimus; sopimus valtion hallinnon siirtämisestä
joko kokonaan tai osaksi toiselle valtiolle.

O. Ti: »en.
Aksi . . . ks. myös A e e i . . .

Aksldenssi (lat. acc«'dere = tapahtua) , satun-
nainen tai muuttuvainen ominaisuus; a:n vasta-
kohta on substanssi (ks. t.) ; filosofia käsit-

tää kappaleiden kaikki aistillisesti havaittavat
ominaisuudet substanssin eli tosiolevaiscn aksi-
dcnsseiksi, koska ne ilmenevät ainoastaan sen
ollessa määrHtyi.ssä oloissa eli suhteissa. — Kir-
jap. Vähäiset kirjapainotyöt, kuten nimikortit,
etiketit, ohjelmat, vekselit y. m.

Aksiisi (lat. accVsa, nim. pors - irtileikattu

osa), määrättyjen verojen ja maksujen, enim-
mäkseen kulutusverojen nimitys. Erilaisten his-

toriallisten olojen vuoksi on tällä sanalla eri

aikoina ja eri maissa ollut vaihteleva merkitys.
Suomalais-ruotsalaisessa lainsäädännössä a. ta-

vallisesti meikitsee kotimaassa valmistetuista
tavaroista maksettavaa välillistä veroa.

O. E:nen.
Aksiniitti, boorinpitoinen silikaatti.

Aksiometri (lat. äxis = akseli, ja kreik. met-
reiH = mitata), peräsimen yläpäähän kiinnitetty

csoitin, joka aluksen ohjaajalle osoittaa peräsi-

men aseman. F. W. L.

Aksiomi (kreik. afcsi'öma = olettamus), .sel-

viö, väite, jonka totuus on ilmeinen järjellemme
ja sen nojalla välittömästi varma, niin ettei se

kaipaa mitään todistusta tai perustelua. Jollei

olisi aksiomeja, ei voisi saavuttaa mitään var-

maa tietoa todistetuillekaan, koska jokaisen to-

distuksen täytyy perustua väitelmiin, jotka ovat
ennakolta varmat, siis perimmäisten todistuk-
sien väitelmiin, jotka ovat varmat ilman mitään
todistusta. Todenteossa ovat muutamat totuu-
det välittömästi ajatuksellemme aivan ilmeiset

eli „evidentit". Useimpien ihmisten ajattele-

misessa a:t tosin eivät koskaan pääse .sel-

vään tietoisuuteen, koska ihminen on tottunut
siihen, ettei ollenkaan etsi väitteiden viimei-
s i ä alkuperusteita, vaan tyytyy lähimpiin pe-

rusteisiin, jotka osoittavat kyseessäolevien väit-

teiden soveltuvan yhteen muiden tuttujen ja
totuttujen olettamuksien kanssa. Matematii-
kassa on kuitenkin vanhastaan rakennettu
koko oppijärjestelmä määrättyjen aksiomien
pohjalle, — vaikka tosin on ollut erimielisyyttä
muutamien aksiomien oikeasta muodostelusta
vieläpä siitäkin, miten aksiomien yleinen luonto
on ymmärrettävä. Logiikan perusaksio-
meina ovat ajatuslait (ks. t.), jos kohta monet
erikoisemmatkin loogilliset säännöt ovat aksio-

maattisesti ilmeiset. Onko reaalitieteissä
eli siinä tiedossamme, joka koskee tosiasiallista

olevaista, aksiomaattisesti varmoja totuuksia,
siitä ovat filosofit eri mieltä. Toiset arvelevat
että esim. kausaliteettiprinsiippi (syysuhteen
periaate) ja substanssin (tosiolion) häviämättö-
myyden periaate ovat aksiomeja, toisten mie-
lestä ne perustuvat kokemukseen. A. Gr.
Aksolotii, Meksikossa elävä, 14 cra pitkä vesi-

lisko, joka poikkeustapauksissa käy läpi muo-
donvaihdoksen

muuttuen keuh-
koilla hengittä-

väksi (Amblysto-
ma mcTicanum),
matta tavallisesti

sikiää ollessaan

kiduksill.a varus-
tettuna A esieläi-

'

menä (hiredon
pinciformis) eli

siis ollessaan

toukka-asteel-
laia. Aksolotii
oli Siredon tarjoo
kauniin esimerkin ehkäistystä kehityksestä (njo-
teniasla) ja sikiämisestä toukka-asteella (ptedo-

genesis-ilmiöstä). K. M. h.

Aksolotii. 1. Siredon.

2. Ainblystoma.
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Aksonometria (kreik. axod = akseli, ja metron
= mitta), yhdensuuntaisprojektsioni, jonka ku-

vat tekevät Perspektiivisen kuvauksen vaiku-

tuksen, sillä erolla vain, että yhdensuuntaiset
viivat piirretään aina ylidensuuntaisiksi. Myös-
kin kristalliakselien mittaaminen.
Aksu, kaupunki Kiinan Itä-Turkestanissa,

Tiensanin juurella, Tarimin syrjäjoen Aksun var-

rella, n. 50,000 as. Tärkeä kauppapaikka. Ka-
ravaaneja Venäjältä, Turkestanista, Kasmirista
ja Intiasta kokoontuu sinae vuosittain. Melkoi-
nen teollisuus.

Aktaion l-i'unj (lat. Aciceon), kreik. taru-

henkilö, Aristaioksen poika, innokas metsästäjä.

Hänen kerrottiin kerran yllättäneen Artemis-ju-
malattaren kylpemässä. Suuttuneena jumalatar
muutti hänet hirveksi ja hänen omat ajokoiransa
repivät hänet kuoliaaksi.

.
O. E. T.

Akte, Kalkidiken niemimaan kaakkoisin
kärki. ks. A t h o s.

Aktiiniset säteet (kreik. aktVs = säde) , kemi-
allisesti vaikuttavat valonsäteet. Aktiini-
nen lasi, keltainen lasi, joka estää auringon-
valon kemiallisen vaikutuksen.
Aktiiva ks. A k t i v a.

Aktiivi (lat. oc(j'umä = toimiva), verbin teki-

jällinen 1. persoonallinen päämuoto (esim. tulen)

;

ks. Verbi.
Aktiivinen (lat. ac ti'v us = ioimivs^), toimessa

oleva, toimelijas, toimiva.
Aktinia ks. Merivuokot.
Aktinografi (kreik. akti's = siiAe, ja graphein

= kirjoittaa), laitos, joka valokuvauksen avulla
merkitsee ajan, minkä auringonpaiste kestää;
myöskin laitos, jolla määrätään eri valolähteiden
kemiallisesti vaikuttava voima.

Aktinoliitti, m iner. ks. S ä d e k i v i.

Aktinometri (kreik. akli's = säde, ja metrein
= mitata) , laitos, millä mitataan sekä auringon
«ttä yöllä tapahtuvaa lämpösäteilyä.

Aktinotnorfinen (kreik. akti's = säde, ja

'Horp/ie = muoto), sädettäinen.
Aktinomykoosi (kreik. akti's = säde, ja my-

A;es = sieni), n. s. sädesienitauti, erään aciinomy-
ces 1. sädesienen aiheuttama tauti, joka synnyt-
tää märkiviä ja kasvannaisen tapaisia muodos-
tumia naudan kieleen ja allienkaan, mutta jos-

kus myös esiintyy ihmisessäkin samoissa koh-
dissa ynnä maksassa ja keuhkoissa. M. 0-B.
Aktino-sähkö (kreik. akti's, genet. aktinos

-säde), valo- ja lämpösäteiden kristalleissa syn-
nyttämä sähkö.
Aktion (lat. Actium, nyt la Punta) kaupunki

ja niemi Kreikan Akarnanian luoteisimmassa
kulmassa Ambrakia-lahden suulla ; kuuluisa voi-

tosta, jonka Oetavianus päällikkönsä Agrippan
avulla sai Marcus Antoniuksesta 31 e. Kr. Tä-
män voiton muistoksi hän laajensi ja kaunisti
niemellä olevaa Apollonin temppeliä, jonka luona
joka kolmas vuosi pidettiin n. s. Aktioninkil-
pailut.

Aktiva [-ti'-] (lat.), henkilön tai toiminimen
varat, kiinteistöt, tavarat, kalustot, saatavat j.

n. e. (vastakohta: p a s s i v a, velat).

Aktivisti (lat. actVvus = toimiva) , se, joka
kuuluu sellaiseen valtiolliseen puolueeseen, joka
panee luottamuksensa toimintaan, eikä keskuste-
luihin; niin nimitettiin meilläkin niitä, jotka
menneinä sorronvuosina olivat valmiit ryhty-

7. Painettu »>/,._. 08.

mään aktiiviseen vastarintaan venäläistyttämi-
sen vastustamiseksi.
Aktori (lat. actor < ogere = toimia) , viralli-

ii(-n syyttäjä. — Aktoraatti, virallinen
syyte.

Aktriisi, näyttelijätär, vrt. A k t ö ö r i.

Aktsioni (lat. acttö = toiminta), virkasyyte,
syyte virkavirheestä; toiminta; taistelu.

Aktsioniturbiini ks. Vesiratas.
Aktsionivirta ks. E 1 ä i n s ä h k ö ja Lihas.
Aktuaalinen (lat. actuä'lis < aj/ere = toimia),

todellinen, päivän kysymyksiin kuuluva, tärkeä.
Aktuaari (lat. actuä'rius). Aktuaari-nimi-

siä virkamiehiä on hovioikeuksissa sekä maan
neljän suurimman kaupungin, Helsingin, Turun,
Tampereen ja Viipurin maistraateissa ja
raastuvanoikeuksissa, ja on heidän tehtävänään
asianomaisten virastojen arkistojen hoito. Sitä
paitsi on Senaatin Talousosaston Oikeustoimitus-
kunnassa, Tilastollisessa Päätoimistossa, Koulu-,
Maanviljelys-, Metsä-, Rautatie-, Teollisuus- ja
Postihallituksessa sekä Helsingin Rahatoimi-
kamarissa samannimisiä virkamiehiä, joiden toi-

mena on näiden virastojen toimitettavan tilas-

ton laatiminen. A. on myöskin usein nimenä
vakuutusyhtiöiden matemaatikoilla. O. G.
Aktualismi (lat. actuä'lis < oj^ere = toimia),

oppi, jonka mukaan geologisia muodostumia se-

litettäessä lähdetään siitä otaksumisesta, että
niiden muodostumisaikoina ovat olleet vaikutta-
massa samat voimat, jotka vielä nykyäänkin
aikaansaavat muutoksia maankuoressa. Tämä
oppi on nykyään geologien kesken yleisesti tun-
nustettu ja on se ylipäänsä osoittautunut hedel-

mälliseksi myöskin kaikkein vanhimpaiu muo-
dostumain, alkuvuoren suhteen.
Aktööri (ransk. acteur < lat. actor < agere =

toimia), miesnäyttelijä. — Aktriisi (ransk.

actricc) , näyttelijätär.

Akumenttitila ks. A u g m e n 1 1 i t i 1 a.

Akupunktuuri (lat. acMS = neula, ja punctu'ra
= pisto), tutkimista varten toimitettava neulojen
pistäminen syvällä oleviin taudillisiin ruumiin-
osiin.

"

M. 0-B.
Akustiikka (kreik. aku'ein = kuulla) , ääni-

oppi (ks. t.), s. o. oppi niistä luonnonlaeista,
jotka vaikuttavat sävelten syntyyn, korkeuteen,
keskinäisiin suhteisiin ja erilaisiin soiutivärei-

hin. •— A. on hyvä huoneessa, kun jo.ka paikkaan
voi selvästi kuulla äänellisen esityksen.

Akustikus-hermo, kuulohermo.
Akustinen (ks. Akustiikka), ääntä tai

äänioppia koskeva; äänen aikaansaama.
Akustinen sireeni, fys., laitos, millä tutki-

taan sävelen värähdyslukua. Sävel synnytetään
antamalla ilman sy-

säyksittäin virrata

muutamien aukkojen
kautta. Cagniard-La-
touriu sireenillä mää-
rätään jonkin säve-

len värähdysluku. Se
on sylinterin muo-
toinen laatikko, jon-

ka kannessa on ke-

hässä reikiä (O)

.

Kun palkeella puhal-

letaan ilmaa laatik-

koon, virtaa se ulos

reitistä. Aivan kan-

Akustinen sireeni

Gagniard-Latourin järjest.



195 Akustiset—^Ala-alkeiskoulu 196

nen yläpuolella pyörii levy (P), jossa on reikiä

vastaavilla kohdilla kuin kannessakin. Kun rei-

jät kannessa ja pyörivässä levyssä ovat toistensa

jatkona, virtaa ilma ulos laatikosta, muutoin ei.

Jos on kehään laitettu n reikää ja levy pyörii

sekunnissa m kertaa, antaa ulosvirtaava ilma
sävelen, jonka värähdysluku on n X »" Levyn
saattaa tavallisesti pyörimään ulosvirtaava ilma
itse, siten että reijät kanteen ja pyörivään
levyyn on porattu niin, että ne muodostavat
suoran kulman. Silloin vaikuttaa kannen rei-

jästä ulos virtaava ilma levyyn paineella, joka
saa sen siirtymään sivulle päin. Kierroksien
lukumäärä jossakin ajassa hietaan jonkinlaisen

rataslaitoksen avulla (C). Parempi on antaa
sähkömoottorin pyörittää sireeniä, koska siten

saadaan tasaisempi liike. Sireenin käytöstä
merkinantoon ks. Sireeni.
Akustiset pilvet, kosteus- ja lämpösuhteideu

aikaansaamia paikallisia ilman tiheyden muu-
toksia, jotka saavat aikaan äänen etenemisen
suunnan muutoksia, kangastuksia j. n. e., jälki-

mäisessä tapauksessa samalla valo-opillinen pilvi.

(V. V. K.)
Akuuttinen (lat. acö'<!is = terävä) , äkillinen,

nopeasti kehittyvä. — Akuuttinen tauti,
äkillinen sairaus, joka kestää vain lyhyen ajan
(2-4 viikkoa), kuten useat kuumetaudit, esim.

tuhka- ja muut rokot, keuhkokuume, lavantauti,

vastakohtana kroonilliselle (ks. t.)
,
pitkälliselle

taudille. M. 0-B.
Akvadukti ks. A k v e d u k t i.

Akvamariini (lat. agiio = vesi, ja more = meri),
siniseiivilireä väri ; miner. sinertävänvihreä be-

ryllilaji. — Itämainen a., sinertävän vihreä
korundilaji.

Akvarelli (lat. aqua = vesi) , vesiväri ; vesi-

värimaalaus.
Akvarellimaalaus ks. Vesivärimaa-

laus.
Akvarellivärit (hunaja-, k u ra i v ä r i t)

saadaan sekoittamalla väriin kumia, hunajaa,
liimaa. A. esiintyvät kaupassa joko taikinan-
kaltaisina tahi kuivina.
Akvario (lat. agMa = vesi), vesisäiliö vesieläin-

ten ja vesikasvien pitämistä varten joko huoneen
koristeeksi tai tutkimuksia varten. A:ksi käyte-
tään pyöreitä tai neliskulmaisia lasiastioita,

jotka ovat tehdyt joko kokonaan lasista tai me-
tallista ja lasilevyistä. Vesikasvien istuttamista
varten a:n pohja peitetään ohuella turve- ja
multakerroksella, jonka päälle levitetään noin
sormen paksuinen hiekkakerros, ja vasta tämän
jälkeen akvarioon lasketaan vettä. Makean v.--

den akvarioissa käytetään eläinasukkaina taval-
li.spsti kultakaloja y. m. pieniä kaloja, vesilis-

koja, simpukoita ja kotilolta. Veden raittiina
pitämistä edistävät akvariossa vesikasvit, mutta
lisäksi on veteen sekoitettava ilmaa (happea),
jota varten on keksitty erilaisia suihkuja ja
ilmajohtoja. Yleensä akvario on pidettävä sel-

laisessa paikassa, jossa se on suojattu ylenmää-
räiseltä valolta ja lämmöltä. Kuuluisat ovat
isot merivesiakvariot Napolissa, Berliinissä ynnä
eräissä muissa isoissa kaupungeissa. K. il. L.
Akvatinta (lat. a<jua iwic(a = värjätty vesi).

Le l'rince'n keksimä (1768) tapa jäljentää tusi-
tai sepiapiirustuksia kuparipiirroksen avulla,
vrt. Kuparipiirros.

Akvavit (lat. aqua utfae = elämän vesi), palo-

viina.

Akvedukti (lat. ai/uce ductun) , vesijohto. Van-
himmat vesijohdot rakennettiin Egyptissä Ram-
ses Suuren aikana; Kiinassa, Palestiinassa ja

Kreikassa niitä oli myös, mutta kuuluisimmat
ovat muinaisten roomalaisten rakentamat. Itse

Roomaan johdettiin vettä peninkulmien takaa
vuoristosta suurilla akvedukteilla, joita kaik-
kiaan oli kolmattakymmentä ja joista vanhin

.\kvedukti.

Aqva Appia rakennettiin jo v. 305 e. Kr. A:t
olivat osittain maanalaisia muurattuja torvia,

mutta suurimmaksi osaksi kivisten holvien ja

pylväiden varaan muurattuja katettuja rännejä.

Kolme niistä on vieläkin käytännössä ja täyttä-

vät yksinään koko nykyisen Rooman vedentar-
pcen. Nykyään, kun vesijohdot tehdään pai-

netta kestävistä putkista, ei roomalaismallisia
akveduktia enää käytetä. — Akveduktiksi sano-

taan joskus yksinomaan vesijohtoputkia varten
syvän kuilun tai ahtaan laakson yli rakennettua
siltaa. J. C-4n.

Akvitania f-tä-J (lat. Aquitä')tia), maakunta
muinaisessa Galliassa Pyreneittenvuorten ja Ga-
ronne-virran välillä. Siinä asui Csesarin aikoina
keltiläis-iberiläistä väestöä, mutta te roomalais-

tui vähitellen, sen jälkeen kuin roomalaiset sen
valloittivat (57 e. Kr.). V. 419 valtasivat sen
länsi-gootit. Klodovigin hallitessa liitettiin maa
V. 507 frankkien valtakuntaan. Myöhempien
merovingien aikana yrittivät useat A:n herttuat

päästä itsenäisiksi, mutta kukistettiin, kunnes
Kaarle Suuri jätti herttuanvir.in vallan täyttä-

mättä. Myöhemmin hän antoi A:n kuningas-
kunnaksi pojalleen Ludvig Hurskaalle ja tämä
samoin pojalleen Pipinille. Verduniu sovinnossa
V. 843 maa liitettiin Ranskaan. Heikkojen karo-
lingien hallitessa A. muodostui jälleen herttua-

kunnaksi, josta Poitcu'n ja Toulouse'in suvut kes-

kenänsä kiistelivät, kunnes edelliset pääsivät
voitolle. Arsta on aikojen kuluessa muodostunut
nimitys Guyenne. O. M-e.

AI (myös e I-, vokalin jäljessä 'I-, usein myös
yhtäläist}'misen johdosta seuraavan konsonantin
kanssa: e d-, a r-, e s-) arabialainen artikkeli

;

esiintyy usein arabialaisissa nimissä ja ara-

biasta lainatuissa sanoissa, esim. Alhatnbra, AI-
mavukkfi, Bab elMändeb, AbduH-Damid, ed-din
,,uskonto", Abda'r-Iiahmttn, es-sems „aurinko".
A la, vokaalin ja äänettömän A;n edessä a V

(ransk. prep. d ja femin. artikkeli la, lisäksi ym-
märrettynä mantere tai modc y. m.), „samoiu-
kuiu", ..mukaisesti."

Ala-alkeiskoulu ks. Alkeiskoulu.
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Alaanit, Kaukasuksen pohjoispuolella ja Do-
iiin seuduilla eläuyt (luultav. iranilais-peräinen)

paimentolaiskansa, jonka hunnit 375 voittivat.

Osa alaaneista liittyi silloin germaaneihin ja

kulki 407-410 sveevein ja vandaalein seurassa
Galliaan ja Espanjaan, sulautuen lopulta yhteen
niiden kanssa. Entisten alaanein jälkeläisinä

pidetään nykyisiä osseetteja Kaukasuksessa.
Ala-arvoinen maito, maito, jonka ravinto-

arvo vettä siihen sekoittamalla tahi muulla ta-

voin ou tehty tavallistaan vähemmäksi. Hyvä
ja väärentämätön lehmänmaito sisältää n. 3,5 %
rasvaa eli voita, 3,5 % munanvalkuaisainetta
(enimmäkseen kaseiinia), 4,6 ^ sokeria ja 0,75

% suoloja, vrt. Maito. M. 0-B.
Ala-Baieri, hallitusalue Baierissa, käsittää

Baierin itäisen osan molemmin puolin Tonavaa;
10,757 km=, 706,345 as. (1905) , Joista 94% on
katolilaisia. Pohjoisosa on karu ja vuorinen,
muu osa vaihdellen kukkuloita ja viljavia tasan-

koja. Pääkaup. Landshut. W. S-m.
Alabama [älsbäms] (lyh. Ala.). 1. Yhdysval-

toihin kuuluva valtio Meksikon-lähden rannalla
molemmin puolin samannimistä jokea. Pohj.-

osa on epätasaista, vuorista, etel.-osa loivaa ja
hiekkaista rannikkomaata; 135,320 km'; 1,830,000

as. (1901), joista 830,000 neekereitä. Suuren-
moinen rauta-, kivihiili- ja puuvillateollisuus.

Maissi, vehnä ja kaurantuotanto hyvä. Valtion
pääsatama on Mobile; pääkaupunki Montgomery
Alabama-joen varrella. A. liittyi valtiona Yh-
dysvaltoihin V. 1819, oltuaan territorio v:sta

1817. — 2. Joki Alabama-valtiossa, yhtyy Tom-
bigbee-jokeen muodostaen Mobile-joen, joka las-

kee Mobile-lahteen. 11'. S-in.

Alabama-kysymys, kansainoikeudellinen rii-

takysymys, joka syntyi siitä, että englantilaiset
Yhdysvaltojen orjasodan aikana sallivat etelä-

valtioitten kaapparilaivojen varustautua englan-
tilaisissa satamissa. Näistä laivoista teki eten-

kin eräs, A 1 a b a m a-niminen, pohjoisvaltioille

paljon haittaa. Sodan loputtua Yhdysvallat
vaativat vahingonkorvausta Englannilta, asiasta
neuvoteltiin kauan, kunnes sovinto-oikeus Genö-
ve.ssä V. 1872 tuomitsi Englannin maksamaan
Yhdysvalloille 15 '/j milj. dollarin vahingonkor-
vauksen. 11'. S-m.
Alabasteri (vanhan yläegyptiläisen Alabä-

siro7i nimisen kaupungin mukaan) , hienorakeista,
läpihohtavaa, valkoista tai heikosti värillistä

kipsiä. Käytetään koruteoksiin. Parasta ala-

basteria saadaan Volterrasta Toskanasta. Itä-
mainen a. 1. kalkkialabasteri on läpi-

hohtavaa kalkkisintleriä. Saadaan Egyptistä.
Alabasterilasi (opaalilasi) , hienosti jakaantu-

neita, sulamattomia lasiosasia si.sältävä himmeä,
alabasterin näköinen lasi, josta valmistetaan
koruesineitä.

Alabasteripaperi ks. Jääpaperi.
A la bonne heure [alabon5'r] (ransk.), oi-

keaan aikaan; olkoon menneeksi.
Aladagh [-da'-], vuori Turkin Armeeniassa,

Van-järven rannalla, 3,520 m korkea.
A la daube [alad(j'b] (ransk.), hyytelöön val-

mistettu kala- tai liharuoka; tarjotaan kylmänä.
Aladdin (arab. Alä-ed-din „uskon ylevyys"),

tavallinen arabialainen nimi. Henkilö satuko-
koelmassa „Tuhat ja yksi yötä". Nuorelle Alad-
dinille onnistuu kaikki loistavasti, kun hän

pääsee ihmeellisen taikalampun omistajaksi. Kir-
jallisuudessa viitataan usein „Aladdinin lamp-
puun", kun tarkoitetaan jonkun ihmisen salaista
voimaa päästä halujensa ja toiveidensa perille.
Aladdin-lamppu, eräs laji kaasuhehkuvalo-

lamppuja. ks. K a a s u h e h k u v a 1 o.

Aladominantti, pcrussävelestä puhtaan kvin-
tin verran alempana (eli kvarttia ylempänä)
oleva sävel ; ei johdu yläsävelenä perussävelestä,
vaan on pohjasävel, jolle itse perussävel on ylä-
sävelenä

; siitä sen tummahtava, hiljentävä vai-
kutus, sekä sen nimitys „taus-säver'. /. K.
Aladoobi ks. A la daube.
A la grecque [alagre'k] (ransk.), „kreikka-

laiseen tapaan", yksinkertainen kreikkalainen
reunakoriste, vrt. Meanderikoriste.
Alahärmä. 1. Kunta, Vaasan 1., Lapuan

khlak.. Yli- ja Alahärmän nimismiesp. ; Härmän
asemalta 2 km kirkolle. Voltin asemalta 5 km;
259,9 km^ joista viljeltyä maata 9,698 ha (1901) ;

öO '/j manttaalia; 966 ruokakuntaa, joista maan-
viljelystä pääelinkeinona harjoitti 714 (1901) ;

6,061 as. (''/ijlOOö), n. 0,8% ruotsink. ; 619 he-
vosta, 3,038 nautaa (1906). Teoll. lait.: 2 yhtiö-
meijeriä, olut- ja tiilitehdas. Säästöpankki

;

haara-apteekki. — 2. Seurakunta, konsisto-
rillinea, Turun arkkih.k., Lapuan rovastik. Al-
kujaan Lapuan kappeli, perust. 1676; itsenäi-
seksi khrakunnaksi '/s

18"3 (Keis. k. "/s 1859).
Kirkko harmaasta kivestä. A'. S.

Alaikäinen ks. Alaikäisyys.
Alaikäisyys, täysi-ikäisyyden edellä käyvä

ikäkausi. Sekä mies että nainen tulee Suomessa
täysi-ikäiseksi täytettyään 21 vuotta ja sitä en-
nenkin, jos hän menee naimisiin. Kuitenkin voi
oikeus isän, äidin tai muun holhoojan esityksestä,
alaikäisyyden aikaa pitentää, ei kumminkaan
yli 25 vuoden iän (vrt. Holhouslaki 19 p:ltä elok.

1898, §§: 16-18). Itävalta-Unkarissa alkaa täysi-

ikäisyys vasta 24 ja Saksassa, Ranskassa sekä
Englannissa 21 ikävuoden kuluttua. — Vaikka
alaikäinen yleensä on myöskin vajavaltainen,
niin saa hän kuitenkin jossain määrin oikeudel-
lista toimintakykyä jo ennen täysi-ikäiseksi

tuloaan. Niinpä jokainen, joka on täyttänyt 15

vuotta, saa itse hallita sitä omaisuutta, minkä hän
omalla työllään voi hankkia, ja samoin voidaan
häntä kuulustella todistajana tuomioistuimen
edessä. Viisitoista vuotta täytettyään saa myös
nainen mennä naimisiin, vaikka tosin ainoastaan
naittajansa suostumuksella niin kauan kuin hän
on alaikäinen. — Puhutaan myöskin rikos-
oikeudellisesta alaikäisyydestä,
joka rikoslakiemme mukaan päättyy 15:nen ikä-

vuoden kuluttua ja jonka kestäessä ei varsinaista

rangaistusta voi kenellekään tuomita. Kuitenkin
sekin, joka on täyttänyt 15, mutta ei 18 vuotta,

voidaan tuomita ainoastaan alennettuun rangais-

tukseen (vrt. Rikoslain 3: 1-2). — Samoin kuin

puhutaan kriminaalisesta alaikäisyydestä, puhu-
taan myöskin valtiollisesta alaikäi-
syydestä. Useiden valtiollisten oikeuksien

nauttimiseen ja useihin valtionvirkoihin pääse-

miseen vaaditaan nimittäin korkeampi ikä kuin
21 vuotta. Niinpä valtiollisen äänioikeuden käyt-

tämiseen ja valtiolliseen vaalikelpoisuuteen vaa-

ditaan 24 vuoden ikil. Sitä, joka ei ole täyttä-

nyt 25 vuotta, ei voida valita kunnan- tahi kau-

pungin valtuusmieheksi, kuntakokouksen puheen-
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Johtajaksi, kunnallislautakunnan esimieheksi eikä

kihlakunnan lautamieheksi. Vaivaishoitoasetuk-

sessa ymmärretään alaikäisellä sitä, joka ei ole

täyttänyt 15 vuotta (Vaivaishoitoasetus 17 p:ltä

maalisk. 1879, §: 1, m. 2). — Vrt. V a j a v a 1-

tainen, Lapsi, Nuori henkilö.
O. K:nen.

Ala-Itävalta ks. Itävalta.
Alal-vuoret, Venäjän Keski-Aasiassa Fergha-

iian maakunnan eteläpuolella ; korkeimmat hui-

put kohoavat n. 7,000 ra yi. merenp. Surhab-joen
yläjuoksu jakaa ne Alai ja Transalai vuori-

ryhmiin. IV. S-m.
Alajärvi. 1. Kunta Vaasan 1., Kuortaneen

khlak., Alajärvi-Soini-Lehtimäen nimismiesp.,

Kauhavan a.seraalta 55 km ; 769," km", joista vil-

jeltyä maata 6,202 ha (1901) ;
20 '7,, manttaalia;

1,163 ruokakuntaa, joista maanvilj. pääelinkei-

nonaan harjoitti 791, teollisuutta 148 (1901) ;

7,093 as. ("/„1906), n. 0,2 % ruotsink. ; 778

hevosta, 4,153 nautaa (1906). — Teoll. lait.:

Kurejoen osuusmeijeri. — Säiistöpankki, ap-

teekki, kunnanlääkäri (päätetty).

2. Seurakunta, keisarillinen, Turun ark-

kih.k., Lapuan rovastik., alkujaan Lappajärven
kappeli (per. 1751), itsen, khrakunnaksi '/b 1877

(Keis. k. "'/,„t859). Kirkko puinen (Engel. 1836,

korj. 1898). K. S.

Alakiiminki ks. Kiiminki.
Alakitka, 45 km' suuruinen järvi Kuusa-

mossa; siitä Kitkajoki laskee Oulankajokeen.
Alakittilä 1. Kittilän alakylä, iso kylä

Kittilän kirkonkylästä etelään (pari kra) ; laajat

tulvaniityt.

Alakloorihappoinen uatriumi ks. Nat-
riumhypokloriitti.
Alaknuuttila, kartano Kauhajoen varrella

Kauhajoen pitäjässä ; karjanhoitokoulu.
Alakuloisuus 1. melankolia (ks. t.) , toi-

minnallinen mielenhäiriö, jonka pääasiallisena

tunnusmerkkinä on taudillisesti korottunut mur-
heellinen mielentila ynnä taudillisesti hidastunut
ajatuksen toiminta. M.O-B.
Alakurkunpää (Syrinx). Paitsi tavallista

kurkunpäätU on linnuilla vielä henkitorven ja

bronkioitteu haarauksessa a., jossa niiden ääni

syntyy. Vesilintujen a.-ssä on rakkojuaisesti laa-

jentunut osa resonansailaitteena. vrt. Kurkun-
p ä ä.

• Alakuu, kuun kaksi viimeistä neljännestä.

Alaköngäs, Tenojoen viimeinen koski, norj.

Storfossen, noin 7 m korkea, yli 1 km pitkä,

vesimäärän vaihtelu 6-7 m ; maantie Jalvesta ve-

neitten kuljettamiseksi kosken niskaan. J. E. R.

Ala-Lemu, maatila lähellä Turkua ; omistaja:

kreivi ,\rmfelt.

Alalla (kreik. kielteinen u, ja (a/etn = puhua)

,

puhekyvyttömyys, aiheutunut ulkonaisten puhe-

neuvojen suun, kielen tai nielun vaillinaisesta

kehittymisestä, tahi puhumiseen tarvittavien li-

hasten halvaantumisesta. 3/. 0-B.

Alamaat ks. Alankomaat.
Alamaisuudenvala ks. Uskollisuuden-

vala.
Alamanjärvi ks. A 1 u e n j ä r v i.

Alameda [-e'-]. 1. Kaupunki Kaliforniassa,

San Franciseon lahden rannalla, 16,500 as. —
2. Oik. poppelikuja, puistokuja Espanjassa, kä-

velypaikka ja puisto.

Alamittainen on puu, joka ei täytä jotakin
määrättyä mittaa ; tavallisesti tarkoitetaan pak-
suus- (läpileikkaus-) mittaa rinnan korkeudella
(cm 30 cm), 7 metrin tai 18 jalan korkeudella.

A. C
A la mode [alamo'dJ (ransk.), muodin mukai-

nen.

Alandia [a'n-], Ahvenanmaan latinainen
nimi. — Alandus, ahvenanmaalainen.
Alankomaat 1. Hollanti, kuningaskunta

(Koninkrijk der Nederlanden tai

vain Nederland), käsittää 33,079 km" suurui-

sen alan Keski-Euroopan alankoa Pohjanmeren
rannalla, Schelde-, Maas- ja Rein-virtojen suussa
ja Zuiderzeen ympärillä; idässä ovat rajoina
Preussin maakunnat Hannover, Westfalen ja

Reinin maakunta, etelässä Belgia.

Maanlaatu 750 kra pituisen rannikon lä-

heisyydessä on pääasiallisesti marskimaata, he-

delmällistä, laitumeksi ja peltomaaksi sopivaa
Hetemaata, osittain myös lentohietavalleja. Pää-
osa marskimaita, n. 25 % koko maasta, on me-
renpintaa alempana. Hollannin rannikko ulettui

ennen nykyisten Friisein saarien paikkeille Texe-
lin ja Dollariin välille, mutta jatkuvan hiljaisen

maaperän alenemisen vuoksi meren tyrsky
12:nnena ja 13:nnella vuosisadalla särki ran-

nikkoa suojaavan lentohietavallin, jolloin osa
marskimaita kaupunkeineen ja kylineen muuttui
morenlahdiksi (Zuiderzee, Dollartin lahti), osa
taasen n. s. watteiksi (Wattenmeer)

,
jotka nousu-

veden aikaan ovat veden vallassa, pakoveden ai-

kana kuivina. Mahtavain vallien avulla on
jäännös hedelmällisestä marskimaasta saatu suo-

jelluksi ja vähitellen on vallattu takaisin maata
mereltä (3:n viime vuosisadan kuluessa n. 3,630

km") ; paraikaa ollaan aikeissa sa.ida Zuider-

zeekin kuivaksi. Kaikkialla, missä lentohietavalli

ei suojaa marskimaata, on korkeita suojavalleja

meren ja jokien rannoilla, ja lukuisat pumppu-
laitokset — Hollannin maisemille ominaiset tuuli-

myllyt — pitävät marskimaat kuivina. Ylempänä
rannikosta ovat n. s. Geest-maisemat (eteläp.

Zuiderzeetä n. 110 m yli merenpinnan), joita

muodostavat jääkautiset moreenit ja hietikot ja

jotka yleensä ovat hedelmättömiä mäntymetsiä
ja suuria rämeitä. Maasta on n. 27 % peltomaita,
38 % niittyjä ja laitumia, 7 % metsiä ja n. 27 %
tuottamatonta maata. Soissa suuria turve-
kerroksia. Kivihiiltä on vähän; muita
metalleja paitsi rautaa puuttuu. Ilmasto
on meri-ilmasto, sademäärä 600-700 mm, keski-

lämpö n. 10° C. Asukasluku (v. 1906)

5,672,237. Kansa on germaanilaista alkuperää
(71 Jo hollantilaisia, 14 % friisiläisiä, 13 % flaa-

meja, 2% saksalaisia), kirjakielenä hollannin
kieli (ks. t.), uskonnoltaan n. 60% protestant-

teja, 2,2 % juutalaisia, loput katolisia. Hollanti-

laiset ovat tunnetut eteviksi maanviljelijöiksi,

merimiehiksi ja siirtomaanasuttajiksi ; huomat-
lavina piirteinä kansanluonteessa on tyyneys,

harkitseminen, kestävyys ja säästäväisyys. Kan-
sansivistys korkea; korkeampia oppilaitoksia:

4 yliopistoa (Leiden, Utrecht, Groningen, Am-
sterdam), polyteknikumi (Deift), sotakoulu
(Brada), meriakatemia (WiIlemsoord), 3 taide-

akatemiaa y. m. Elinkeinoista on maatalous
hyvällä kannalla ; pääviljalajit: vehnä (sato

v! 1900 0,13 milj. tonnia), ruis (0,36 m. t.). ja
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kaura (0,33 m. t.) . Hollanti ja Seelanti ovat tun-

netut he(ielm<ä- ja kasvitarhoistaan, Haarlem kuk-
kasboidostaan ; muita viljelyskasveja: peruna (v.

1900 2,10 m. tonnia), pellava, hamppu, sokeri-

juurikas, humala, tupakka, sikuri ; k a r j a r o-

tu maailman kuulu, hevoset samaten; lehmiä oli

v. 1900 1,656,000, hevosia 295,000, sikoja 746,000,

lampaita 770,000; mehiläishoitoa harjoitetaan

GeldernMssä ja Drenthe'ssä. Merikalastus
(turskaa, silliä y. m.) on melkoinen. Teol-
lisuus on jälellä naapurimaiden teollisuudesta;

mainitsemista ansaitsevat laivanrakennus (pui-

sia laivoja)
; pellava-, pumpuli-, paloviina- ja

tupakkateollisuus sekä timanttien hionta ; muita
teollisuudenhaaroja: sokeri-, olut-, saippua-,villa-,

nahka-, rauta- ja kone-, kulta ja hopea- ja pos-

liiniteoUisuus. Kauppa- ja liikemaana on
Hollanti ensimäisiä ; n. 17,2 % väestöstä on kau-
pan ja liikenteen palveluksessa; kauppalaivas-
toon kuului v. 1906 283 höyrylaivaa (yht. 377,000
rek. ton.) ja 492 purjelaivaa; laivaliike v. 1906
25,4 milj. tonnia. Kanavia on 3,070 km (tär-

keimmät Pohjois-Hollannin kanava Amster-
damin ja Helderin välillä sekä Pohjanmeren
kanava), rautateitä (v. 1906) 3,090 km. Tär-
keimmät kauppakaupungit: Rotterdam ja Am-
sterdam. Kauppabalanssi tav. passiivi. Tuonti
v. 1906 5,298 milj. mk., vienti 4,370 milj. mk.
Tärkeimmät tuontitavarat vilja ja jauhot (1906
428.5 milj. guld.), rauta ja rautatavarat (1906

311.6 milj. guld.), kupari- ja kuparitav. (140,9

milj.), katu- ja rakennuskivet, puutavarat,
kivihiili, villa, raakasokeri, kahvi, tina, sinkki

y. m.; vientitavarat: vilja ja jauhot (1906 293,3

milj. guld.), rauta ja rautatavarat (207,3 milj.

guld.), kupari ja kuparitavarat( 112,5 milj. guld.),

kutomatavarat, sokeri, liha, puutav., kahvi,
juusto, paloviina, karja (vuositt. yli 100,000 el.),

sinkki, tina, tupakka, kala y. m. Suurenmoinen
välikauppa ilmenee siinä, että tuonnin ja viennin
päätavarat ovat samoja. Tärkeimmät tuonti- ja
vientimaat ovat Saksa, Englanti, Belgia, Yhdys-
vallat, Hollannin Intia ja Venäjä. Kaupan edis-

täjänä on Hollannin kauppaseura (Maatschappij)

.

Raha: Guiden ä 100 senttiä (cents) =2,09 mk.,
mitta ja paino = metriset. 11 maakuntaa:
Seelanti, Etelä- ja Pohjois-Hollanti, Friislanti,

Groningen, Utrecht, Geldern, Oberijssel, Drenthe,
Pohjois-Brabant, Limburg. Pääkaupunki Am-
sterdam (ks. t.) ; kuningas asuu Haagissa. Suur-
kaupungit; Amsterdam, Rotterdam, Haag, Ut-
recht. Valtiomuoto: perustuslaillinen ku-
ningaskunta (perustuslait 24 p. huhtik. 1815, 3 p.

marrask. 1848 ja 30 p. marrask. 1887) ; edus-
kunta (S täten Generaal) 2 kamarinen
(l:ssä 50, 2:ssa 100 välittömillä vaaleilla valit-

tua; äänioikeus 25 v. täyttäneillä miehillä).

Korkein tuomioistuin : Hooge Raad Haagissa.
R a h a-a siat: valtion tuloarvio (v. 1908)

183,077,171 guldenia, menoarvio 194,768,959 gul-

denia, valtiovelka (v. 1906) 1,144 milj. guldenia,
verot (V. 1906) 38,819,000 guldenia. /. L.

Sotavoima. Maa-armeijan muodostavat
vakinainen väki, maanpuolustus- ja nostoväki.
Sotavoima täydennetään vapaaehtoisilla ja arvan-
nostolla. Asevelvollisuusikä on 20 v., palvelusaika
on 8 V., joista l-'/^ vakinaisessa väessä, loput
reservissä. >vlostoväkeen kuuluminen kestää 50
v:n ikään. Laivastossa oli v. 1906 7 panssari-

laivaa, 8 risteilijää, 13 kauuunaveuettä sekä
joukko vanhauaikuisia aluksia. Vaakuna: sini-

sellä, kultaisilla viilekkeillä sirotellulla kentällä
Nassaun suvun kruunupäinen kultajalopeura
miekka toisessa ja 7-nuolinen kimppu toisessa

etukäpälässä; vaakunaa kannattaa kaksi kruu-
nattua jalopeuraa ; sinisessä nauha.ssa on tun-
nuslause: „Je maintiendrai." Lippu: puna-val-
kta-sininen (vaakasuorassa). Kansallisväri on
oranssi. Huomattavimmat tähdi.stöt ovat Vil-

helmin ritarikunta (4 luokkaa). Alankomaiden
jalopeuran ritarikunta (3 luokkaa), Orania-Nas-
saun ritarikunta (5 luokkaa).
Historia. Nykyiset A. olivat Kristuksen

syntymän vaiheilla pääosaltaan bataavien
(ks. t.) asumina ja tulivat siihen aikaan rooma-
laisten valtaan. Turha oli Claudius Civiliksen

kapinayritys v. 70 j. Kr. s. Frankkien kulkiessa
Reinin yli n. v:n 400 paikoilla ja levittäessään

valtaansa joutuivat A. heille ja luettiin myöhem-
min suurimmaksi osaksi Itäfrankkiin 1. Saksaan
(Lotringiin). ll:nnellä vuosis. A. jakautuivat
moneen pikku vasallikuntaan, mutta myöskin
saavuttivat kaupastaan kukoistavat kaupungit
täällä suurempia oikeuksia kuin yleensä muualla
siihen aikaan. Myöskin niillä oli edustajansa
mr.i-.kuntain säädyissä (Staaten), jotka yhtei-

sistä asioista päättivät. 14:nnen vuosis. alussa

Flanderin käsityöläiset (Jakob .\rtevelde, ks. t.)

menestyksellä puolustivat vapauttansa Ranskan
kuninkaitten anastushankkeita vastaan. V:n
1384 jälkeen A. joutuivat vähitellen naimisliitto-

jen ynnä sopimusten kautta Burguudin herttuain

valtaan. Filip Hyvä kutsui v. 1437 ensimäisen
kerran yleissäätykokouksen (Staten Generaal)

.

Kaarle Rohkean tyttären Marian uaimisliiton

kautta keisari Maksimilianin kanssa tulivat A.
Habsburgin suvulle. Kaarle V yhdisti v. 154S

Alankomaiden 17 maakuntaa (joista tärkeimmät
olivat Hollanti, Flanderi, Utrecht, Friislanti, Lu-
xemburg) Saksan valtakunnan n. s. Burgundin
piiriksi ja määräsi, että niiden aina piti olla yh-

den hallitsijan hallittavina. Hän edisti näiden

maiden, synnyinmaansa, taloudellista ja henkistä

hyvinvointia, mutta ylläpiti ankaruudella ruh-

tinaan ja katolisuuden valtaa asukkaiden vapau-

denhalua vastaan. Vielä huonommaksi kävi

kansan ja hallitsijan väli Filip ll:n 1555 nous-

tua valtaistuimelle. Varsinkin se verinen vaino,

joka kohtasi uskonpuhdistuksen kannattajia,

joita täällä oli paljon, kiihotti mieliä. 4 p.

marrask. 1565 joukko aatelismiehiä teki keske-

nään sopimuksen, n. s. kompromissin, jossa lupa-

sivat uskollisesti palvella kuningasta sekä puo-

lustaa maan oikeuksia ja vapautta, ja jätti

huhtik. 1566 Filipin sijaishallitsijattarelle, Mar-
gareeta Parmalaiselle, pyynnön annettujen us-

kontoa koskevien julistusten lieventämisestä ja

inkvisitsionin poistamisesta; tästä syntyi heille

nimi geusit s. o. kerjäläiset. Margareeta koetti

peräytymällä tyynnyttää mieliä, mutta Filip

suuttuneena sattuneihin epäjärjestyksiin kutsui

Margareetan pois ja lähetti v. 1567 hänen sijaansa

käskynhaltijaksi Alban herttuan. Tämä ryhtyi

kapinanhenkeä verisellä tavalla tukaliuttamaan.

Tuhansittain saivat A:n parhaimmat miehet

mestauslavalla sovittaa rakkautensa uskonnolli-

seen ja valtiolliseen vapauteen, niiden joukossa

aateliston johtajat Egmont ja Hoorn (1568). Vii-
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helm Oranian prinssi pelastui pakenemalla Sak-
saan. Taistelua yhä jatkui. Huhtik. 1572 on-
nistui pakolaisten, merigeusien, valloittaa Briel-

len kaupunki (Maasin suussa) ja nyt kapinan-
liekki uudestaan leimahti. Heinäk. 18 p. 1572
Hollannin, Seelannin ja Utrechtin maakunnat
tekivät liiton vapautensa puolustukseksi ja valit-

sivat Vilhelm Oranialaisen käskynhaltijaksi.
1573 Alba kutsuttiin pois, mutta olot pysyivät
entisellään. Marrask. 1576 yhtyivät eteläisetkin

maakunnat pohjoisiin, n. s. Gentin pasifikatsio-

niin, oikeuksiensa ja vapauksiensa puolesta.

Uusi käskynhaltia don Juan d'Au.stria koetti

sovitella vastakohtia ja vahvisti pasifikatsionin,

mutta kuoli jo v. 1578, ja hänen seuraajansa Alek-
santeri Farnesen onnistui erottaa katoliset etelä-

mankunnat pohjoisten reformeerattujen liitosta.

Näin ollen yhtyivät tammik. 23 p. 1579 jälki-

mäiset, Hollanti, Seelanti, XJtrecht, Gelderland,
Groniugen, Overijssel ja Friislanti, Utrechtin
unioniin yhteiseksi puolustukseksi ja peruuttivat
kaksi vuotta myöhemmin (heinäk. 1581) Haagin
julistuksella lopulta uskollisuutensa Filip II:lle.

Vilhelm Oranialaisen tultua 10 p. heinäk. 1584
espanjalaisten toimesta murhatuksi ryhtyi hänen i

nuori poikansa Moritz va.starinnan johtajaksi ja
|

sillä menestyksellä, että A:n vapaus yhä enem-
j

män turvattiin ja Filip III 1609 teki 12-vuotison

välirauhan niiden kanssa. Lopullisesti A:n itse-

näisyys tunnustettiin vasta Westfalin rauhan-
teossa 1648.

Vapaussota kirvoitti A:n kaikki voimat kehi-

tykseen. Espanjalta valloitettiin sen siirto-

kuntia ja A. kohosivat muutamaksi aikaa Euroo-
pan tärkeimmäksi kauppa- ja siirtomaavallaksi.

Varsinkin kokosi itä-intialainen komppania rik-

kauksia. Kaupan rinnalla teollisuus kukoisti.

Mutta yhtä huomattava oli A:n kukoistus sivis-

tyksen alalla, tieteissä ja taiteissa, varsinkin
maalaustaiteessa. Valtiomuoto oli tasavaltaimm,
mutta valtion etunenässä oli käskynhaltia, mikä
arvo oli perinnöllisenä Oranian suvussa. Asioita
hoitivat eri maakunnissa niiden säädyt, mutta
korkein valta oli Haagissa kokoontuvilla yleis-

säädyillä (Staten Generaal). Tämä valtiomuoto
synnytti tosin taistelua eri puolueiden välillä:

ylimysvaltaiset, patriootit, pyrkivät käskynhal-
tian asemaa heikontaraaau, oranialaineu puolue
taas tahtoi sitä vahvistaa. 1G19 tuomittiin pat-

rioottien johtaja Oldenbarneveld maanpetoksesta
kuolemaan ja mestattiin. Moritz Oranialaista
seurasi käskynhaltiana hänen veljensä Fredrik
Henrik (162.')-47), sitten tämän poika Vilhelm
11(1647-50), mutta jälkimäisen kuoUe.ssa ylimys-

puolue käytti tilaisuutta, kun poika Vilhelm III

syntyi vasta isän kuoleman jälkeen, ja otti halli-

tuksen omiin käsiinsä. Sen johtaja .Jan de Witt
koetti kyllä sodLssa Englantia vastaan ylläpitilä

A:n merivaltaa, mutta kuitenkin joutui sota-

laitos tähän aikaan rappiolle. Kun sitten A.

1668 trippelallianssin kautta olivat estäneet Lud-
vik XIV:n tuumat Belgiassa, hyökkäsi tämä
1672 huonosti varustettua tasavaltaa vastaan,

joka suureksi osaksi valloitettiin. Raivostunut
kansa murhasi silloin de \Vittin ja hänen vel-

jensä ja käskynhaltiaksi julistettiin Vilhelm III.

Merta vastaan suojelevia .sulkuja avaamalla pe-

lastettiin Hollanti joutumasta vihollisen valtaan ;

Vilhelm Oranialaineu muodosti liiton Ludvikia

vastaan ja Nijmegenin rauha 1678 tehtiin Alan-
komaiden tappioita kärsimättä. 1689 Vilhelm
nousi Englannin valtaistuimelle ja yhilisti siten

ajaksi entiset viholliset, Englannin ja A. Espan-
jan perimyssodassa (1701-13) A. taistelivat

Heinsiuksen johdolla liittolaisten kanssa Rans-
kaa vastaan.
Vilhelm lll:n kuoltua ilman jälkeläisiä 1702

poistettiin toistamiseen käskyahaltianvirka.
Mutta kun maan ulkonainen mahtavuus ja talou-

dellinen kukoistus aleni, palautettiin se taas v.

1747 ja määrättiin nuoremmalle Oranian suku-
haaralle, josta Vilhelm IV (1747-51) ja Vilhelm
V (1751-95) peräkkäin hallitusta ohjasivat. Jäi-

'

kimäisen aikana syntyi jälleen sisäisiä rettelöltä

ja sodan syttyessä v. 1793 Ranskan uutta tasa-

valtaa vastaan meni tasavaltainen puolue vihol-

lisen puolelle ja julisti tammik. 1795 A. Rans-
kaan liittoutuneeksi Batavian tasavallaksi. Na-
poleon teki siitä 1806 Hollannin kuningas-
kunnan, jonka hallitsijaksi hän asetti veljensä

Ludvik Napoleonin. Kun tämä v. 1810 kruunusta
luopui niiden vaikeuksien vuoksi, joita manner-
niiian sulkemissäännön ankara toimeen|)ano
tuotti, yhdistettiin maa .suorastaan Ranskaan
„Ranskan jokien tuottamana maatumisena".
Napoleonin vallan kukistuessa, julistettiin jou-

luk. 1813 Vilhelm V.n poika hallit.sevaksi ruhti-

naaksi nimellä Vilhelm I. Wienin kongressisi»

määrättiin v. 1815, että Belgia ja Hollanti

yhdistettäisiin Alankomaitten kuningaskunnaksi.
Mutta sopua ei saatu aikaan reformeerattujen
pohjois- ja katolisten etelämaakuntain välillä.

1830, heinäkuun vallankumouksen johdosta, erosi

Belgia A;sta eri kuningaskunnaksi. Vilhelm I:n

kruunusta luopuessa v. 1840 tuli hallitsijaksi hä-

nen poikansa Vilhelm II v:een 1849, jonka ai-

kana uusi valtiomuoto 1848 säädettiin (Thorbec-

ken johdolla), ja sitten Vilhelm III (1849-90).

Hänen liallitusaikansa lopulla antoi kysymys val-

tiosäännön tarkastuksesta aihetta pitkällisiin

riitoihin vajiaamielisten ja vanhoillisten välillä,

kunnes vihdoinkin 1887, ministeri Heemskerkin
aikana, valtiollisen äänioikeuden laajennus tuli

hyväksytyksi. Vilhelm III:n kuoltua, seurasi

1890 hänen tyttärensä Vilhelmina, jonka puolesta

äiti, kuningatar Emma, johti hallitusta (v:een

1898). 1896 tapahtui jälleen äänioikeuden laa-

jennus, joten se pääasiassa tuli yleiseksi, kui-

tenkin muutamilla rajoituksilla. Tämä muutos
ei kuitenkaan antanut vapaamielisille sitä enem-
mistöä, minkä olivat toivoneet, ja 1901 astui

asioita johtamaan ,.antirevolutsionääreihin" ja

katolilaisiin nojautuva Kuyperin ministeristö.

1905 sekin kuitenkin kukistui ja sijaan asetet-

tiin toinen maltillis-vapaamielisistä muodos-
tettu. [Schiller, „Geschichte Abfalls der Niedor-

lande" (1788). — Motley, .,Rise of the Dutch re-

public" (1856, myöskin saksaksi ja ruotsiksi). —
Sama, „History of the United Netherlands"
(1860-64).] K. O.

Alankomaiden kieli ja kirjallisuus ks. Hol-
lannin kieli ja kirjallisuus.
Alankomaiden taide ks. H o I I :i n l i 1 a i n e n

t a i d e.

Alankomaiden Intia (Insulinde) käsittää

.Mankomaitten siirtomaat Intian valtameressä
ja muodostaa kenraalikuvernöörin hallitseman,

kahteen osaan jaetun hallitusaluocn. Toiseen
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kuuluvat Jaava, Madura, Bali ja Lombok saaret

;

131,508 km'; 30,098,008 as. (1901). Toiseen kuu-
luvat „ulommat siirtomaat" (Buitenbezittingen)
käsittäen saaret Sumatra, Borneo, Riou\v-Lingga-
arkipelagi, Banka, Billiton, Celebes, Molukit,
Uusi Guinea ja Pienet Sunda-saaret, yht. 1,784,000

km', mutta vain 8,840,000 as. (1905). Nämät
hallintoalueet ovat jaetut pienempiin, joilla on
omat virkamiehensä. Bataviassa asuvalla ken-
raalikuvernöörillä on varakuninkaan arvo ja

valta, jota rajoittaa varakenraalikuvernööristä
ja neljästä hallitsijan valitsemasta jäsenestä
muodostettu neuvoskunta. Tällä on kuitenkin
vain neuvotteleva vnlta ja erimielisyyksien syn-
tyessä lakiasioissa on varakuninkaan vedottava
hallitsijaan. — Siirtomaita puolustaa siirtomaa-
armeija, jossa on 'j, alkuasukkaita, mutta sitä

komentavat hollantilaiset upseerit ja aliupseerit

ja sen vahvistamiseksi on vap.aaehtoisina pes-

tattu siihen hollantilaisia sotilaita ja nämät
ovatkin siirtomaa-armeijan ytimenä. Sitä vas-
toin on emä- ja siirtomaalla yhteinen laivasto,

jonka kustannukset jaetaan tasan molemmille.
Kauppa käy melkein yksinomaan emämaan väli-

tyksellä. Tärkeimmät tuotteet ovat sokeri, kahvi,
tee, riisi, indigo, tupakka ja tina. Ylipäänsä
ei emämaa sanottavasti ole levittänyt eurooppa-
laista sivistystä ja kristinoppia siirtomaahansa
eikä myöskään ole voinut hallinnollisessa suh-
teessa kohottaa sitä korkealle. Seu omistaminen
tuottaakin melkoisia kustannuksia. 11'. S-m.
Alanus ab Insulis [-lä'-], skolastilainen

teologi 12:nnelta vuosisadalta. Kirjoittanut
m. m. ,,Antielaudianus" nimisen ensyklopedian,
josta arvellaan Danten saaneen vaikutuksia.
Hänen teoksensa ovat Mignen kokoelmassa;
„Patrologia latina''. E. K-a.
Alanus [-lä'-], Yrjö (1609-64), suom. pro-

fessori, Jomalan kirkkoherran Christophorus
A:n poika, maisteri Upsalassa, tuli 1637 lehto-

riksi Turun kimnaasiin, 1640 fysiikan ja kasvi-
tieteen professoriksi uuteen akatemiaan ja siir-

tyi sitten teologiseen tiedekuntaan, tullen myös-
kin Turun tuomiorovastiksi. A. oli ankara oikea-
uskoisuuden puolustaja ja nautti aikalaistensa
suurta luottamusta, niinkuin näkyy siitäkin, että
hän pari kertaa oli ehdolla piispanvirkaan ja oli

jäsenenä Terseruksen asiaa varten asetetussa
tutkijakunnassa. Hänen leskensä, ruotsikko,
jcutui osalliseksi ajan taikauskoa kuvaavaan
juttuun, kun piispa Gezelius syytti häntä taika-
tai myrkkyjuoman valmistamisesta sairaalle
vaimollensa. K. G.
Alaoikeus ks. Alioikeus.
Alaotra [-o'-], Madagaskarin suurin järvi.

Alapasteri ks. Alabasteri.
Alapuriini, niin nimitetään kaupassa puh-

tainta, vedestä vapaata villarasvaa. vrt. Lano-
liini.
Alarcon [ko'n], Pedro Antonio de (1833-

91), esp. kirjailija ja politikoitsija, kirjoittanut
m. m. humoristillisen novellin „E1 sombrero de
tres picos" (suomeksi 1907 „Kolmikolkka hattu"),
„Historietas nacionales", „Diario de un testigo
de la gucrre en Africa", tendenssiromaanit „Es-
cändolo" ja „La prödiga". V. T.

Alarcon y Mendoza [-ko'n i -ö'pa], Juan
Euiz de m. 1580-1639), esp. näytelmäkirjai-
lija, synt. Meksikossa, eleli 1600 jälkeen enim-

Alarik.

mäkseen Espanjassa; aikalaistensa syrjäyttämä,
jälkimaailman kunnioittama; kirjoittanut luon-
nekomediat: „La verdad sospechosa", „Las pare-
des oyen", „Don Domingo de Don Blas" ja san-
ka rinäytelmät: „Ganar amigos", „E1 tejedor de
Segovia". Niissä ilmenee miehekästä, syvää
luonteenkuvausta. y. y.
Alaria esculenta [-lä'- -e'n], Atlantin pohj.-

osissa sangen yleinen ruskolevä, jonka 6-7 m
pituisia, keitettyjä ja keittämättömiä sekovarsia
färsaarelaiset käyttävät ravintona. Toisia A 1 a-
r i a-lajeja käyttävät tsuktsit samaan tarkoi-
tukseen.
Alarik (375-410), länsigoottien kuningas. Bal-

tein suvusta. Tultuansa 395 kuninkaaksi, vei
hän kansansa h,ävitysretkelle Kon-
stantinopolia kohti ja Kreikkaan,
mutta meni sitten Illyriaan, jonka
keisari Arkadios antoi hänen val-

taansa. Täältä hän hyökkäsi v.

400 ja seur. vuosina Italiaan, josta
kuitenkin Stiliko hänet torjui.
Mutta Stilikon murhan jälkeen hän
saarsi 408 Rooman, jonka suunnat-
tomilla lunnailla täytyi ostaa
itsensä vapaaksi hävityksestä. So-
dan uudestaan sytyttyä A. valloitti 24 p.
elok. 410 Rooman, joka nyt joutui kauhean
ryöstön alaiseksi. A. jatkoi matkaansa Ala-
Italiaan tuumien Sisilian ja Afrikankin valloi-

tusta, mutta tifällä hänet Cosenzassa saavutti
äkkinäinen kuolema ; kertomuksen mukaan
hänet haudattiin Busento-joen pohjaan. — A. II

oli länsigoottien kuninkaana 484-507, julkaisi

erään lakikirjan „Breviarium Alaricianum";
kaatui Poitiersin taistelussa Klodvigia vastaan.

K. G.

Alarikkihapoke, oikeammin t h i o r i k k i-

happo (IljSjOa) , on tunnettu ainoastaan suo-

loissaan. Voidaan pitää rikkihappona, jossa yksi
happiatomi en vaihdettu rikkiin. Nykyisessä
kem. kielenkäytössä tarkoittaa a. happoa H,SO,.
Alarikkihapokkeinen natriumi, oikeammin

natriumthiosulfaatti, kem. yhdistys,

jossa on natriumia, rikkiä ja happea (Na^SjO,

-f-5H.O), thiorikkihapon natriumsuola. Val-

mistetaan kuumentamalla natriumsulfiitti-liu-

osta rikkihärmeen kera. Kiteytyy suuriin, vä-

rittömiin, helposti liukeneviin prismoihin. A:n
liuokseen liukenevat hopean halogeeni-suolat

helposti muodostaen kaksoissuoloja, jonka vuoksi

.=e on saanut tärkeän käytännön valokuvauk-

sessa „kiinnitys-(fikseeraus-) suolana". Käyte-

tään edelleen n. s. „antikloorina" poistamaan
kloorilla valkaistuista kankaista ylimääräisen

kloorin. W. B.

Alarineerata (ransk. alanne = melu, hätä-

huuto, < it. aiv arme = aseisiin!), hälyyttää, an-

taa hälyytysmerkki. — A 1 a r m i, hälyytys.

Alasaksa ks. Saksan kieli.
Alasaksin murre ks. Saksan kieli.
Alasalpietarihappo (a 1 a t y p p i h a p p o) ks.

T y p p i.

Alasin, rautainen, tavallisesti valettu alusta,

jonka päällä metallia takomalla muovaillaan.

Pienet kellosepän alasimet ovat teräksestä ja

kiinnitetään käytettäessä ruuvipenkkiin. Isoissa

äepän alasimissa on vain selkä teräksestä ja sen

toinen pää on tavallisesti muodostettu suippene-
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vaksi sarveksi, jonka ympäri metallia taivute-

taan, toisessa ou reikä upokkaita varten, joita

eri töissä käytetään. Sepän alasin kiinnitetään

maahan upotettuun puiseen alasinpölk-
Ic y y n, hdyryvasaran alla on erityinen luja

perustus. Levysepät, astiantekijät, kultasepät

y. m. käyttävät erikoisalasimia. J. C-en.

2. Anat., eräs kuuloluista. ks. Kuuloelin.

!. Paja-aliisin 2. Veitsisepän a. 3. Viilasepan a.

4. suutarin a. 5, Katonlaskijan a.

a. Peltisepän a.

Alasinpölkky ks Alasin.
Alaska [alaska] (A 1 j a s k a, ven. Aljaska),

tuliperäinen niemimaa, joka muodostaa Pohjois-

Ameriikan luoteisimman osan. Vuoteen 1867
se kuului Venäjälle, joka silloin möi sen 7,6 milj.

dollarista Yhdysvalloille. Näihin se nyk. kuuluu
valtiollisesti hallitusalueena; 1,376,300 km'. Asuk-
kaina oli ennen ainoastaan eskimolta ja intiaa-

neja, sekä harvoja kalastusta tahi metsästystä
harjoittavia valkoihoisia. Huolimatta kylmästä
arktisesta ilmanalasta, jonka talvien ankaruutta
eurooppalainen tuskin kestää, on asukasluku
viime vuosina melkoisesti lisääntynyt (v. 1900

64,000), sen jälkeen kuin siellä tavattavat kulta-
rikkaudet ovat keksityt. Suurin ja tunnetuin
kullanhuuhtomo-alue on Jukon-joen alue, napa-
piirin eteläpuolella. W. S-m.

Alastaro. 1. Kunta Turun ja Porin 1.,

Leimaan khlak., Loimaa-Metsämaa-Alastaron
nimismiesp. ; Loimaan asemalta 18 km kirkolle;

273,9 km', joista viljeltyä maata 7,449 ha (1901) ;

47 'I, manttaalia ; 965 ruokakuntaa, joista raaan-
vilj. pääelinkeinonaan harjoitti 548, teollisuutta

J29 (1901) ; 4,531 asuk. ("/„1906), n. 0,1 % ruot-
sink. ; 887 hevosta, 3,178 nautaa (1906) . — Teoll.

lait.: Alastaron tulitikkutehdas, A:n osuusmei-
jeri, Virtsanojan osuusmeijeri. — Osuus Loimaa-
Pöytyän säästöpankkiin, joka sijaitsee Oripääs.sil.

Kunnanlääkäri ja sairashuone yhteiset Loimaan
kanssa. — 2. Seurakunta, keisarillinen, Tu-
run arkkih.k., Porin ylärovastik. ; alkujaan Loi-
maan kappeli (per. 1688), itsenäiseksi khrakun-
naksi '/s 18C9 (Keis. k. "1,61). Kirkko puinen
(1841, korj. 1896). [K. Killinen, „Kiint. mui-
naisj. Loimij. kihlak., Alastaro". (Suom. Mui-
naism. Vhd. Aikakauskirja II.).] K. S.

A la suite lsyi't] (ransk.), seurueeseen kuu-
luva.

Alatau, vuoriryhmä Keski-Aasiassa, Dsunga-
riassa, Tiensan vuorten pohjoispuolella, kohoaa
4,700 m yli merenp.
Alativihreä on kasvi, jonka lehdet pysyvät

varisematta useita vuosia. Meillä ovat havupuut
ja muutamat varvut, kuten kanerva, puolukka
y. m. alativihreitfi. Pohj. pallopuoliskon pohjoi-

simmassa osassa on lähinnä puurajaa alativihreä

havupuuvyöhyke, etelämpänä on Välimeren-mais-
sa, Etelä-Kiinan vuoristossa, Etelä-Japanissa,
Floridassa ja Meksikon ylängöllä toinen lämpöä
suosivien alativihreiden puiden ja pensaiden
muodostama kasvivyöhyke. A:t ovat myös kuu-
man vyöhykkeen sademetsät. Eteläisellä pallo-

puoliskolla muodostavat a:t kasvit omituisia yh-
dyskuntia Kapmaassa, Etelä-Ameriikan eteläkär-

jellä ja Austraaliassa („Scrubs").
Alatornio (ruots. Nedertorneä). 1.

Kunta, Oulun 1., Kemin khlak., Alatornio-Ka-
rungin nimismiesp., Tornion kaupungista 2 km
kirkolle; 867,6 km', joista viljeltyä maata 5,929

ha (1901) ; 7C "/„ manttaalia; 1,448 ruokakuntaa,
joista maanvilj. pääelinkeinonaan harjoitti 592,

teollisuutta 502 (1901) ; 7,327 as., n. 0,05 % ruot-

sink. ; 696 hevosta, 3,628 nautaa (1906). —
Teoll. -lait.: tiilitehdas ja osuusmeijeri. — Säästö-
pankki. — 2. Seurakunta, keisarillinen,

Kuopion hiippak., Kemin rovastik. ; mainitaan
kappelina 1345, itsenäisenä khrakuntana 1477;
kuului Ruotsin Hernösandin hiippakuntaan, kun-
nes Haminan rauhassa 1809 seurakunnan itäinen

osa ynnä kirkko jäi Suomen puolelle. K. S.

Alatti(o) (lap. Aitta, norj. A 1 1 e n) , kih-
lakunta Ruijassa, pitäjä A:n kihlakun-
nassa A.-vuonon varrella. Ennen viljeltiin siellä

ohraa (pohjoisin seutu, missä sitä on viljelty).

— Luoteis-Lapin asukkaiden tärkeimpiä mark-
kinapaikkoja.

Alatti(oii)-joki, Ruijassa, 185 km pitkä, 7,397

km' ala, alkaa Suomen rajalta, laskee A.-vuo-

neon, kalarikas, alajuoksussaan venekuluUe kel-

paava ; raju jäänlähtö keväällä.

Alatti(on)-vuono, Ruijassa, 35 km pitkä,

\ähäpätöinen lahti; sen nimi Kvanviken on joh-

tunut lukuisista siellä asuvista suomalaisista
(kvxner).
Alauda 1-a'uJ, leivonen, ks. Leivoset.
Alavesi, matalavesi

;
padon alapuolella oleva

vesi. — Alavesipato, pato, joka on pato-

mattoman veden korkeutta matalampi.
J. C-in.

Alaveteli (ruots. Nedervetil). 1. Kunta,
Voasan 1., Pietarsaaren khlak., Kokkola-Alavete-

lin nimismiesp., Kokkolan asemalta kirkolle

20 km, Ykspihlajan satamasta 26 km ; 158,0

km", joista viljeltyä maata 3,084 ha (1901) ;

19,!> manttaalia ; 312 ruokakuntiia, joista maan-
vilj. pääelinkeinonaan harjoitti 230 (1901) ;

2,262 as., n. 92 7o ruotsink. ; 227 hevosta, 1,654

r.autaa (1906). — Teoll. -lait.: Osuusmeijeri. —
Säästöpankki. — 2. Seurakunta, konsisto-

rillinen, Turun arkkih., Kokkolan rovastik.;

muod. 1752, itsen, khrakunnaksi '/i '897 (Sen.

jp. =/5l894) Kokkolasta. Kirkko puinen (1817).

j

[L. K. Sandelin, „Arkeol. och hist. beskr. öfver

den sv. spr. delcn af Pedersöre liärad, Nederve-
til" (Suom. Muinaism. Yhd. Aikakauskirja
XIV).] K. S.

Alavieska. 1. Kunta, Oulun 1., Sälöisten

khlak., Alavieska-Kalajoki-Raution nimismiesp.,

Ylivieskan asemalla kirkolle 18 '/. km. Kalajoen
laivalaiturille 27 k.n ; 266 km', joista viljeltyä

maata 4,984 ha (1901); 23"/,, manttaalia; 521

ruokakuntaa, joista maanvilj. pääelinkeinonaan
harjoitti 315 (1901) ; 3,264 as., ei ruotsink.; 373
hfvosta, 1,981 nautaa (1900). — Teoll. -lait.: vesi-
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saha. — Säästöpankki. — 2. Seurakunta,
konsistorillinen, Kuopion liiippak., Kalajoen ro-

vastik. ; saaraahuonekunta 1733, itsenäiseksi

khrakunnaksi '/i 1902 (Keis. k. ^7,„ 1879) Kala-
joesta Kirkko puinen (1795). K, S.

Alavuden tuomiokunta käsittää Lapuan,
Nurmon ; Kuortaneen, Alavuden, Peräseinäjoen
kylän, Töysän ; Alajärven ; Soinin, Lehtimäen

;

Lappajärven, Evijärven, Kortesjärven, Vimpe-
lin käräjäkunnat.
Alavus (ruots. Alavo). 1. Kunta. Vaa-

san 1., Kuortaneen kblak., Kuortane-Alavus-Töy-
«än niniismiesp. ; Alavuden asemalta kirkolle

3 '/a kni ; 845,9 km^ joista viljeltyä maata 10,560

ha (1901) ;
23 '/^ manttaalia; 1,694 ruokakuntaa,

joista maanvilj. pääelinkeinonaan harjoitti 1,220,

teollisuutta 138 (1901) ; 9,730 as., joista n. 20
ruotsink. ; 1,048 hevosta, 3,862 hautaa (1906). —
TeoU.-lait.: höyrysaha, Alavuden ja Sulkavan
osuusmeijerit. — Kunnau- ja piirilääkäri, ap-

teekki. — Säästöpankki. — Tunnettu taistelu-

paikka 18 "/s 08; taistelu oli sodan kuumimpia.

—

2. Seurakunta, keisarillinen, Turun arkkih.,

Lapuan rovastik. ; saarnahuonekunta 1074, kuu-
lui ensin Ilmajokeen, sitten 1708 Kuortaneeseen

;

itsenäiseksi khrakunnaksi 1835 (Keis. k. "/ulSSS).
Kirkko puinen (1825). K. S.

Alba (lat. albus = valkea) , katolisen kirkon
valkea messupaita; protestanttisista kirkoista
ovat anglikaaninen, Skandinaavian maiden ja

Suomen kirkot säilyttäneet sen käytännön.
Alba, Ferdinand Alvarez (1508-82),

esp. valtiomieshei ttua. ja sotapäällikkö Filip

Il:n ajalta. Syntyi-
sin eräästä Kastilian
ylhäisimmistä suvuista.

Hänen rautainen lu-

juutensa ja se palava
into, joka hänessä asui

perinnöllistä kunin-
kuutta ja katolista us-

koa kohtaan, tekivät
hänestä ennen pitkää
Euroopan kuuluisim-
man ja pelätyimmän
sotapäällikön. Jo Miihl-

bergin taistelussa v.

1547 hän ratsuväel-

länsä vaikutti ratkai-

sevasti Kaarle V:n
Voitokkaasti hän sen jälkeen taisteli

paavin ja Ranskan joukkoja vastaan.
Mutta enin kuuluisaksi A. tuli Alamaissa, jonne
Filip II lähetti hänet v. 1567 kukistamaan siellä

syntynyttä kapinaa. Heti maahan tultuaan hän
fisetti erikoisen tuomioistuimen käsittelemään
kapinaan osaa ottaneiden asiata. Julmista tuo-

mioistaan se sai kansalta nimen ,,verioikeus".

Tuomittujen ja mestattujen joukossa olivat m. m.
kreivit Egmont ja Hoorn. Maa joutui lamauk-
sen valtaan. Kun A. sitten vaati tavattoman
korkeita veroja irtaimesta omaisuudesta, puhkesi
kapina jälleen ilmiliekkiin, ja vaikka A. sai ka-
pinallisista, joiden johdossa oli Vilhelm Orania-
lainen, useita voittoja, ei hän näyttänyt voivan
kapinaa kukistaa. Hänet kutsuttiin pois Ala-
maista 1573 ja joutui joksikin aikaa epäsuo-
sioon. 1580 määrättiin hänet kuitenkin armei-
jan päälliköksi, jonka Filip II lähetti Portuga-

voittoon.

Italiassa

lia valloittamaan. Siinä hän onnistui hyvin,
mutta kuoli, ennenkuin ennätti palata Portuga-
lista 1582. O. M-e.
Albacka, kartano Hattulassa, Hämeenlinnasta

pohjoiseen, meijeri- ja karjanhoitokoulu.
Alba Longa, muinainen kaupunki Italian

Latiumissa, tarun mukaan Aineiaan pojan Aska-
nioksen perustama. Pidettiin Rooman emäkau-
punkina. Historiallisena aikana Alba Longaa ei
enää ollut olemassa ; kerrottiin roomalaisten se:i

hä^ ittäneen Tullus Hostiliuksen aikana.
Albania [-bä'-] (alb. S k i p e r i a, turk. A r-

n a u t) , korkea, jylhä ja karu vuoristomaakunta
Adrian ja Joonian merien rannikolla; siihen
kuuluvat vanhat maakunnat Epeiros ja osa
Illyriaa. Nykyään Turkki siitä omistaa poh-
joisen ja Kreikka kaakkoisen osan. Pinta-
ala 93,610 km^ n. 2 milj. as. Pohjois 1. Ylä-
Albania on etenkin koillisosassaan hyvin vuo-
rista ja korkeata (aina 3,000 m yi. mp.). —
Albanialaiset nimittävät itseään skipe-
taareiksi, turkkilaiset nimittävät heitä arnau-
teiksi. He ovat keskikokoista, yleväryhtistä.
hurjaa, sotaista ja kavalaa vuorikansaa ; harjoit-
tavat karjanhoitoa ja maanviljelystä ja ovat
verrattain alhaisella sivistyskannalla. Väkiluku
1,9 milj., joista 1,1 milj. asuu Turkissa ja 0,25 milj.

Kreikassa, loput pääasiallisesti Italiassa, missä
ovat palkkasotureina. Albanialaiset tunnustavat
joko kreikkalaiskatolista, roomalaiskatolilaista
tahi Muhammedin oppia, mutta ovat hyvin taika-
uskoisia ja ovat säilyttäneet monta pakanallista
menoa. Verikosto on tavallinen. Albanian
kieli on itsenäinen haara indoeurooppalaista
kielikuntaa. Varsinaista kirjallisuutta ei vielä

ole; yhteiseen kirjakieleen on vasta viime
aikoina ruvettu pyrkimään. W. S-m.
Albano {bä'-J (A. Laziale), kaupunki Ita-

liassa, Kooman maakunnassa 170 m syvän luon-

nonihanan Albanojärven rannalla, 8,000 as.

(1901). Roomalaisia muinaisjäännöksiä ja rik-

kaitten roomalaisten huviloita. — Albano-
vuoret, tuliperäisiä, luonnonihania keilavuo-

ria Rooman maakunnassa, korkein huippu, Monte
Cavo, 956 m yi. merenp. W. S-m.
Albano-järvi [-bä'-] ja A.-v u o r e t ks. A 1-

b a n o.

Albano-kivi [-bä'-], harmaa tai viheriänhar-

maa tuffivuorilaji, jota tavataan Albano-vuo-

rissa. Roomalaiset käyttivät sitä, n. s. p e p e r i-

n o a, rakennuskivenä.
Albanus [-bä'-]. Pyhä, perintätiedon mu-

kaan Englannin ensiraäinen marttyyri, teloitettu

Diokletianuksen vainossa.

Albany (ölbsni). 1. Yhdysvaltojen New-York
valtion pääkaupunki Hudsonvirran varrella,

98,920 as. (1903). Yliopisto. Katolilainen ja

protestanttinen piispanistuin. Kauppa- ja teh-

daskaupunki, käy puutavara ja viljakaupjiaa

;

rauta- ja oluttehtaita. — 2. Länsi-Austraalian

etelärannikolla sijaitseva tärkeä satamakaupunki
3,600 as. - 3. Alue länt. Kapmaassa. — 4.

Monen paikan ja joen mmi Pohjois-Ameriikassa.

Albatrossi (Diomedea exsulans) kuuluu pitkä-

siipisten (LongipennesJ lahkoon. On tavat-

toman suuri ja vahvarakenteinen lintu; sen

pituus on 115 cm, siiven kärkien väli 3 '/2-4 '/: m.
Lukuunottamatta mustia siipisulkia se on puh-

taan valkoinen, nuorempana kumminkin ruskea-
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Albatrossi (Diomedea exsulans).

täpläineD. Albatrossi pesii suurissa siirtokun-

nissa eteläisellä pallonpuoliskolla Atlantin-,

Intian- ja Tyynenvaltameren seuduilla. Poh-

joisessa tavataan
eksyneitä lintuja

aina Beringin sal-

messa asti ja

Englannin ran-

noilla. Merenkul-
kijoille se on
hyvin tuttu. —
Kokonaiset lai-

vueet saapuvat
sen pesimäpaikoil-

le marras- ja

joulukuulla munia
keräämään. Mu-
nii tavallisesti ai-

noastaan yhden
suuren valkoisen

munan.
E. W. S.

Albattani [-tä'-]

(lat. AlbategniusJ
(n. 850-n. 930).

Muhammed
ibn Dsäbir,
arabialaisten kuu-
luisin tähtientutkija. A. laski aurinkovuoden
365 päiväksi 5 tunniksi 46 minuutiksi ja 24

sekunniksi, määräsi hyvin tarkkaan kiertotäh-

tien radat ja otti trigonometriassa sinus-mitan

käytäntöön. [Chvvolsohn, „Die Ssabier" (1856).]

K. T-t.

Albedo [-ie'-} (lat. oiftus = valkea) , heijasta-

vasta kappaleesta heijastuneen valon suhde koko
kappaleeseen sattuneeseen valonmäärään. Kierto-

tahtien a. kasvaa yleensä niiden ilmakehän tihey-

den mukaan.
Albedyhll, Gustaf d' (1758-1819) ruots. val-

tiomies ja kirjailija, tuli 1784, palveltuansa sitä

ennen Pietarissa, ruots. ministeriksi Kööpenha-
minaan ja nautti ensin Kustaa III:n suosiota,

mutta 1789 suhde muuttui ja d'A. kutsuttiin

äkkiä pois virastaan, eikä sen jälkeen enää val-

tionvirkaan ruvennut. Otti osaa 1809 v:n val-

tiopäiviin, jolloin oli salaisen valiokunnan jäsen.

d'A. on julkaissut useampia teoksia, jotka sisältä-

vät tärkeitä lisiä aikakauden diplomaattiseen
historiaan : „Skrifter af blandadt, dock mest poli-

tiskt och historiskt innehäll" (2 osaa, 1799-

1810) y. m.
Alberga {(VlbärjaJ, herraskartano ja rautatie-

asema Karjan radan varrella (4:s pysäkki Hel-

singistä). Osa siitä on palstoitettu huvilakaii-

punkialueeksi. J. E. R.

Albergo [-he'r-] (it.), vierasmaja.
Alberoni [-rö'-], Giulio (1664-1752), kardi-

naali ja Espanjan pääministeri Filip V:n aikana,
synt. lähellä Piacenzaa Italiassa. Parman hert-

tuan edustajana Madridissa hänen onnistui 1714

aikaansaada avioliitto Filip V:n ja Parman
prinsessan Elisabethin välillä. A. tuli nyt, saa-

tuaan kaikkivaltiaan prinsessa Orsinin tieltään

työnnetyksi. Espanjan pääministeriksi, jollaisena

sitten toimeenpani joukon tärkeitä sisällisiä

uudistuksia ja parannuksia. Koettaessaan saada
kuningatar Elisabethin lapsille, joilla ei ollut

kruununperimysoikeutta Espanjassa, maita

.Mbert Suuri.

muualta, hän sai vastaansa Englannin, Ranskan,
Itävallan ja Alamaat (kvadrupelallianssin) . Eivät

auttaneet A:ia vehkeilyt vastustajien omissa
maissakaan; liittolaisten vaatimuksesta Filip ja

Elisabeth 1719 erottivat A:n ja karkoittivat Es-

panjasta. Lopun elämäänsä hän vietti Italiassa

osaksi viratonna, osaksi hoitaen korkeita hengel-

lisiä virkoja. K. B.dt.

Albert ,,Suuri" (Albertus Magnus),
Bollstädtin kreivi (n. 1193 [1205?] —
12S0), keskiajan mai-

Dehikkaimpia oppi-

neita, synt. Lauinge-
nissa Tonavan var-

rella nykyises.^ä Bai-

jerissa, kuoli Köl-

nissä. A. harjoitti

opintoja m. m. Pa-
dovassa, astui domini-
kaaniveljeskuntaan,
toimi sitten uskon-
opin, filosofian ja

luonnontieteiden opet-

tajana erinäisissä

luostarikouluissa, m.
m. Kölnissä, myöskin
jonkun aikaa Pariisissa, sikäläisessä Jakobiini-

luostarissa, valittiin 1254 Saksan dominikaanein
päälliköksi („provinsiaaliksi")

,
jossa toimessa

ollessaan jalkaisin kulki ympäri Saksanmaata
teroittamassa munkkikunnan jäseniin ankaraa
luostarisääntöjen noudattamista. Vv. 1260-62

hän oli Regensburgin piispana, mutta luopui

siitä toimesta, vetäytyäkseen hiljaisuuteen. V.

1263 hän tavataan kuljeskelemassa ristiretken

saarnaajana. A. oli tavattoman tietorikas ja

paljon lukenut mies. Hän on ensimäinen keski-

ajan oppinut, joka, sen jälkeen kuin Aristote-

leen teokset olivat arabialaisten oppineiden vä-

lityksellä tulleet tunnetuiksi paljoa täydellisem-

min kuin ennen, omissa teoksissaan järjestel-

mällisesti tsittää Aristoteleen koko filosofian,

huomioon ottaen myöskin arabialaisia selittäjiä.

Hänen filosofiset teoksensa eivät osoita paljoa it-

senäisyyttä, vaan toistavat enimmäkseen Aristo-

teleen oppeja, ainoastaan muodostaen niitä kir-

konopin vaatimuksien mukaisiksi. Luonnontie-

teellisissäkin teoksissaan hän enimmäkseen seu-

raa Aristotelesta ynnä muita auktoriteetteja,

niinkuin kemiassa kuuluisaa arabialaista alke-

mistia Geberiä. Joskus hän kuitenkin lausuu,

että pitää itse kokeellisesti tutkia luontoa, ja

näyttää yrittäneenkin itsenäisesti tutkia ke-

miaa (eli alkemiaa) ja kasvitiedettä. Hän tutki

m. m. metallien ja rikin yhdistyksiä ja käytti

ensimäisenä affinitas (heimokkuus) sanaa osoit-

tamaan eri aineiden taipuvaisuutta yhtymään
kemiallisesti toisiinsa. Hänen aikalaisensa ih-

mettelivät suuresti hänen oppiansa ja nimitti-

vät häntä „doetor univ^rsalis". On olemassa

taruja, jotka kuvaavat häntä taikliriksi ja maa-
gillisten voimien hallitsijaksi. Hänen ko'otut

teoksensa painettiin Lyonissa 1651, 21:ssa osassa

(epätäydellinen painos) ja Pariisissa 1890-98

38:ssa osassa. [Hertling, „Albertus Magnus"
1880.] A. Gr.

Albert (k. 1229), Riian piispa, oli kaniikkina
Bremeuissä. ennenkuin hänet nimitettiin Liivin-

maan piispaksi ja hän v. 1200, suuren ristiretke-
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läisjoukon kanssa, saapui uuteen hiippakun-
taansa. Seur. V. hiin uuden kristillisen seura-

kunnan tueksi Väinäjoen suulle perusti Riian
kaupungin ja 1202 hengellisen ritarikunnan, joka
sitten on tunnettu „kalpaveljesten" nimellä. Seu-
raavina vuosina hän Saksasta tulleiden uusien
ristiretkeläissoturien avulla pakoitti liiviläiset

ja lättiläiset vastaanottamaan kasteen ja tunnus-
tamaan piispan esivaltaa, joten täällä syntyi uusi
hengellinen ruhtinaskunta, nimeksi Saksan valta-

kuntaan kuuluvana. Sittemmin A. joutui Viron-
maan omistamisesta selkkauksiin kalpaveljes-

ten ja Tanskan kuninkaan Valdemar Seierin
kanssa. A. on täten pidettävä saksalaisen siirto-

kunnan varsinaisena perustajana Liivinmaalla.

K. G.
Albert [älb3tj, Franz August Karl

Eraanuel (1810-61), Saks.-Coburg-Gothan
prinssi. Ison Britannian kuningattaren Viktorian
puoliso. Harjoitettuaan Bonnissa opintoja hän
1840 meni naimisiin kuningatar Viktorian kanssa,
johon hänellä elämänsä loppuun saakka oli suuri
vaikutusvalta. Hän oli samalla kertaa „kunin-
gattaren perheen päämies ja hänen raha-asioit-

tensa hoitaja, hänen ainoa uskottu poliitillinen

neuvonantajansa ja ainoa välittäjä hänen ja hal-

lituksen jäsenten välillä, hänen yksityissihtee-
rinsä ja alituinen ministerinsä." Luonteensa ja-

loudella A:n onnistui voittaa kaikkea ulkomaa-
laista epäilevät englantilaiset puolelleen. Hänen
aloitteestaan pidettiin Lontoossa 1851 ensimäi-
nen maailmannäyttely. Vuodesta 1847 hän oli

Cambridgen yliopiston kanslerina. „Rääsykou-
lut" (the ragged schools) olivat hänen
erikoisen huolenpitonsa esineenä. Hän raken-
nutti köyhille asuntoja, edisti maanviljelystä ja
karjanhoitoa. 1857 kuningatar antoi hänelle
arvonimen „Prince-Consort" („Prinssi-puoliso"). i

— Hänen poikansa Albert Edvard, ks. Ed-
vard VII. E. B.dt.
Albert, Friedrich August (1828-1902),

Saksin kuningas. Osoitti jo nuorena taipumusta
Botilasalalle ja kehitti lahjojaan perinpohjaisilla
sotatieteellisillä opinnoilla. Otti 1849 osaa so-

taan Tanskaa vastaan ja 1866 Saksin armeijan
päällikkönä Itävallan liitossa sotaan Preussia
vastaan. Saksin yhdyttyä Pohjois-Saksan liit-

toon A. tuli 12:nnen armeijakunnan päälliköksi
ja johti sitä Ranskan—Saksan sodassa m. m.
Gravelotten taistelussa 1870. 4:nnen (Maas'in)
armeijakunnan päällikkönä hän tuntuvasti vai-

kutti Sedanin antautumiseen sekä oli mukana
Pariisia piiritettäessä. Rauhanteon jälkeen kei-

sari Wilhelm nimitti hänet kenraalisotaniarsal-
kaksi. Isänsä kuoltua A. 1873 tuli Saksin ku-
ninkaaksi. Hän oli naimisissa Vaasan prinsessan
Carolan, Kustaa IV:n Aadolfin pojantyttären
kanssa. A'. B:dt.

d'Albert [dalbä'rj, Eugen Francis
Charles (s. 1864), saks. säveltaiteilija, aikam-
me etevimpiä pianonsoittajia, myös tuottelias ja
huomattava säveltäjä. /. K.

Albert, Gustaf (s. 1866), ruots. taidemaa-
lari. Asunut v:sta 1891 Pariisissa tai maaseu-
dulla Ranskassa, maalannut maisemakuvia.
Alberta [älhd3't9], Kanada-valtiossa Kallio-

vuorten itärinteellä sijaitseva provinssi, 274,000
km', 184,000 as. (1900). Täältä saavat Atha-
baska ja Saskatchevan joet alkunsa. Pääkau-

punki: Calgary. Tuotteet: rauta, vaski, hopea,
kulta, kivihiili ja karjantuotteet. W. S-m.
Albert Edvard Njansa 1. Mwutan Nzige

lounaisin Niilin lähdejärvistä. Sijaitsee päivän-
tasaajan seudun suurella ylängöllä. Laskee Sem-
likijoen kautta Albert Njansaan. Pinta-ala
3,900 km", 965 m yi. merenp. Järven löysi Stan-
ley 1876. W. S-m.
Alberti [-e-], Leone Battista (1404-72)

,

it. arkkitehti. Brunellescon ohella hän oli

varhaisrenessanssin vaikuttavin rakennustaitei-
lija ja herätti yhtä paljon huomiota kirjoituk-
sillaan kuin arkkitehtuurillaan sekä erittäin
monipuolisesti sivistyneellä persoonallisuudel-
laan. Hän kirjoitti kirjan maalaustaiteesta ja
kuuluisan tutkielman rakennustaiteesta („De re-

adificatoria"). Siinä hän pitää lähtökohtanaan
ja esikuvanaan antiikkia, johon hän oli syvästi
perehtynyt, mutta rakennustaiteen tärkeintä
puolta, suhteita, ei hänen mielestään voi oppia
esikuvien tai sääntöjen avulla, vaan tulee tosi

taiteilijalla ne olla omana henkisenä omaisuute-
naan. Arkkitehtuurilta hän ennen kaikkea vaati
sopusointuisuutta eli „kaikkien osien suhtautu-
mista toisiinsa niin, ettei mitään voi ilman hait-
taa ottaa pois eikä mitään lisätä".

Hänen rakennuksistaan ansaitsee mainitse-
mista Rueellai palatsi, jossa hän pystysuorasti
on jaoitellut eri kerrokset eri järjestelmiin kuu-
luvilla pilastereilla ja yhdistänyt ne keskenään
simseillä eli korureunuksiUa. Hänen kirkkora-
kennuksissaan, kuten esim. Riminin S. Francesco
ja Mantovan S. Andrea kirkoissa pistää silmään
se omituisuus, että fasadi vaikuttaa varjosti-

men tapaiselta eli toisin sanoen: se on sinänsä
kokonaisuus eikä liity elimellisesti yhteen muun
kirkkorakennuksen kanssa. Hänen tekemässään
Firenzen S. Maria Novellan samantapaisessa
kirkkofasadissa on sitäpaitsi vielä se seikka
huomattava, että fasadin alemman kerroksen
yhdistää ylempään kaksi S:n muotoista kierukka-
ornamenttia, valuuttaa, jota aihetta myöhem-
mässä arkkitehtuurissa ruvettiin hyvin paljon
käyttämään. [Elämäkerta: Mancini, „Vita di

Leone Battista Alberti", Firenze 1882.] E. R-r.

Alberti, Peter A d 1 e r (s. 1851) , tansk. valr

tiomies, asianajaja, tuli 1892 kansankäräjäin jä-

seneksi, jossa kuului vasemmistoon. 1901 oikeus-

ministeriksi nimitettynä hän aikaansai m. "m.
raippara-ngaistuksen jälleen käytäntöönottami-
sen. Yleensä hän esiintyi varsin toimeliaasti,

mutta myöskin itsevaltaisesti, ja sai heinäk. 1908

omanvoitonpyynnistä syytettynä eron ministe-

rinvirasta. Pian kävikin ilmi että A. johtamis-

saan liikeyrityksissä, väärennyksillä oli anasta-

nut kymmenkunnan miljoonaa kruunua.
Albertin sukuhaara, nuorempi kuninkaalli-

nen haara saksilaista Wettinin hallitsijasukua.

Kantaisä, Albrecht Rohkea, sai suvun perintö-

maita 1485 jaettaessa Meissenin. 1547 (Muhlber-

gin taistelun jälkeen) Saksin vaaliruhtinaan arvo
joutui tälle haaralle, 1697 se nousi myöskin
Puolan valtaistuimelle (vuoteen 1763 asti) ja sai

1806 kuninkaan arvonimen. Hallitsee vieläkin

Saksissa. K. B:dt.

Albert Njansa, päiväntasaajan seudun suu-

rella ylängöllä Niilin lähdevesistöön kuuluva
kapea järvi, 4,500 km', pituus n. 150 km, leveys

keskim. 30 km, 680 m yi. merenp. Eteläpäähän
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laskee Albert Edvard Njansasta Semliki-joki, poli-

joispäähän Viktoria Njansan laskujoki Kivira 1.

Viktoria-Niili. Rannat ovat korkeita ja jyrk-

kiä. Järven löysi Baker 1864. — „.\lbert"-nimi

prinssi A:n, kuningatar Viktorian miehen, mu-
kaan, „njansa" alkuasukasten kielessä = järvi.

Albertotypia, valopainon vanha nimitys, ks.

Valopaino.
Albertus Magnus /-e'-/ ks. Albert

„S u u r i'.

Albertustaaleri, hopearaha, jota v:sta 1598

lyötiin Alankomailla ja sittemmin käytettiin

Saksassa, Liivinmaalla y. m.; hopea-arvoltaan

noin 5 mk. 50 p. K. O.

Albi [-bV-j (lat. Alhiga). kaupunki Ranskassa,

Tarnin departementin pääkaupunki, Langue-

docissa, albigensien vanha pääkaupunki, käy
kauppaa viljalla, viineillä ja lääkekasveilla;

22,600 as. (1901). Kaunis goottilainen tuomio-

kirkko.
Albigensic, keskiaikainen lahko Albin kau-

pungissa ja Albigeois-maakunnassa Etelä-Rans-

kassa, jonka väestö 12;nnella vuosis. omisti „ka-

tarien" (ks. t.) uskonnolliset mielipiteet; siitä

tuli albigensien nimi Etelä-Ranskan lahkojen

yhteisnimeksi. Kun katolinen kirkko turhaan

oli opetuksilla koettanut saattaa lukuisiksi kart-

tuneita lahkolaisia takaisin kirkkoon, saarnautti

paavi Innocentius III heitä vastaan ristiretkeä,

jota johti Simon Montfortin kreivi. Niin alkoi-

vat hirvittävän julmat albigensisodat
(1209-29), joissa nämät rikkaat seudut perin-

juurin hävitettiin. Inkvisitsioni jatkoi harha-

oppisten vainoamista roviolla, teloituksilla ja

omaisuuden anastuksilla, sillä seurauksella että

14:nDellä vuosis. albigensien viimeisetkin jään-

nökset kukistettiin. J. G.

Albiitti, natronmaasälpä, kemiallinen kokoo-

mus NaAlSijOj. Esiintyy tavallisimmin sekoitr

tuneena auortiittiin 1. kalkkimaasälpään. Näitä
sanotaan yhteisellä nimellä p 1 a g i o k 1 a a-

siksi. (ks. t.)

Albinismi ks. A 1 b i n o s.

Albinos, eläinten ja ihmistenkin seassa silloin

tällöin tavattavat yksilöt, joiden iho ja silmät

ovat vailla tummaa väriainetta (pigmenttiä) ja

joilla senvuoksi on maitovalkea iho, valkoi.set

karvat, punertava silmäterän kehä ja tumman-
punaiselta näyttävä silmäterä. Pigmentin puute
eli albinismi on useimmiten synnynnäinen
ja varsinkin yleinen kotieläimissä. K. M. L.

Albion, Englannin ja Skotlannin vanha
nimitys, joka jo tavataan Aristoteleella. Nimi-
tystä käytetään nykyään vain runollisessa kie-

lessä.

Albionmetalli, tinalla päällystetty 1. silattu

lyijy-

Albion-painin, englantilaisen R. W. Copen
rakentama käsikirjapainokone.
AI bisogno i-r/njo] (it.)

,
„hätätilassa", vek-

seleissä esiintyvä merkintä. '

Alboidi, nikkelöity britanniametalli.

Alboin (k. 572), Langobardien kuningas, tuli

561 kuninkaaksi, voitti 508 Gepidien kuninkaan
Kunimundin, jonka jälkeen 568 tunkeutui Ita-

liaan, jonka pohjois- ja keskiosan valloitti ja teki

Langobardien valtakunnaksi. A. murhattiin 572
Rosamundan, Kunimundin tyttären toimesta,

jonka A. oli ottanut vaimokseen ja eräis.«ä juo-

mingeissa pakoittanut juomaan hänen isänsä

pääkallosta tehdystä juoma-astiasta.

Albokarbonilamppu ks. V a 1 o k a a s u.

Albrecht ks. Albrekt.
Albrecbtsberger, Johann Georg (1736-

1809), \vieniläinen musiikkiteoreetikko, Beetho-

venin opettaja. /. K.
Albrekt Mecklenburgilainen (1340-1412),

Ruotsin ja Suomen kuningas, oli Mecklenburgin
herttuan Albrekt II:n ja Eutemian, Ruotsin ku-

ninkaan Maunu Eerikinpojan sisaren nuorempi
poika. Hän tuli

muutamain Ruot-
sin ylimysten ke-

hotuksesta isänsä

seuraamana 1363

tähän maahan ja

valittiin seuraa-

vana v'uonna puo-

luelaistensa toi-

mesta Maunu Ee-

rikinpojan ja tä-

män pojan Ilako-

nin sijaan kunin-

kaaksi. Samana
vuonna lähti Al-

brekt syksyllä

Suomeen, jossa 1(1

kuukautta piiritti Mi.r.kt M^cklenliuiKilainen.

Turun linnaa. En-
nin hänen paluutaan Ruotsiin oli hänen sota-

päällikkönsä 1365 Enköpiugin luona voitta-

nut Maunun ja Ilakonin, joista edellinen van-

gittiin. Ruotsin rahvas oli Albrektille niit-

ten saksalaisten herrain sorron tähden, joille

hän oli läänejä antanut, vihamielinen. 1371

alkoi Uplannissa vaarallinen kapina, jonka

kautta Maunu pääsi vankeudesta. Albrekt

säilyi kuninkaana luopumalla saksalaisesta

aatelistosta, jota liän etupäässä sai kiittää

kruunustaan, ja antautumalla Ruotsin aateliston

käsiin. Se sai nyt enimmät läänit ja sen ke.s-

kuudesta valittu neuvoskunta melkein koko hal-

lituksen. Näytti siltä, kuin Keski-Euroopan lää-

nilyslaitos pääsisi Ruotsiin juurtumaan. Neuvos-

kunnan mahtavin mies oli drotseti eli ylituomaii

Bo Joninpoika Grip, jolla oli Suomi läänityk-

senä. Hänen suuri valtansa ilmenee siitä, että

hän riidassa Upsalan ja Turun hiippakunnan

rajasta tuomitsi Kaakamajoen rajaksi, kumoton
kuninkaan tuomion, jossa raja oli määrätty
Oulunjoen tienoille. Bo Joninpojan kuoltua 1386

kuningas jiäätti ruveta hänen leskensä ja las-

tensa holhoojaksi. Samalla hän koetti panna
toimeen läänitysten peruutuksen _'a ottaa halli-

tuksen jälleen omiin käsiinsä. Mutta silloin

Bo Joninpojan ystävät kutsuivat 1389 Ruotsin

hallitsijattareksi Tanskan ja Norjan kunin^^at-

taren Margareetan, jonka sotajoukko Falköpin-

gin läheisyydessä voitti ja vangitsi Albrektin.

Tämän puoluelaiset pitivät kuitenkin erään

merirosvojoukon, „vitaliveljesten" avustamina
hallussaan Tukholmaa vuoteen 1398, jolloin .se

luovutettiin Margareetalle. Samana vuonna
Margareeta sai valtaansa Suomenkin, jossa niin-

ikään Albrektin kannattajat olivat „vitalivelje.s

ten" auttamina vastarintaa tehneet. Albrekt

kuoli (1412) Meckicnburgissa, jonka kruunun hän

oli veljeltään perinyt. Hän oli kahdesti naimi-



217 Albrekt—Albumi 218

sissa: 1) Schwerin'iii kreivin Oton tyttären

RiehardisUa ja 2) Braunschweigin herttuan Mag-
nuksen tyttären Aguesin kanssa. K. H. M.
Albrekt, Saksan kuninkaita. 1. Al-

brekt I (n. 1250-1308), Rudolf I:n Habsburgi-
laisen vanhin poika, sai 1283 Itävallan herttua-

kunnan. Vaaliruhtinaitten noustua Aadolf Nas-
saulaisen omavaltaisuutta vastaan ja tämän kaa-

duttua Göllheimin taistelussa 1298 A. valittiin

Saksan kuninkaaksi. Turvatakseen poikansa
Rudolfin kruununperimyksen A. teki liiton Rans-
kan Filip Kauniin kanssa. Tällaista kuninkuu-
den perinnölliseksi tekemistä ryhtyivät vaaliruh-

tinaat vastustamaan, mutta A. sai vastarinnan
kukistetuksi. A:n viime vuodet olivat onnetto-
mat. 13U7 kuoli hänen poikansa Rudolf ja hänen
yrityksensä liittää Thiiringen sukunsa alusmai-
hin estettiin. Toukok. 1 p:nä ,1308 murhasi A:n
hänen veljensä poika Juhana (Parricida), jolle

A. ei ollut luovuttanut tämän sch\vabilaisia pe-

rintömaita. — 2. Albrekt II (1397-1439) Itä-

vallan herttua, menetti jo lapsena isänsä, Al-

brekt IV:n; otti herttuakunnan hallituksen kä-
siinsä 1411. Meni 1422 naimisiin keisari Sigis-

raundin tyttären ja perijättären Elisabethin
kanssa. Sigismundin kuoltua tuli A. 1437 Unka-
rin ja 1438 Böömin kuninkaaksi. Saksan kunin-
kaaksi valittiin A. 1438. Ollessaan lähdössä
sotaan turkkilaisia vastaan A. kuoli 1439.

E. B.dt.

Albrekt, Brandenburgin ruhtinai-
ta. 1. Albrekt I Karhu (1106-70) Anhaltin
cli Askanian sukua. Sai 1134 läänitykseksi
Nordmarkin (Altmarkin), 1138 vähäksi aikaa
.Saksin herttuakunnan sekä 1150 Brandenburgin
ja Havelin alueen, jolloin otti itseUe';Q Branden-
burgin markkrcivin arvonimen. Toimi innok-
kaasti venäläisiltä valloittamiensa alueiden kris-

tinuskoon käännyttämiseksi ja saksalaistuttami-
seksi. — 2. Albrekt (1414-86), jolle hänen ri-

tarillisuutensa johdosta annettiin nimi A c h i 1-

1 e s. Brandenburgin vaaliruhtinas, sai 1440 Ans-
bachin ruhtinaskunnan, 1464 Baireuthin ruhti-

naskunnan ja 1470 Brandenburgin vaaliruhtinas-
kunnan; kaikki Hohenzollerin suvun alueet oli-

vat siten jälleen yhdellä omistajalla. Mutta 1473
A. antoi nimellä „d i s p o s i t i o A c h i 1 1 e i a"
tunnetun säännöksen, jonka mukaan vanhin
poika oli perivä Brandenburgin, Ansbach ja

Baireulh taas annettava nuoremmille haaroille

läänitykseksi. A. oli aikansa kauneimpia ja

kaikilla ritarin avuilla parhaiten varustettuja
miehiä. — 3. Albrekt, liikanimeltä A 1 c i-

biades (1522-57), Brandenburg-Baireuthin
markkreivi, oli hurja ja raaka partiosotien kä-
vijä. Schmalkaldenin sodan aikana A. oli vuo-
roin keisarin, vuoroin vaaliruhtinas Moritz Sak-
silaisen puolella. 1553 hän teki rosvoretken Fran-
kiin, mutta Moritz ja häneen liittyneet ruhtinaat
voittivat hänet kahdessa taistelussa, jonka jäl-

keen hän pakeni Ranskaan. Sieltä hän tosin pa-

lasi Saksaan, mutta maitaan hän ei enää saanut
takaisin. E. B:dt.
Albrekt, Preussin h e r 1 1 u a (1490-1568)

,

valittiin 1511 Saksalaisen ritarikunnan suurmes-
tariksi. 1522 liityttyään uskonpuhdistuksen kan-
nattajiin hän muutti ritarikunnan alueen maal-
liseksi herttuakunnaksi, ollen siis Saksalaisen
ritarikunnan viimeinen suurmestari ja Preussin

ensimäinen herttua. Puolan kuningas antoi, pi-

dättämällä itselleen lääninherruuden, muutok-
seen suostumuksensa. A:n hallitusaika oli hyvin
levoton. Osianderin teologisessa riidassa hän oli

tämän puolella suurinta osaa alamaisiaan vas-
taan. Hän oli alituisessa rahapulassa ja otti pal-
jon ulkomaalaisia palvelukseensa, siten suutut-
taen varsinkin aatelistoa. A. perusti 1544 Kö-
nigsbergin yliopiston. E. B.dt.
Albrekt I Suuri (1236-79), B r a u n s c h w e i-

giu herttua, (pituutensa johdosta saanut ni-

men „Suuri"). Kävi useita eri sotia vasallejaan
ja naapuriruhtiuaita vastaan. Oltuaan pari
vuotta Tanskassa kuningas Kristofer I:n lasten
holhoojana ja valtionhoitajana ja 1263 Saksaan
palattuaan hän joutui s. v. parin pikkuruhtinaan
vangiksi ; suuret lunnaat suoritettuaan hän pääsi
vapaaksi vasta puolentoista vuoden perästä. 1267
hän jakoi suvun perintömaat siten, että itse otti

Eraunschweigin ja antoi veljelleen Juhanalle
Liineburgin ja Hannoverin. E. B:dt.
Albrekt III Bohkea, Saksin herttua,

(1443-1500) osoitti jo lapsena kylmäverisyyttä
Kunz V. Kaufungenin 1455 ryöstäessä hänet ja
hänen veljensä Erastin Altenburgin linnasta
(„Saksin prmssiryöstö"). Aluksi yhdessä hallit-

tuaan jakoivat veljekset, sedältään perittyään
Thuringenin, 1485 maansa keskenään ; suku ja-

kaantui siten kahteen haaraan. A., jonka osaksi
jaossa tuli Meissen, oli Habsburgien uskollinen
kannattaja ja aikansa suurimpia sotureita.

E. B.dt.
Albrekt (1489-1545), Mainzin vaaliruhtinas

ja arkkipiispa ja Magdeburgin arkkipiispa, Bran-
denburgin vaaliruhtinaan Johannes Ciceron
poika. A. vuokrasi anekauppa-oikeuden hiippa-
kunnissaan paavi Leo X:ltä. Hänen asiamiehensä
Tezelin toiminta sai aikaan, että Luther julkaisi

95 teesiänsä.

Albrektsö {-öj ks. V i t s a t a i p a 1 e.

Albret /-e'/, Jeanne d' (1528-72), Navar-
ran perijätär, naimisissa Anton Bourbonin
kanssa, hallitsi isänsä kuoltua (1555) yhdessä
puolisonsa kanssa ja tämän kuoltua (15G2) yksin
pieniä Navarran kuningaskuntaa. Oli hugenot-
tien uskollisena tukena sisällisissä sodissa kas-

vattaen poikansa Henrikin (Henrik IV:n) heidän
johtajakseen. Kuoli Pariisissa 1572. — [Ruble,

,.Antoine de Bourbon et Jeanne d'A." (4 nid.,

Pariisi, 1881-86) ; „M6moires et pofsies de Jean-
ne d' A.", jul. Ruble (Pariisi, 1893).]

Albuginea sclera [-gi'- skl&-], silmän jänne-

kalvo (ks. Silmä).
Albula, vuorijono Rhetian alpeissa Graubtin-

denin kanttonissa. Inn-laakson länsipuolella.

Nimensä on vuorijono saanut Albulan solasta,

joka johtaa Inn-joesta Albulalle, Reinin syrjä-

joelle.

Albumen [-iiY-J (lat.), valkuaisaine; siemen-

valkuainen, vrt. Siemen.
Albumi (lat. aifiuÄ = valkea) , merkitsee roo-

malaisilla valkeata taulua julkisia tiedonantoja

varten. — Keskiajalla sillä tarkoitettiin pyhi-

mys-, sotamies-, jäsen- y. m. luetteloita. Nykyään
a:lla tarkoitetaan kirjaa, johon kirjoitetaan

muistovärssyjä, kootaan nimikirjoituksia, valo-

kuvia, postimerkkejä. A. tarkoittaa myöskin
tilapäis-julkaisuja, jotka sisältävät kaunokirjal-

lisuutta, kuvia y. m.
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Albumiini, eräs varsinainen munanvalkuais-
aine (ks. t.)

.

Albumiinipaperi, suolaisella munanvalkuai-
sella peitetty paperi, joka hopeanitraattiliuok-

sella tehdään valonaraksi ja käytetään valoku-

vauksessa positiivivedoksiksi.

Albuminaatti (lat. aiftiVmen = munanvalkuai-
nen) , käytetty ennen tarkoittamaan munanval-
kuaisaineita. Nykyään nimitetään tavallisesti

a:ksi niitä muuttuneita valkuaisaineita, jotka

muodostuvat, kun munanvalkuaisaineita keite-

tään alkaleilla tai hapoilla. Tällöin menettää
munanvalkuaisaine hyytymis- 1. koagulatsioni-

kykynsä, kokoumus pysyy kuitenkin samana.
A. ei liukene veteen, mutta kyllä mietoihin hap-

poihin sekä mietoon alkaliliuokseen. A.-nimitystä

käytetään myös valkuaisaineitten metalliyhdis-

tyksistä. S. K-i.

Albuminoidi (lat. o;6«'me« = munanvalkuai-
nen, ja eidos = kaltaisuus), ryhmä valkuais-

aineille läheisiä typpipitoisia yhdistyksiä, jotka

varsinaisista valkuaisaineista erottaa niiden suu-

rempi typpipitoisuus ja veteen ja suolaliuoksiin

liukenemattoiiiuus.

Albuminuria (lat. albu'men = munanvalkuai-
nen, ja kreik. urci')! = virtsata) , taudintila, jossa

virtsa sisältää munauvalkuaisainetta ; ilmenee
useissa munuaistaudeissa, eritoten äkillisessä ja

kroonilli.sessa munuaistulehduksessa sekä vähem-
mässä määrin seurauksena sydäntautien y. m,
vaikutuksesta munuaisten toimintaan; esiintyy

joskus myöskin vallan vaarattomana ja ohimene-
vänil ilmiönä, n. s. fysiologinen a. M. 0-B.
Albumoidi (lat. aiö«'meH = munanvalkuainen,

ja kreik. eidos = kaltaisuus) , liukenemattomia
valkuaisaineita, joita on rustossa, silmämy-
kiössä y. m.
Albumoosit, sarja valkuaisaineiden hajaan-

tumistuotteita, joita syntyy mahanesteessä ole-

van käyteaineen, n. s. pepsiinin vaikuttaessa
munauvalkuaisaineihin. A:t ovat näille läheisiä,

mutta eroavat siinä, että niiltä hyytymis- (koa-

gulatsioni-) kyky puuttuu. Ne ovat valkeita,

amorfisia, veteen helposti liukenevia pulvereita.

Albuqueique [-ke') ke], Alfonso d' (1453-

lölö), kuuluisa portug. soturi suurten löytöret-

kien ajoilta. Saatuaan
kasvatuksen hovissa
hän antautui jo

nuorena palvelemaan
Portugalin laivastossa

saavuttaen ensinnä
kuuluisuutta taiste-

lussa turkkilaisia vas-

taan. V. 1503 hä-

net lähetettiin ensi

kerran pienen laivas-

ton päällikkönä In-

tiaan, jossa sikäläi-

set ruhtinaat uhkasi-

vat Portugalin valloi-

tuksia Malabarin ran-

Suoriuduttuaan onnellisesti hänelle us-

tehtävästä lähetettiin A. uudestaan
Intiaan taistelemaan saraseeneja vas-

1Ö09 nimitettiin hänet Intian varaku-
ninkaaksi ja hän jatkoi sen jälkeen taistelujaan

}'(irtugalin alueiden laajentamiseksi Aasian ran-

nikolla. Kun oli tehty onnistumaton yritys Kali-

Altonso d'.Mbuquorqiie.

nikolla.

kotusta
v. 150C
taan. V.

kutia vastaan, vallattiin v. 1510 Goa, v. 1511
Malakka ja Ceylon. V. 1513 A. teki retken Ara-
biaan ja yritti valloittaa Adenin, vaikkei siinä

onnistunut. V. 1515 hän valtasi Ormus saaren,
jonka kautta portugalilaiset saivat ylivallan

Persianlahden kautta kulkeviin kauppateihin.
Palattuaan tältä retkellä sairaana A. sai kuulla,
että hänet epäluulojen takia oli erotettu. Se
joudutti hänen kuolemaansa, joka tapahtui v.

1515. O. M-e.
Alburnus lucidus [hu'r-] ks. Salakka.
Alea ks. Ruokki.
Alcalä (arab., „linnoitus") , usean espanjalai-

sen kaupungin nimi. — 1. A. de Chisbert,
Valenciassa, 0,400 as. — 2. A. de G u a d a i r a,

Andalusiassa, 9,000 as. — 3. A. de H e n a r 6 s.

Kastiliassa, lähellä Madridia, entinen yliopisto-

kaupunki
; 12,000 as. Cervanteksen syntymä-

kaupunki (s. 1547). — 4. A. 1 a R e a I, Andaln-
siassa, 16,000 as.

Alcalde (esp. < arab. ai fcädi = tuomari), es-

panjalainen kaupungin- tai kylänpäällikön nimi-
tys.

Alcantara /-A;o'?i-7(arab., „silta"). 1. Espanjan
kaupunki Cacereksen maakunnassa Tajon var-

rella lähellä Portugalin rajaa. Kaunis muinais-
roomalainen silta Tajon yli, 4,000 as.— 2. Bra-
siliassa, satamakaupunki Maranhäon maakun-
nassa San Marcos-lähden rannalla, 10,000 as.

Alcantara-ritaristo [-a'n-], hengellinen v.

1156 kristinuskon turvaksi perustettu, taisteluun
maurilaisia vastaan velvoitettu ritarikunta,
jonka pääpaikkana oli maurilaisilta v. 1213 val-

loitettu Alcantaran kaupunki Espanjassa. Sen
oikeudet lakkautettiin v. 1872, mutta palautet-

tiin entiselleen Alfons XII:n toimesta v. 1874.

(K. T-t.J

Alcarraza [-räsa] (esp. < arab. ai karräs =

jaähdytysruukku), vedenjäähdyttäjä pehmeästä
savesta, niin että vesi astiasta pääsee seinien

huokosien läpi tihkumaan ulos, joten sen sisäl-

lys haihtumisen vuoksi jäähtyy. Tällainen vesi-

astia on ammoisista ajoista asti ollut käytän-
nössä Egyptissä, Persiassa, Intiassa ja Kiinassa.

Arabialaiset toivat ne Espanjaan ja sieltä niiden

käytäntö on levinnyt muuhun Eurooppaan.
Alcazar [-kCi's-} (esp. < arab. ai fcasr = linna),

linna, palatsi.

Alcedo f-c'-J ks. Kuningaskalastaja.
Alcenius-s u k u, nimi johtuu Someron pitä-

jän Hirvelän kylästä (lat. a/ces = hirvi)

.

1. Elias Robert A. (1796-1875), suku-
tieteilijä, tuli ylioppilaaksi 1S17 Vaasan lukios-

ta; vihittiin papiksi 1819; nimitettiin Kalajoen
kappalaiseksi 1826 ja Lapväärtin kirkkoherraksi
1856. A. julkaisi v. 1850 tunnetun sukukirjan
„Gencalogia Sursilliana" (ks. t.).

2. Otto Alfred, kasvi- ja rahatieteilijä,

synt. Kronobyssä 1838. Matematiikan ja luon-

nonhi.storiau opettajana Turussa, Kokkolassa ja

Vaasassa 1859-1875. Vaasan läänin maanvilje-
lysseuran sihteerinä 1875-99. Julkaissut maam-
me ruotsinkielisissä kouluissa yleisesti käyte-

tyn koulukasvion „Finlands Kärlvexter ordnade
i ett naturligt system" (1863), josta on ilmes-

tynyt kolme painosta. A. on huomattava raha-

tieteen tutkija; mainittakoon tältä alalta esim.

hänen laaja tutkimuksensa „Fyra anglosachsisk-

tyFka myntfynd i Finland" (Muinaismuistoyhdrn
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Aikakauskirja XXII 1901). Myöskin tarututki-

musta hän on harrastanut.
3. Karl A 1 e x a n d e r A. (1820-53) . koulu-

historian tutkija, tuli ylioppilaaksi 1837, fil.

kandidaatiksi 1843. Harjoitettuaan itämaisten

kielten opintoja Kasanin yliopistossa A. toimi

jonkun aikaa koulunopcttajana Hämeenlinnassa
ja Helsingin yksityislyseossa. Julkaistuaan
väitöskirjan „De scholis Fenniae post reformatam
ecclesiam usque ad motus liturgicos" hän nimi-

tettiin 1848 kasvatusopin dosentiksi. A. on
vielä julkaissut „De scholis Fennia; ante refor-

matam ecclesiam" (1848-49) ja „De schola tri-

viali Helsingforsiensi ab a. 1722 usque ad a.

1742". Hän on ollut uranaukaisija kouluhisto-

riamme alalla, jota tätä ennen tuskin nimek-
sikään oli tutkittu. Yliopiston kirjastossa säily-

tetyistä laajoista kokoelmista päättäen A. oli

aikonut kirjoittaa koko koululaitoksemme his-

torian, mutta joutui 1850-52 tekemältään ulko-

maanmatkalta palattuaan koleran uhriksi Hel-

singissä 1853.

Alces ks. Hirvi.

Alcohol (arab. olfcofeoZ = hienoin, kevein), al-

koholi ; A. absolutus, vedetön alkoholi ; A. sulJu-

ris, rikkihiili ; A. vini, alkoholi, vrt. Alkoholi.
Alcor, tähti Otavassa.
AI corso (it.), kurssin mukaan, käypään hin-

taan.

Alcott fölkotj, Louisa May (1833-88),
amer. kirjailijatar, sepittänyt nuorisolle joukon
kertomuksia, joista eräitä on käännetty suomek-
sikin: „Nuorta väkeä", „Tytöistä parhain".

V. T.

Alcuin ks. A 1 k u i n.

Aldabra-saaret [äldsbrs-], saariryhn\ä Afri-

kan itäisellä rannikolla Madagaskarin pohjois-
puolella. Hedelmällisiä korallisaaria, 157 km%
kuuluvat Englannille.

Aidan, Siperian joki, tulee Jablonoi-vuorilt.a,

Lenan syrjäjoki, n. 3,000 km pitkä. Tärkeä kul-

kureitti, jota myöten purjehtimalla pääsee 275
km päähän Ohotan merestä.
Aldebaran [-bä'-], punainen tähti 1 suur. (a)

Härässä ; siitä sekä Arkturuksesta ja Siriuksesta
Halley keksi kiintotähtien itsenäisen liikunnan.

Aldobrandinin hääl.

Alceste [alse'st] (kreik. Alkestis) ks. A 1 k e s-

t i s. — Päähenkilö MoliSren komediassa „Ihmis-
vihaaja". Tämä sana on siitä pitäen alkanut
merkitä kiivasta ihmisvihaajaa ja säälimättö-

män suorasukaista henkilöä. •— Myös erään

Gluckin oopperan nimi.

Alceste, Hjalmar Runebergin (ks. t.) kirjai-

lija-salanimi.

Alchemilla [-mi'l-], poimulehti, kasvi-

suku ifcsacecE-heimossa. Monivuotisia yrttejä

ja pieniä pensaita, joiden lehdet

ovat sormihalkoisia — sormilehtl-

siä, kukat pieniä vihertäviä.

Suurin määrä lajeja Etelä-Ame-
riikan vuoristoissa sekä Afri-

kassa. A. vulgaris, meillä ylei-

nen laji, on helposti tunnettava
munuamaisista, aaltopoimuisista

lehdistään. Kasvin siitepöly sur-

kastuu, jotenka munasolusta par-

tenogeneettisesti kL'hitt)'y kasvi-

aihe. B u s e r'i n (Genfive) mu-
kaan sisältyy tähän lajiin hyvin
monta pysyvää pikkulajia. —
A. alpina ainoastaan Enontekiön

ja Inarin Lapissa.
Alcibiades [-hi'-] ks. A 1 k i b i a d e s.

Alcides [-1'-] ks. A 1 k e i d e s.

Aldehydit, kem. yhdistyksiä, jotka syntyvät
primäärisiä alkoholeja hapettamalla tai happoja
pelkistämällä. Sisältävät atomiryhmän — CHO,
joka on aldehydeille ominainen. Pelkistettäessä

a:t muuttuvat alkoholeiksi, hapetettaessa ha-

poiksi. A:eja ovat esim. asetaldehydi, formalde-

hydi, kloraali ja karvasraanteliöljy.

Aldehydvlhreä, eräs vihreä aniliiniväri.

Aldeigjoborg, Laatokan kaupungin nimi is-

lantilaisten tarinoissa.

Aldemey [öldsni], ransk. A u r i g n y [orinji']

pohjoisin Englannin-kanaalissa olevista Norman-
dian saarista, 8 km', 2,100 as., kuuluu Englan-

nille, tunnettu erinomaisesta lehmärodustaan.

Aidershot [öldasot], Englannissa, kaupunki
Hampshiressä, 50 km loun. Lontoosta; 31,000 as.

Kaupunki on kasvanut A. e a m p i n (kentän)

viereen, joka on Englannin suurin leiripaikka.

Aldiinit on nimenä niillä aikaansa nähden
erittäin hyvin painetuilla kirjoilla (enimmäk-
seen antiikin ja italialaisten klassikoiden teok-

sia), joita 1494-1597 Venetsiassa julkaisi kirjan-

painaja Aldus Manutius ja hänen perillisensä;

ennen aikaan tarkoitettiin aldiineillä myös Aldus

Manutiuksen käytäntöön saattamia latinalaisia

kursi ivikirjasimia.
Aldobrandinin häät [-dl-], antiikkinen seinä-

m.aalaus, joka löydettiin Roomassa v. 1606 ja
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kauan oli Aldobrandini-suvun hallussa; tätä

nykyä Vatikaanin museossa. Aihe: kreikkalai-

set häämenot, esitettynä kolmessa rinnakkain

olevassa lyhmässä. O. E. T.

AIdringen (myös Aldringer 1. Altrin-
ger), Johann (1591-1634), saks. sotapäällikkö

ja sotamarsalkka SO-vuotisessa sodassa. Taisteli

ensin Tillyn joukoissa ja tuli tämän kuoltua

1632 liigan joukkojen ylipäälliköksi. Taisteli

yhdessä Wallensteinin kanssa Kustaa Aadolfia

vastaan Niirnbergin luona ja seuraavina vuosina

Baierissa ja Schwabenissa Hornia ja herttua

Bernhardia vastaan. Kaatui 1634 Landshutissa,

jota kaupunkia oli saapunut puolustamaan.
O. Me.

Aldrovandi [-van-], Ulisses (1.522-1605),

jt. luonnontutkija ja lääkäri, Bolognan kasvitie-

teellisen puutarhan perustaja. Pidettiin aikansa

«tevimpänä luonnontutkijana. Teoksia: „0r-

uithologia; libri XII" (1599-1603), „De animali-

hus insectis libri VII" (1602), ..Dendrologia na-

turalis" (1668), „Pomarium curiosum" (1692).

Aldrovandia vesiciilosa [va'n- ö'-J, on Dro-

.sp»ace(B-heimoon kuuluva kasvilaji. Juureton
Vtriculariaa. muistuttava hapsilehtinen vesi-

kasvi. Kuuluu hyönteissyöjäkasvei-
li in (ks. t.).

Ale jclj (engl.), englantilainen olutlaji.

Alea jaeta est (lat.), „arpa on heitetty"

<oikeastaan jaeta alea e s t o = „arpa olkoon

heitetty"), Cajsarin lause, kun hän meni Rubi-

conin yli Pompeiusta vastaan.

Aleander [-an-J, Hieronymus (1480-1542),

kardinaali, moneen toviin paavillisena nuntiuk-

Bena Saksassa, m. m. Wormsin valtiopäivillä

1521, jossa hän sai toimeen Lutherin julistamisen

valtakunnankiroukseen.
Alecsandri [a'n-J, Vasile (1821-90),

romaanialainen politikko ja runoilija, oleskeli

kauan aikaa Ranskassa, ajoi innolla isänmaansa
xisiaa. Romanian kirjallisuudessa on A:lla suuri

merkitys; hän on sekä julkaissut kokoelman kan-
sanlauluja että itse kirjoittanut kauniita runoja,

joiden joukossa on erinomaisia balladeja ; hänen
sotalaulujaan laulettiin ahkerasti venäläis-turk-

kilaisen sodan aikana 1877-78; näytelmäkirjai-
lijana hän on vähemmän huomattava.
Alectoria [-ö'-/ ks. Naava.
Aleksander ks. myös Aleksanteri.
Aleksander Afrodisialainen ks. A 1 e k s a n-

•dros Afrodisialainen.
Aleksander II a 1 e s i 1 ä i n e n [hels-] (k.

1245), skolastilainen filosofi 13:nnelta vuosisa-

dalta. Saatuansa sivistyksensä Halesin luosta-

rissa Englannissa esiintyi A. skolastiikan opet-

:tajana Pariisissa. Oli ensimäisenä tilaisuudessa

käyttämään hyväksensä Aristoteleen filosofiaa

kokonaisuudessaan, se kun vasta näihin aikoihin

alkoi arabialaisten välityksellä tulla Euroopassa
•tunnetuksi. Sai opettajana kunnianimet: „doc-

*or irrefragabilis" ja „theologorum monarcha".
Pääteos: „Summa universae theologiäe".

E. K-a.
Aleksanderin-yliopisto ks. Yliopisto.
Aleksander-saaristo, saariryhmä Pohjois-

Ameriikan luoteisrannalla 54° ja 58° välillä pohj.

lev., luetaan Alaskaan 36,7S2 km". Siihen kuulu-

vat Walcsin prinssin saari, Baranov-saari, jolla

Alaska territorin pääkaupunki Sitka on, y. m.

Saaret ovat metsäisiä ja niillä asuu tlinkit-inti-

aaneja, jonka vuoksi niitä myös sanotaan T 1 i n-

k i t-s a a r i k s i.

Aleksandra Fedorovna [a'n- fjö'-] (van h.)

,

(1798-1860), Venäjän keisarinna, Suomen suuri-

ruhtinatar. Hänen vanhempansa olivat Preus-

sin kuningas Fredrik Wilhelm III ja kuningatar

Louise; Preussin prinsessana hän oli nimeltään

Fredrika Louise Charlotte Wilhel-
ni i n e. Oivallisen äitinsä johdolla hänet kasva-

tettiin huolellisesti. 1317 hän meni naimisiin

suuriruhtinas Nikolai Pavlovitsin kanssa, josta

Aleksanteri I:n kuoltua tuli Venäjän keisari.

Keisarinna Aleksandran ja hänen puolisonsa

välillä vallitsi koko avioliiton ajan luottava rak-

ki!us; sen vapaan ajan, minkä keisarinnalle

hänen hallitsijattaren asemansa soi, hän omisti

puolisolleen ja 7 lapselleen. Millään mainitta-

valla tavalla hän ei liene ainakaan suoranaisesti

vaikuttanut valtiollisiin asioihin. Kesäk. 1833

hän puolisonsa seurassa kävi Suomessa, jonka

käynnin muistoksi heidän m.\ihinnousupaikal-

leen, Helsingin eteläsatamaan, n. s. „keisarinnan-

kivi" on pystytetty. K. Ii:ilt.

Aleksandra Fedorovna {-an- fjö'-J (nuor.).
Venäjän keisarinna, Suonnii ~i'niirulil inatar,

synt. Hessen-Darm-
stadtin prinsessana

kesäk. 6 p:nä 1872 ja

sai nimekseen A 1 i x

Victoria Hele-
na Lovisa Bea-
t r i X. Vanhemmat
olivat Hessenin 1892

kuollut suurherttua
Ludvig IV ja hänen
neljäätoista vuotta

aikaisemmin kuollut

puolisonsa Alice, jo-

ka oli syntyjään
Suur-Britannian ja

Irlannin prinsessa.

A. on saanut englan-

tilais-saksalaisen kasvatuksen. Kesällä 1894 hän
meni kihloihin Venäjän silloisen perintörubti-

naan Nikolai Aleksandrovitsin kanssa; hänen
sisarensa Elisabeth oli kymmentä vuotta aikai-

semmin mennyt naimisiin viimemainitun sedän,

sittemmin niin kammottavalla tavalla surmansa
saaneen suuriruhtinaan Sergei Aleksandrovitäin
kanssa. Keisari Nikolai II:n isänsä kuoleman
jälkeen ('/u 1894) noustua Venäjän valtaistui-

melle prinsessa Alix päivää myöhemmin siirtyi

luterilaisesta kreikkalais-katolilaiseen kirkkoon,
saaden silloin nykyisen nimensä. Marrask. 26

p:nä 1894 hänet Talvipalatsin kirkossa Pieta-

rissa vihittiin avioliittoon ja huudettiin keisa-

rinnaksi. K. B.dt.

Aleksandra Pavlovna [-a'n-} (1783-1801),

suuriruhtinas Paavali Petrovitäin (Venäjän kei-

sarina Paavali I) tytär. Katariina II hajusi nait-

taa pojantyttärensä A:n Ruotsin kuninkaalle
Kustaa IV Aadolfille ; tämä matkustikin syys-

kesällä 1796 loistava seurue mukanaan Pietariin,

jossa komeat kihlajaiset aiottiin pitää syysk. 28

p;nä. Mutta kun kuningas jyrkästi kieltäytyi

sallimasta tulevan puolisonsa julki.sesti harjoittaa

uskontoaan Ruotsissa, jäi homma sikseen ja Kus-
taa Aadolf palasi Ruotsiin. A. meni kolmea

.\leksandra Fedorovna.
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vuotta mj-öhemmin naimisiin Unliarin varaku-
ninkaan, arkkiherttua Josefin kanssa.

K. B.dt.
Aleksandra-Niili, suurin Victoria Xjansaan

laskeva joki, jota sen vuoksi pidetään Niilin läh-

teenä. Nimi on Stanleyn antama.
Aleksandreia ks. Aleksandria.
Aleksandri ks. Alecsandri, Vasile.

Aleksandria (kreik. Aleksandreia). 1. Kuu-
luisa kaupunki vanhassa Egyptissä. Aleksan-
teri Suuri rakennutti sen v. 332 e. Kr. kapealle,
Välimeren ja Mareotis järven väliselle maakais-
taleelle, vastapäätä Pharos saarta, joka aallon-
murtajalla yhdistettiin siihen. A:lla oli kaksi
hyvää satamaa kannaksen kummallakin puolen.
Pharos saarelle rakennettiin kuuluisa loistotorni

hyödyksi merenkulkijoille. Kaupunki oli sään-
nöllisesti rakennettu, kadut kulkivat suorina
leikaten toisiaan suorissa kulmissa. Ptolemaios-
kuningasten aikana (ks. Aleksandrian

tistä suuruutta ja loistoa muistuttavat enään
vain rauniot.

Nykyajan A., turk. Iskanderijeh, on
Egyptin pääsatama ja välittää maan tuonnin ja
viennin. Satamassa käy vuosittain laivoja, joit-
ten yhteenlaskettu tonniluku nousee 2 Vi milj. ja
joista puolet ovat englantilaisia. Molemmat sa-
tamat ovat vielä käytännössä ; Pharos saarelle
on rakennettu kediivin palatsi ja uusi loisto-
torni, vanhan kohdalla on linnoitus. Kau-
pungin itäosan täyttää eurooppalaisten kau-
punginosa

; täällä heitä sanotaan frankeiksi
(frenghi) , ranskalaisiksi ; lännessä on arabia-
laisten ja satamien välissä sekä Pharos saarella
turkkilaisten kaupunginosa. 376,833 as. (1907).

2. Kaupunki Yhdysvalloissa, Virginiassa Po-
tomac joen varrella, 12 km Washiugtonista

;

tö.OOO as.

Aleksandrialainen aikakausi Kreikan kir-
jallisuuden historiassa luetaan tavallisesti n.

Aleksandria.

kirjastot) oli se maan pääkaupunki, mai-
neeltaan kaunein ja rikkain maailmassa; sen
-asukasluku nousi miljoonaan ja siellä asui monta
kansallisuutta, etenkin kreikkalaisia ja juuta-

flaisia. Edullisen asemansa vuoksi se kävi kaup-
,paa kaikkien maitten kanssa ja sen lasi-, pa-

,peri- ja vaatetavarat olivat hj'vin haluttuja ja

ikuuluisia. Kooman vallan alle jouduttuaan tuli

sse tämän kaupungin vilja-aitaksi. A:aa koristi-

vat monet ihanat rakennukset ja palatsit. Pto-
lemaios Il.n aikana rakennettiin kuuluisaksi
"tullut ifuseion, erääulainen tiedeakatemia, jossa

maailman etevimmät tiedemiehet rauhassa sai-

•vat antautua työhönsä ja käyttää sen suuren-
moisen kirjaston aarteita. Kirjasto paloi v. 47

•e. Kr., mutta pian sen jälkeen tuotiin sinne kor-

vaukseksi Pergamoksen (ks. t.) kirjasto. 3:nnella

ja 4:nnellä vuosis. j. Kr. hävitettiin taasen tämä,
niin että vain muutama teos saatiin pelastetuksi.

Arabialaiset, jotka sen jälkeen valloittivat kau-
pungin, tekivät pitkäksi aikaa lopun sen ku-
koistuksesta ja vasta 19;nnellä vuosis. se taas on
tullut tärkeäksi kauppakaupungiksi. Sen en-

i8. Paineuu -•-,, 09.

v:sta 300 e. Kr. Kooman keisarivallan alkuun.

ks. Kreikan kirjallisuus.
Aleksandrialainen koulu, kristillinen kate-

keettikoulu Aleksandriassa 2-4 vuosisadalla, jossa

kristillisiä oppeja esitettiin tieteellisessä muo-
dossa sivistyneille kirkkoon pyrkijöille. Tämän
tavallaan eutimäisen kristillisen korkeakoulun
kuuluisat opettajat Pantfenus, Klemens ja Orige-

nes sekä heidän oppilaansa muodostavat „varhai-

semman aleksandrialaisen koulukunnan", jonka

teologialle on ominaista pyrkimys saattaa usko
ja tieto, ilmoitus ja kreikkalainen filosofia sopu-

sointuun, m. m. allegorisen raamatunselityksen

avulla. ..Myöhäisempi aleksandrialainen koulu-

kunta", jonka pääedustajat ovat Athanasius ja

Kyrillus, antoi taistelussa „antiokialaista koulu-

kuntaa" vastaan tärkeitä lisiä kolminaisuus-

oppia ja Kristuksen luontoa koskevien kysymys-

ten käsittelyyn ja dogmimuodostukseen 4-6 vuo-

sisadalla. J- G.

Aleksandrian kirjastot, vanhan ajan suurim-

mat kirjalliset aarreaitat, joihin Ptolemaios-su-

kuiset Egyptin kuninkaat 3: unesta vuosisadasta
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e. Kr. alkaen kustannuksia säästämättä pyrkivät

kokoomaan kaikki kreikkalaisen kirjallisuuden

tuotteet. Pääkirjastossa, joka oli Runottarien
pyhäkön (Museionin) yhteydessä, kerrotaan

Ciesarin aikana olleen 700,000 kirjakääröä. Toi-

nen, pienempi kirjasto oli Sarapis-jumalan temp-

lin (Sarapeionin, Serapeionin) yhtey-

dessä. — Koottujen käsikirjoitusten vertaaminen
ja varmentaminen uormaalitekstien aikaansaa-

mista varten aiheutti filologisen tutkimustyön,

joka saavutti korkean metodisen kehityskan-

nan ja johon myöhemmän antiikin oppineisuus

suureksi osaksi perustui. O. E. T.

Aleksandrian sota, se kapina, joka v. 47

e. Kr. syntyi Aleksandriassa, kun Ca?sar, Pompe-
jukseu murhan jälkeen, sinne saapui, ja päättyi

siihen, että hän korotti Kleopatran Egyptin
valtaistuimelle.

Aleksandriini, ransk. runomitta, jota ensi

kerran käytettiin (n. v. 1180) „Aleksanderin lau-

lussa" sekä myöhemmin, varsinkin n. s. klassilli-

sena aikana Ranskan eepillisessä ja draamalli-

sessa runoudessa. Aleksandriinisäe sisältää 12

tai 13 lyhytpitkää (jambista) tavua, tahtilepo

aina 6:nnen tavun jälkeen. Se taipuilee luonte-

vasti ranskan kielen henkeen, vuoroin yksi-, vuo-

roin kaksitavuisine loppusointuineen. Suomeksi
sitä ovat koettaneet muodostella O. Manninen
Molieren „Oppineiden naisten" ja Eino Leino
Eacincn „Phaidran" käännöksessä, kumpikin eri

tavalla. V. T.

Aleksandriitti ks. K r y s o b e r y 1 1 i.

Aleksandros ks. Aleksanteri Suuri ja

P a r i s.

Aleksandros Aplirodisialainen [-e'- -di-],

kreik. filosofi, 2:sen ja 3:nnen vuosis. vaiheilla

j. Kr. Kuului peripateetikkojen oppisuuntaan;
tärkeä Aristoteeleen teosten selittäjänä.

Aleksandrovsk [a'n-]. 1. Linnoitettu kau-

punki Jekaterinoslavin kuvcrnementissä Venä-
jällä Dnjepr-joen varrella 24,196 as. (1900). — 2.

Murmauiu rannikolla sijaitseva, v. 1899 perus-

tettu satamakaupunki, jonka satama on sovelias

myöskin talviliikenteelle. W. S-m.

Aleksanteri (kreik. Ale'ksandros = „miesten

torjuja") S u u r i (356-323 e. Kr.). Makedonian
kuninkaan Philip-

pos ll:n ja hänen
puolisonsa Olympi-
aan poika. Häntä
kasvatti 13 v:n iästä

filosofi Aristoteles.

Tämä herätti pojas-

sa halua suuriin uro-

töihin, mutta samal-

la jalomielisyyden,
joka hillitsi hänen
intohimojaan. Opet-

tajansa johdolla hän
oli tutustunut Ho-
meroksen runoihin.

Hänen esikuvansa

oli Akhilleus. Kuul-
lessaan isänsä voitoista valitti hän poikana,

ettei hänelle jäänyt enää urotöitä suoritetta-

vaksi. Mieheksi kasvaneena hän voitti kaikki

urheilussa ja sotaisissa harjoituksissa. Häntä
sai isä melkein tykkänään kiittää voitostaan

Kaironeian tappelussa (33S) . Kun Philippos mur-

Aleksantiiri Suuri.

hattiin 336, pääsi A. hallitsijaksi. Hallituksensa
alussa oli hänellä paljo kapinoita kukistetta-
vana. Saatuaan kreikkalaiset tunnustamaan it-

sensä Persiaan tehtävän sotaretken johtajaksi,
täytyi hänen rientää kukistamaan Traakiau poh-
joisosassa (Tonavan laaksoissa) ja Illyriassa
vastarintaan nousseet barbaarikansat; niiden
alistuessa saapui tieto, että Theba ja Demosthe-
neen innostuttama Ateena jälleen olivat nousseet
A:ia vastaan. Thebalaiset A. voitti, ennenkuin
ateenalaiset olivat apuun elitineet. Theba hävi-
tettiin niin perinpohjaisesti, että vain Pindarok-
sen talo säästettiin. Ateena alistui kohta ja
Kreikan vastarinta oli lopussa.

A. lähti v. 334 sotaretkelleen Aasiaan muka-
naan 30,000 jalkamiestä ja 5,000 ratsumiestä.
Tultuaan Hellespontoksen yli hän voitti Granei-
kos-joeu varrella 40,000 miehisen persialaisen
joukon. Tämä taistelu ratkaisi Vähän-Aasian
kohtalon. Kulkien pitkin sen länsirannikkoa sai

A. enimmät kreikkalaiset siirtolaiskaupungit
puolelleen uudistamalla niissä kansanvaltaisen
hallituksen. Niiden satamat suljettiin nyt
Persian 400:lta sotalaivalta, jotka vetäytyivät
Samos-saareen. Länsirannikolta A. kulki Gor-
dionin kaupunkiin sisämaassa. Siellä hän mie-
kallaan katkaisi kuuluisan solmun, jonk.^ avaa-
minen muka tuotti Itämaiden herruuden. Matka
jatkui sieltä Kilikiaan. Kilikian kaakkoisessa
kulmassa hän tapasi (333) Issoksen luona
Persian suurkuninkaan Dareioksen, jolla oli 5-

tai 600,000 miehen armeija. A. teki hyökkäyk-
sen keskustaa vastaan, jossa kuningas itse oli ja
voitti sen. A. jatkoi voittokulkuaan pitkin Väli-
meren rantaa etelään päin pysähtyen vaic Tyy-
roksen edustalle pitemmäksi aikaa, nim. 7 kuu-
kauden piirityksen ajaksi. Tyyros hävitettiin
lykkönään ja samalla oli Persian laivasto kadot-
tanut viimeisen sotasatamansa. Jatkaen mat-
kaansa etelään saapui A. Egyptiin, jonka per-
sialaisten herruutta vihaavat asukkaat alistui-

vat vastarintaa tekemättä. Osoittamalla kun-
nioitusta egyptiläisten uskonnolle ja tavoille

A. voitti heidät täydellisesti puolelleen. Väli-
meren rannalle hän perusti kuuluisan Alek-
sandrian. Hän kulki vielä jonkun matkaa län-

teenpäin erämaassa sijaitsevaan Ammonin kei-

taaseen, jossa Ammonin temppelin papit vih-
kivat hänet Ammonin pojaksi ja ilmoittivat,

hänen tulevan maailman herraksi. Täten A.
sai ikäänkuin jumalan siunauksen suurisuun-
taiselle tuumalleen. Egyptistä A. kulki Assy-
riaan, jossa Gaugamelan luona (Arbelan lä-

heisyydessä) 331 uudestaan kohtasi Dareioksen
joukkoineen. Tässäkin taistelussa katkaisi A.,,

samaten kuin Issoksen luona, falangillaan vi-

hollisen keskustan. Tämän voiton kautta sai

Persian valtakunta kuoliniskunsa. Darcios pa-

keni Ekbalanaan, mutta A. lähti Babyloniin,

joka vapaaehtoisesti alistui. Täälläkin A. osoitti

kunnioitusta kansan uskonnolle samaten kuin
Kgyptissä ja antoi uudestaan rakentaa Kserkseen
liävittämän Belin temppelin. Babylonista matka
kulki Susaan ja sieltä Persepolikseen, jossa A.
poltatti vanhan kuninkaallisen linnan Persian
valtakunnan häviön merkiksi. San jälkeen hän
sai valtaansa myöskin Ekbatanan. Vuoden 330
alussa hän kääntyi uudestaan Dareiosta vastaan,

mutta ei saanut häntä käsiinsä, koska Baktrian
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satraappi Bessos oli hänet vanginnut ja vähiin

myöhemmin murhannut. Dareioksen kuoltua
persialaiset tunnustivat A:n hallitsijakseen. Jo
Gaugamelan taistelun jälkeen, mutta varsinkin

tämän persialaisten rayötiituntoisuuden johdosta,

alkoi A. voittaaksensa aasialaistftn suosion an-

taa satraapinpaikkoja valloittamissaan maakun-
nissa persialaisille ja medialaisille sekä muille

iraanilaisille ylimyksille. Hän järjesti pukunsa
ja hovitavat enemmän aasialaisten alamaistensa
vaatimusten mukaisiksi. Vaikka hän näin lähe-

ten loistavaa Aasian yksinvaltiasta esiintymisel-

lään rauhallisesti täydensi ja lujitti voittojensa

hedelmiä, tuli hän sen kautta loukanneeksi ma-
kedonialaista aatelistoa. Tyytymättömät saivat

aikaan salaliiton makedonialaisten kesken sota-

väessä, josta A. kiihtyi julmuuteen. Hän antoi

tuomita kuolemaan muutamia epäluulonalaisia,

niiden joukossa ratsuväen päällikön Philotaan,

sekä salaa murhata tämän isän, etevän kenraa-
linsa Parmenionin. Saadakseen tointa ärtyneelle

sotajoukolleen A. ryhtyi jälleen valloituksiin.

Hän valtasi Baktrian, jatkoi sieltä kulkuansa
Sogdiaaaan, ja sitten voittoisana Jaksartes eli

Sir-Darja virralle saakka, jonka varrelle perusti

kaukaisimman Aloksandrian. Sieltä hän kääntyi
takaisin. Kreikkalaisten imartelijain korupuhei-
den ja aasialaisten osoittaman nöyryyden kautta
A. oli muuttunut itserakkaaksi ja kopeaksi.
V. 327 hän lähti valloitusretkelle Intiaan muka-
naan 120,000 miestä, joista 40,000 eurooppalaista.
Siellä hän kulki alituisissa taisteluissa Induk-
sen poikki „viiden virran maahan" ja pääsi nel-

jännelle virralle H}'phasis-joelle saakka. Mutta
sotilasten tyytymättömyys retken vaivoihin pa-

koitti hänet luopumaan kauemmaksi pyrkimästä
ja kulkemaan joukkoinensa pitkin Indusjokea
ja Persian lahtea, osaksi maitse osaksi meritse,

takaisin.

Palattuansa Susaan ryhtyi A. innolla toteutta-

maan mielituumaansa sulattaa yhteen kreikka-
laiset ja persialaiset yhteisen sivistyksen kautta.
Hän oli itse aikaisemmin nainut Baktrian maa-
herran tyttären Roksanen. Nyt hän nai erään
Dareioksen tyttäristä ja taivutti 80 makedonia-
laista ylimystä ja 10,000 alhaista makedonia-
laista menemään naimisiin aasiattarien kanssa.
Suurilla juhlallisuuksilla vietettiin häät. A. tar-

koitti myöskin makedonialaisten ja persialaisten

soturien lähentämistä toisiinsa ja harjoitutti sitä

varten 30,000 nuorta persialaista makedonialai-
seen sotatapaan. Tämä synnytti makedonialai-
sissa tyytymättömyyttä. He murisivat ja pyysi-
vät eroansa. A. rankaisi enimmin syyllisiä ja

lähetti takaisin Makedoniaan 10,000 vanhaa soti-

lasta annettuaan kullekin sievän rahasumman.
A. on siinäkin kohden ihmeteltävä, että hän
yhtämittaisten sotien ohessa ehti käyttää
paljon aikaa rauhallisiin toimiin. Hän edisti

kauppaa rakennuttamalla maanteitä ja satamia
sekä perustamalta lukuisia kaupunkeja. Näistä
kaupungeista tuli kreikkalaisen eli n. s. helle-

nistisen sivistyksen pesäpaikkoja, joista se le-

visi laajalti itämaille. Hän pani toimeen löytö-

retkiä kaupan ja kansainvälisen liikenteen edis-

tämiseksi, mutta myös tieteellisiä tarkoituksia
silmällä pitäen. Elämänsä lopulla hän hautoi
mielessään tuumaa saada aikaan suurenmoisen
uudisasutuksen Persian lahden itärannikolle. Hän

tahtoi myös valloittaa Arabian ja antaa purjeh-
tia sen ympäri, saadakseen aikaan merta myö-
ten yhteyden Egyptin ja Eufrat-Tigris laakson
välillä. Kun tätä tarkoitusta varten määrätyn
laivaston piti lähteä matkalle, sairastui A. äkkiä
laivaston päällikölle Nearkhokselle pidettyjen
jäähyväispitojen jälkeen. Kuumetauti kiihty-
mistään kiihtyi ja mursi muutamassa päivässä
hänen henkisistä ja ruumiillisista ponnistuk-
sista sekä ylellisestä elämästä rasittuneet voi-

mansa. Hän kuoli ei täyteensä 33 vuoden van-
hana v. 323 e. Kr.

A. oli vanhan ajan loistavin sotapäällikkö
ja samalla sen etevimpiä valtiomiehiä. Hän
osasi taitavasti voittaa valtansa alle saatet-

tujen kansain suosion ja siten tehdä pysyväi-
seksi miekallaan pystyttämänsä vallan. Hän oli

poistanut ne rajoitukset, jotka olivat erottaneet
hänen voittamansa kansat toisistaan, vilkastut-

tanut liikettä ja elinkeinoja. Mutta suurin hä-

nen toimistaan on kieltämättä Balkanin niemi-

maan ja Etu-Aasian kansain yhdistäminen sit-

temmin niin kukoistavan helleniläisen sivistyk-

sen kautta. — Niistä Aleksanteri Suurta esittä-

vistä kuvanveistoksista, jotka ovat meidän päi-

viimme säilyneet, kuvaa ainoastaan kolme häntä
todenmukaisesti. Nämät ovat: Louvren kokoel-

missa Pariisissa oleva, kreivi Erbachin kokoel-

miin kuuluva ja British Museumissa Lontoossa
säilytetty.

[Antiikkisia lähteitä: Plutarkhos ja Arrianos.

Tutkimuksia: Droysen, „XJntersuchungen ilber

A. d. Grossen. Heerwesen u. Kriegsfuhrung"
(Freib. in Br. 1885) ; saman „Geschichte A. d. Gr."

(5 pain. Gotha 1898) ; Hertzberg, „Die asiatischen

Feldziige A. d. Gr." (2 pain. Halle, 1875) ; Jurien

de Ia GraviSre, „Les campagnes d' A." (Paris,

1883-84) ; Joubert, „A. Giand" (Paris, 1889) ;

VVheeler, „A. the Great" (London, 1900).]

E. R. il.

Aleksanteri S e v e r u s [e'r-] (208-235), Roo-

man keisari, synt. Foinikiassa, oli saanut huolel-

lisen kasvatuksen äitinsä Julia Mamfean johdol-

la, joka myöskin suureksi osaksi hoiti hallitusta

A:n V. 222 tultua keisariksi. A. oli hyväntahtoi-

nen haaveksivainen nuorukainen, mutta ilman

sitä voimaa, jota olisi Rooman valtaistuimella

silloin tarvittu. Sotaretkeltä Reinin rajalla sota-

miehet, tyytymättöminä sotakuriin ja hallituk-

sen säästäväisyyteen v. 235 murhasivat hänet.

Aleksanteri, kahdeksan paavin nimi.

1. A. I, Rooman piispa toisen vuosisadan

alussa, marttyyriksi mainittu, ku-oli n. 119.

2. A. II (Anselm), paavina 1061-73, innokas

klunyläisen liikkeen kannattaja: ensimäinen

paavi, joka oli valittu Nikolaus II :n vaalilain

mukaisesti. Kirkkopolitiikassaan, jota Hilde-

brand (myöh. paavi Gregorius VII) johti, hän
menestyksellä teki työtä paaviuden kohottami-

seksi maailmanvaltaan. Keisari Henrik IV :n

kanssa hän oli kireissä väleissä ; Vilhelm Valloit-

tajalle hän lähetti siunatun lipun Englannin ret-

keä varten ja edisti Englannin kirkon romaani-

laistuttamista ; normanneja hän yllytti taiste-

luun saraseenejä vastaan Sisiliassa.

3. A. III (Roland Bandinelli), yksi suu-

rimpia paaveja (1159-81). Kardinaalina hän
tuli huomatuksi etevänä kanonisen oikeuden

tuntijana, joka tiede juuri näinä aikoina oli nou-
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semassa suureen merkitykseensä paavikirkossa,

sekä innokkaana hierarkkisten ibanteitten kan-
nattajana ja kansallis-italialaisen politiikan aja-

jana. Hänen paaviksi tulonsa merkitsi sentäh-

den taistelua keisariuden kanssa, jota silloin

«dusti voimakas Fredrik I Barbarossa. Keisarin
tukemat vastapaavit, joita oli kolme perättäin,

saivat kannatusta etupäässä Saksassa, mutta
muualla ylipäänsä yhdyttiin A:iin. Alussa oli

onni A:lle vastainen ja 1162-65 hän enim-
mäkseen oleskeli Ranskassa, sieltä käsin halliten

kirkkoa, kunnes pääsi palaamaan Italiaan, jossa

jatkoi taistelua aitoitalialaisella diplomaattisella

taidolla ihmeteltävän valppaasti ja sitkeästi.

Lombardian kaupunkien voitto Legnanossa 1176

pakoitti Fredrik Barbarossan tekemään paavin
kanssa sovinnon, jossa tämä sai kaikki tärkeim-
mät vaatimuksensa tunnustetuiksi. Vielä suu-

rempaan nöyryytykseen hänen vastustajalleen

päättyi A:n taistelu Englannin Henrik II :n

kans.^ia arkkipiispa Beckefin asiassa (ks.

B e c k e t) 1174. Muissakin maissa A. kohotti

paaviuden merkitystä. Ruotsiin hän kirjoitti lu-

kuisia kirjeitä, joilla hän koetti johtaa sikäläi-

sen, monessa suhteessa erikoisen luonteensa säi-

lyttäneen kirkon kehitystä enemmän hierarkki-
seen suuntaan. Näiden kirjeiden joukossa on
vanhin Suomea koskeva paavikirje, bulla „Gra-
vis admoduni" v:lta 1171, joka antaa ensimäi.set

luotettavat tiedot kristinuskon tilasta maas-
samme. Hänen aikanaan pidetyssä ,,kolmannessa
Lateraanisynodissa" (ks. t.) 1179 tehtiin tärkeitä
koko kirkkoa koskevia päätöksiä.

4. A. IV (Rainald, Segnin kreivinsukua), paa-
vina 1254-61. jatkoi edeltäjäinsä taistelua Ho-
henstaufeja vastaan, joiden etuja ajoi Manfred,
Sisilian kuningas. Italiassa A :11a oli huono
onni ; suurin osa maata, jopa lopulta Roomakin,
joutui Manfredin kannattajain haltuun, ja paa-
vin pannaanjulistukset ja kehotukset ristiretkeen
Hohenstaufeja vastaan olivat tehottomia. Kasti-
lian Alfons X:n ja Cornwallis'in kreivi Rikardin
kiistellessä Saksan kuningaskruunusta asettui
paavi jälkimäisen puolelle. A. harrasti sovintoa
kreikkalaiskatolisen kirkon kanssa ja oli kerjä-
iäismunkistojeii lämmin suosija.

5. A. V (Petros Philargi, synt. Kreetasta).
paavina 1409-10. Paaviksi valittuna reformi-
ystävällisessä Pisan kirkolliskokouksessa hän
heti hajoitti kokouksen ja kohdisti toimintansa
Italian saattamiseksi valtaansa, mutta huonolla
menestyksellä. „Suureu skisman" sekasorto nousi
hänen aikanaan entistä suuremmaksi.

6. A. VI (Rodrigo Borgia), paavina 1492-

1503; synt. n. 1430; paavi Kalikstus in:n suku-
laisena nopeasti yleten arvoasteissa, niin että jo

26-vuotiaana oli kardinaali, hän kulutti monien
virkojensa ruhtinaallisia tuloja mitä suurimmas-
sa ylellisyydessä ja irstaisuudessa. Innocentius
VIII:n kuoltua hänen onnistui simonialla ja kai-
kenlaisilla konnanjuonilla kohota paaviksi, jossa
asemassa hän jatkoi entistä elämäänsä. Hän oli

loistavalahjäinen, persoonallisesti miellyttävä,
mutta siveellisesti läpimädännyt mies. Hänen
korkein päämääränsä oli maiden ja rikkauksien
kerääminen lapsillensa, joista hänen jalkavai-
monsa Vanoz/.a Catanei oli synnyttänyt neljä

;

poika Cesare ja tytär Lucrezia Borgia olivat hä-
nen lemmikkinsä. Italian senaikuisiin valtiolli-

siin selkkauksiin otti A. taitavana diplomaattina
innokkaasti osaa ; hänen päävastustajansa oli

Ranskan kuningas Kaarle VIII. Paavinvallan
valtiollista merkitystä todistaa se, että A. saat-

toi yhdellä kynänvedolla määrätä rajan Espan-
jan ja Portugalin alusmaiden välillä äsken löyde-

tyssä Uudessa maailmassa. Mutta kirkossa ko-

hosi hänen aikanaan turmelus korkeimmilleen.
Asemaansa kristikunnan ylipaimenena A. käytti
melkein yksinomaan rahalähteenä, myyden aneita
ja virkoja, kantaen apuveroja muka ristiretkeä

varten j. n. e. Tätä rosvoballintoa vastaan kii-

\aili Savonarola, joka sai loppunsa roviolla.

Kirkollista kirjasensuuria kovennettiin. Syystä
on tätä paavia sanottu kristillisen Rooman Ne-
roksi. Kesken puuhiaan hän äkkiä kuoli mala-
riaan ; kansa luuli hänen saaneen surmansa muita
varten aiotusta myrkystä, jota hän oli erehdyk-
sestä tullut nauttineeksi.

7. A. VII (Fabio Chigi), paavina 1655-67, oli

aikaisemmin ollut paavillisena lähettiläänä West-
falin rauhanteossa, jota vastaan hän pani vasta-

lauseen. Paavina hän kirosi Ranskan jansenis-
tien opit ja Pascalin (ks. t.) „Maaseutukirjeet".
Hänen aikanaan sattui kuningatar Kristiinan
julkinen kääntyminen katolisuuteen (1655). A.
oli tieteiden ja taiteiden ystävä ja itsekin runoi-
lija.

8. A. VIII (Pietro Ottoboni), paavina 1689-

91. Tullen paaviksi 79-vuotiaana hän jatkoi
edeltäjänsä Innocentius XI:n taistelua ,.gallika-

nismia" vastaan Ranskassa. Osti ja liitti Vati-

kaanin kirjastoon kuningatar Kristiinan kallis-

arvoisen kirjakokoelman. J. G.
Aleksanteri, Venäjän hallitsijoita. Suomen

suuriruhtinaita:

1. Aleksanteri I (1777-1825), Venäjän
keisari ja Suomen sutiriruhtin.is, syntyi Pieta-

rissa 23 (12) p.

jouluk. 1777. Hä-
nen isänsä oli pe-

rintöruhtinas,

sittemmin keisari

Paavali Petro-
vits; äiti, Maria
Fedorovna, oli

syntyjään Wiir-

tembergin prin-

sessa. Isänäiti.

Katariina II, jo-

ka omaa poi-

kaansa kohtaan
oli tyly, huoUliti

sen sijaan pojan-

poikansa kasva-
tusta äidillisellä

rakkaudella ja

toimitti hänelle eteviä opettajia, joiden jou-
kosta erittäin on mainittava vapaamielinen
geneveläinen Laharpe. Ollen luonteeltaan jalo,

tunteellinen ja helposti innostuva omisti \. jo
nuorena itselleen ne valistuksen ja vapauden
aatteet, jotka olivat silloisen aikakauden pää-
virtauksina. Ranskan vallankumous ja sittem-
min hänen isänsä, keisari Paavalin lyhyt halli-

tus ja väkivaltainen loppu tekivät syvän vaiku-
tuksen nuorukaisen herkkään mieleen. Tämmöi-
sissä oloissa A. nousi Venäjän valtaistuimelle 24
(12) p. maalisk. 1801. Hän ryhtyi heti huolen-

Aleksanteri I.
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pidolla rauhallisiin hallitustoimiin, teki erinäi-

siä parannuksia sisällisessä hallinnossa ja lak-

kautti tuon vihatun salaisen kanslian. Varsin-
kin hän osoitti olevansa harras yleisen sivistyk-

sen ystävä perustamalla monia uusia opetuslai-

toksia. M. m. on mainittava, että hän v. 1802 he-

rätti uuteen eloon Tarton yliopiston, josta lu-

paus oli annettu jo Itämerenmaakuntain valloi-

tuksen aikana, vaikka se siihen saakka oli jää-

nyt täyttämättä. A. harrasti myöskin venäläi-

sen talonpojan vapautusta orjuudesta, mutta
siinä kohtasivat häntä vielä voittamattomat es-

teet. Kumminkin hän paransi maaorjain asemaa
ja julkaisi asetuksen, joka kielsi „sielujen" lah-

joittamisen yksityisille. Eräässä osassa valta-

kuntaa, Itämerenmaakunnissa, lakkautettiin or-

juus maakuntasäätyjen avulla (1816-19). A:n li-

keisimpinä ystävinä ja neuvonantajina hänen
hallituksensa vapaamielisellä alkuajalla olivat

Kovosiltsov, Stroganov, puolalainen ruhtinas
Adam Czartoryski ja Mikael Speranski (ks.

n.).

Ulkopolitiikassaan A. pian joutui ristiriitaan

Napoleonin kanssa, tullen v. 1805 osalliseksi kol-

manteen koalitsioniin häntä vastaan, mutta jou-

tui Austerlitzin luona tappiolle. Samoin kävi hä-

nelle Preussin liittolaisena 1807, ja Tilsitin rau-
hanteossa heinäk. hän liittyi Napoleoniin, jonka
loistavat persoonalliset ominaisuudet olivat hä-

net lumonneet. Hän yhtyi Napoleonin kuului-
saan kontinentaali- (mannermaansulkemus-) jär-

jestelmään ja sitoutui salaisessa sopimuksessa
taivuttamaan myöskin lankonsa, Ruotsin kunin-
kaan Kustaa IV Aadolfin hyvällä tai pahalla
siihen yhtymään. Täten syttyi Suomen sota
1808-09. Napoleonin ylimielinen käytös rikkoi
kuitenkin lopulta hänen ja A:n välin. V. 1812
syttyi luo kuuluisa sota, jolloin Napoleon ensin
voittajana tunkeutui Moskovaan saakka, mutta
lopuksi voitettuna pakolaisena palasi omaan
maahansa. Näin se antoi aiheen muillekin kan-
soille nousta vapaustaisteluun maailmanvalloit-
tajaa vastaan ja A:n nimi tuli ihailun esineeksi

koko Euroopassa. Wienin kongressissa v. 1815
yhdistettiin Puolan kuningaskunta Venäjään,
kuitenkin niin, että sen oma perustuslaillinen
valtiosääntö säilyi.

Nuo suuret tapahtumat sodan aikana vaikutti-

vat syvästi A:iin. Hänen elämänkatsomuksensa
muuttui, entisen vapaamielisyyden sijalle tuli

mystillinen uskonnollisuus ja vanhoillinen kat-
santokanta. Se henkilö, joka enimmin vai-

kutti tähän keisarin kääntymykseen, oli tun-
nettu rouva de Kriidener (ks. t.). Tunnettu »Py-
hän allianssin" liitto kuvaa keisarin muuttunutta
kantaa. Myöskin sisä-politiikassa tuli taantu-
mus näkyviin. Rutivenäläinen sotaministeri
Araktsejev (ks. t.) sai yhä enemmän vaiku-
tusvaltaa keisariin. Jo sitä ennen, kesällä 1812,

Speranski oli joutunut uhriksi salav,?hkeelle, jolle

liian heikko ja vaihemielinen A. oli kallistanut
korvansa. Ankara sensuuri ja salainen vakoile-

misjärjestelmä, varsinkin yliopistoissa, pantiin
toimeen. Tämä sai aikaan tyytymättömyyttä
kansan ylemmissä piireissä, varsinkin upseeris-

tossa, joka edellisen sodan ajalla oli jonkun
verran tutustunut Länsi-Euroopan vapaampiin
oloihin, ja niin syntyi sen keskuudessa salaisia

vallankumouksellisia järjestöjä, jotka harrasti-

vat perustuslaillisen hallitusmuodon aikaansaa-
mista Venäjälle. Eikä keisari itsekkään näy ol-

leen täysin tyytyväinen siihen uuteen asemaan,
johon asiain kulku oli hänet vienyt.

Suomelle oli arvaamaton onni, että Venäjällä,
Suomen joutuessa tämän valtakunnan yhteyteen,
hallitsi niin ylevämielinen, ihmisystävällineu
ja siihen aikaan vielä vapaamielisiä aatteita
suosiva hallitsija, kuin A. Tosin Pietarissa
aluksi vallitsi jonkinlainen epävarmuus Suo-
men aseman järjestämiseen nähden. Mutta
sittenkuin suomalainen lähetyskunta syksyllä
V. 1808 oli käynyt Pietarissa ja arvokkaalla
tavalla suorittanut arkaluontoisen tehtävänsä
sekä keisarille esittänyt toivomuksen Suomea
säätyjen kokoonkutsumisesta, myötävaikutti A.
johdonmukaisesti perustuslaillisen hallitusmuo-
don aikaansaamiseen hänen valtakuntaansa nyt
yhdistettävälle Suomelle. 1 p. helmik. 1809
annettiin valtiopäiväkutsumus, 27 p. marrask.
saapui keisari itse Porvooseen valtiopäiviä avaa-
maan sekä allekirjoitti vakuutuskirjansa Suomen
asukkaille ; 29 p. tapahtui tuomiokirkossa keisa-
rin juhlallinen tunnustaminen Suomen suuriruh-
tinaaksi. Samalla tavalla hän itse saapui persoo-
nallisesti valtiopäiviä päättämään 19 p. heinäk.,
jolloin piti tunnetun puheensa, jossa lausui Suo-
men kansan nyt olevan kohotetun »kansakuntien
joukkoon". Toisen suuren hyväntyönsä Suomen
kansaa kohtaan suoritti A., kun hän 23 p. jouluk.

1811 antoi julistuksen Viipurin läänin, „Vanhan
Suomen", yhdistämisestä suuriruhtinaskuntaan.
Noustessaan Venäjän valtaistuimelle A. jo oli

tullut tämän Suomen osan hallitsijaksi ja 1803,

toukok. ja kesäk., tehnyt täällä matkan, eikä

liene epäiltävää, että hänen silloiset huo-
mionsa suuresti vaikuttivat hänen päätökseensä
tästä asiasta. Omakätisesti hän lisäsi julistus-

kirjaan sen kohdan, jossa vakuutetaan asuk-
kaille oikeus lähettää edustajia valtiopäiville ja

itse ottaa osaa yleisten asiain päättämiseen.

Suomea kohtaan ilmaantuu keisarin valtiolli-

sissa mielipiteissä myöhemmin tapahtunut muu-
tos siinä, ettei maan säätyjä enää kutsuttu ko-

koon, vaikka siitä pari kertaa olikin puhetta.

Kuitenkin moni A:n toimenpide osoittaa, ettei

hänen huolenpitonsa maastamme eikä hänen pää-

töksensä säilyttää täällä kerta kaikkiaan vahvis-

tamansa hallitusmuoto vähintäkään muuttunut.
Todistuksena mainittakoon etupäässä julistus-

kirja 21 p. helmik. 1816 Suomeen asetetun halli-

lusneuvoston nimittämisestä Keisarilliseksi Suo-

men Senaatiksi, sekä keisarin matkustus Suo-

messa elo- ja syyskuussa 1819. Hän kulki silloin

Sortavalan, Kuopion, Iisalmen, Kajaanin ja

Oulunjärven kautta aina Ouluun ja Tornioon

saakka, seurasi sitten rantatietä Vaasan ja Po-

rin kautta Turkuun, kävi Tampereella, Hämeen-
linnassa, Luolaisten kentällä ja Helsingissä, sekä

palasi Viipurin kautta takaisin Pietariin. Hä-
nen ystävällinen käytöksensä („lempeä Aleksan-

teri" niin sanottiin) tempasi mukaansa niin yl-

häisten kuin alhaistenkin mielet, ja tuo matka
on kauan pysynyt kansan muistossa.

A. oli jo" nuorena, 9 p. lokak. 1793, mennyt
avioliittoon Badenin prinsessan Elisabetin

kanssa, joka jäi eloon hänen jälkeensä (f 1826) ;

jälkeläisiä häneltä ei jäänyt. Sairaana lähdet-

tyänsä matkalle Etelä-Venäjälle, Krimiin, hän
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Aleksanteri IT.

kuoli odottamatta Taganrogissa 1 p. jouluk. (19

p. marrask.) 1825. K. G.
2. Aleksanteri II (1818-81), keisari Ni-

kolai Itu ja tämän puolison Aleksandra Fedo-
rovnan poika, syn-

tyi Moskovassa
huhtikuun 29 (17)

p. 1818. Venäläisen
runoilijan Sukovs-
kin ynnä muiden
eteväin opettajain
opastamana. hän
nuoruudessaan saa-

vutti perinpohjai-
sen ja monipuolisen
sivistyksen. Isänsä
kuoltua hän astui

valtaistuimelle maa-
lisk. 3 (helmik. 19)

p. 1855, sodan rai-

votessa länsivaltain

auttamaa Turkin-
maata vastaan, mikä sota päättyi vasta seuraa-
van vuoden keväänä Pariisin rauhantekoon.
Venäjän sodassa kärsimät vastoinkäymiset oli-

vat tuoneet ilmi kaikenlaisia väärinkäytöksiä
hallinnossa, ja keisari A. ryhtyi heti rauhan pa-
lattua suurella innolla parantamaan sisällistä

tilaa useilla perinpohjaisilla uudistuksilla. Tär-
kein niistä oli maaorjuuden poistaminen, jota

koskeva julistus pitkien valmistelujen jälkeen
ilmestyi maalisk. 3 p. 1861. Vieläkin muutet-
tiin sotalaitos sotapalvelusta helpottamalla ja
entisiä barbaarisia ruumiinrangaistuksia poista-
malla; oikeudenkäyntiä parannettiin ja jury-
laitos otettiin laajassa määrässä siinä käytän-
töön; paikallinen itsehallinto pantiin toimeen
eri säätyjen valitsemien kuvernemeattineuvosto-
jen (semstvojen) muodossa. Rasittava sensuuri
lievennettiin, kansakouluja perustettiin ja kulku-
neuvoja parannettiin rakentamalla lukuisia rau-
tateitä. Puolassakin A. oli aikonut panna toi-

meen entistä vapaamielisemmän hallitussuun-
nan, mutta tämän toivomuksen teki tyhjäksi
Puolan kapina, joka syttyi 1863 ja suurella
ankaruudella kukistettiin, jolloin Puola menetti
viimeisetkin jäännökset entistä itsenäisyyttään
ja muutettiin venäläiseksi maakunnaksi. Venä-
jällekin Puolan kapina tuli vahingolliseksi,
koska se siinä herätti natsionalistisen aatevir-
tauksen, mikä ei ainoastaan synnyttänyt viholli-

suutta kaikkia keisarikunnan ei-veaäläisiä kan-
sallisuuksia kohtaan, vaan vastustusta vapaa-
mielisiä rientoja va.staan ylipäänsä. Toiselta
puolen levisi Venäjän nuorisoon n. s. „nihilisti-
nen" liike, joka, ylenkatsoen järkeviä parannuk-
sia, tavoitteli pilventakaisia ihant?ita eikä niitä
saavuttaakseen kammonut rikoksiakaan, jotka
välisiä suunnattiin keisarin persoonaa vastaan.
Eräs Karakosov teki Pietarissa huhtik. 1866
semmoisen murhayrityksen, ja samoin puolalai-
nen Beresovski kesäk. 1867 Pariisissa, keisari
A:n siellä vieraillessa. Nämä tapahtumat ai-

heuttivat ankaria poliisitoimia ynnä kovenne-
tun sensuurin, jota paitsi vapaamielinen sisä-

asiainministeri Valujev, joka oli tehokkaasti
auttanut keisaria maaorjuuden poistamisessa ja
muiden tärkeiden reformien toimeenpanossa,
pantiin viralta 1868.

Suomessa A:n hallitusaika oli monipuolisen
edistyksen aikakausi, jolle tuskin saattaa löytää
vastinetta koko edellisestä historiastamme, ja
jossa satunnaiset onnettomuudetkin kuten 1867
v:n kova kato aikaansaivat ainoastaan pian ohi-
menevän seisahduksen. Jo ennen hallitsijaksi
pääsöään A. oli eri kertoja käynyt Suomessa ja
oli yliopiston kanslerina 1826-55 saanut tietoja
oloistamme. Kun hän valtaistuimelle noustuaan
ensi kerran tuli Helsinkiin maaliskuussa 1856
esitti hän senaatin istunnossa ohjelman Suomen
hallituksen toiminnalle, joka tarkoitti kaupan
ja merenkulun, teollisuuden, kansanvalistuksen,
kulkulaitosten ja alhaisempien virkamiesten
palkkojen parantamista. Tästä saivat sittemmin
useat maallemme tärkeät reformit alkunsa, ku-
ten kansakoululaitoksen perustaminen ja rauta-
teiden rakentaminen. Xiin kauan kuin kreivi
Berg hoiti kenraalikuvernöörinvirkaa, 1855-61,
ei vapaamielinen suunta kuitenkaan päässyt
voittoon, mutta B:n poistuttua ja ministerival-
tiosihteerin kreivi A. Armfeltin saavutettua suu-
remmassa määrässä keisarin luottamuksen, tä-

män politiikka sai Suomen edistymiselle yhä
edullisemman suunnan. Tosin näytti maassa val-
litseva toivo eduskuntalaitoksen eloon herättä-
misestä pettyvän, kun huhtik. 10 p. 1861 mani-
festi julistettiin säädyttäin valitun valiokunnan
kokoontumisesta, mikä saisi tarkastaa hallituk-
sen esityksiä, mutta ilman lainsäätämisoikeutta,
koska keisari sanoi aikovansa vain toistaiseksi
noudatettaviksi vahvistaa ne valiokunnan lau-

sunnot, jotka hän katsoisi maan menestystä edis-

täviksi. Slutta saatuansa tiedon manifestin
Suomessa herättämästä tyytymättömyydestä,
koska sen arveltiin loukkaavan säätyjen lainsää-
däntöoikeutta, hän suostui semmoisen selityksen
julkaisemiseen, että valiokunnan ainoastaan
tulisi valmistella lakiehdotuksia valtiopäiviä
varten. Valtiopäivät kutsuttiin kokoon ja kei-

sari avasi ne syysk. 18 p. 1863 valtaistuinpu-
heella, jossa nimenomaan tunnusti Suomessa val-

litsevan perustuslaillis-monarkillisen valtiomuo-
don. Uuden valtiopäiväjärjestyksen kautta v:lta

1869 Suomi sai määräaikaiset valtiopäivät. Vie-
läkin on keisari Ada kiittäminen elok. 1 p. 1863
julkaistusta asetuksesta, joka pani alulle suomen-
kielen saattamisen yhdenvertaiseksi ruotsinkie-
len kanssa; samoin korkeampien suomenkielisten
koulujen perustamisesta, uudesta kirkkolaista,
kouluhallituksen asettamisesta, Suomen ja Venä-
jän välisten tuUiolojen sekä valtion metsänhoidon
parantamisesta, kunnallishallituksen uudistami-
sesta, rahareformista, joka antoi Suomelle itse-

näisen rahalaitoksen y. m. Kesällä 1876 A., puo-
lisonsa ynnä muiden keisarillisen perheen jäse-

nien seuraamana matkusti Helsinkiin katsellak-

sensa sinne järjestettyä teoUisuusnäyttelyä, joka
oli laatuansa ensimäinen Suomessa.

^'enäjän ulkonainen valta-asema, joka Krimin
sodan ja Pariisin rauhanteon kautta oli johonkin
määrään heikontunut, kohosi taas A:n viisaan
ja varovaisen johdon aikana, jossa hänellä oli

apumiehenä taitava ulkoasiain ministeri ruh-
tinas A. Gortsakov. Keisarikunta laajensi suu-
resti aluettansa Keski-Aasiassa, jossa m. m.
Khivan ruhtinaskunta tunnusti sen yliherruu-
den 1873. IJanskalais-saksalaista sotaa v. 1870-

71 Venäjän hallitus käytti hyväkseen saadakseen
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kumotuiksi ne rajoitukset, jotka Pariisin rauha
oli asettanut sen merivoiman kehitykselle Mus-
talla merellä. Kohdatessaan Saksan ja Itäval-

lan keisarit v. 1872 A. sai aikaan n. s. kolmen-
keisarinliiton, joka muutamiksi vuosiksi mää-
räsi Euroopan valtain keskinäisen valtiollisen
aseman. Ranskalais-saksalaisen sodan aiheut-
tama oli myös Venäjän armeijan uudistus, kun
yleinen asevelvollisuus saksalaisen mallin mu-
kaan perustettiin 1874, mikä laitos pantiin toi-

meen Suomessakin keisarin ja säätyjen hyväk-
symän asevelvollisuuslain kautta v:lta 1878. A.
koetti Turkin hallitukselta hankkia sen kristi-

tyille alamaisille paremman aseman, ja kun tämä
ei onnistunut niin hän, taipuen venäläisen natsio-
nalistisen puolueen kehotuksiin, vaikka vasten-
mielisesti, julisti Turkkia vastaan sodan. Itse

hän keväällä t877 seurasi Turkkiin marssivaa
armeijaansa. Sotaonni oli alussa vaihteleva,
mutta vuoden lopussa venäläiset valloittivat Plev-
nan, jonka jälkeen keisari palasi Pietariin, kan-
san riemulla häntä tervehtiessä. Kun venäläiset
potajoukot olivat menneet Balkanin yli ja tun-
keutuneet Konstantinopolin läheisyyteen, päät-
tyi sota S:t Stefanon välirauhaan, jota seurasi
Berliinin rauhanteko v. 1878. Venäjän puolelta
arveltiin, ettei siinä oltu saavutettu kaikkea,
mitä oli toivottu ; kuitenkin Venäjä sai tuon rau-
han kautta alueensa laajennetuiksi sekä Euroo-
passa (osan Bessarabiaa) että Aasiassa (Kars'iu
alueen). Serbia ja Romania tulivat itsenäisiksi
valtioiksi ja Bulgariakin vapautettiin turkki-
laisten ikeen alta.

Keisari A:n viimeisinä vuosina nihilistinen
liike, kaikista ehkäisytoimista huolimatta, yhä
kasvoi ja sai aikaan uusia murhayrityksiä.
Huhtik. 1879 ampui Solovjev Pietarissa viisi lau-
kausta keisaria vastaan, kuitenkaan osaamatta

;

jouluk. s. V. nihilistit koettivat räjähyttää il-

maan keisarillisen junan lähellä Moskovaa ja
samoin helmik. 1880 osan talvipalatsia Pieta-
rissa, jolloin suuri joukko keisarin henkivarti-
joista sai surmansa. Nämät „vapauden ystä-
vien" rikokset olivat sitä mielettömämpiä, koska
A. juuri viimeisinä elinvuosinaan innolla har-
rasti vapaamielisten uudistusten aikaansaamista.
Hän asetti komitean, jonka etunenässä oli ken-
raali Loris Melikov ja jonka, samalla kuin se sai

toimekseen tukehuttaa vallankumouksellisen liik-

keen, oli käsketty valmistaa kansanedustajalai-
tos. Keisari oli jo aikeessa kutsua kokoon edus-
tajia Venäjän eri osista keskustellakseen heidän
kanssaan. Mutta nämät tuumat raukesivat tyh-
jiin, kun hän joutui uuden nihilislien alkuun-
paneman murhayrityksen uhriksi; palatessaan
eräästä paraatista Pietarissa hän näet pahasti
haavoittui vaunujen alle viskatuista pommeista,
ja kuoli palatsiinsa saavuttuaan samana p:nä,
maalisk. 13 (1) p. 1881.

Moskovan Kremlissä paljastettiin 1898
muistomerkki keisari vainajasta, ja Katariinan
kanavan varrelle Pietarissa, jossa murha tapah-
tui, on sen johdosta rakennettu kirkko. Suo-
messa päättivät säädyt, kun ensi kerran kokoon-
tuivat maamme hyväntekijän kuoleman jälkeen,
pystyttää kuvapatsaan, joka Walter Rune-
bergin tekemänä paljastettiin Helsingissä
huhtik. 29 p. 1894. — Keisari A. oli v. 1841 nai-
nut Maria Aleksandrovnan, Hessenin

.\leksanteri III.

prinsessan, joka kuoli kesäk. 3 p. 1880. Sam.
vuonna A. meni uudestaan naimisiin ruhtinatar
Katariina Dolgorukovan kanssa. Kei-
sarin vanhin poika, suuri- ja perintöruhtinaa
Nikolai, synt. 1843, oli kuollut ennen isäänsä
Nizzassa v. 1865. Th. R.
Aleksanteri III (1845-94), edellisen poi-

ka, synt. Pietarissa 10 p. maalisk. (26 p. hel-
mik.) 1845. Hän
sai aluksi tavan-
mukaisen sotilaalli-

sen kasvatuksen,
mutta kun hän van-
hemman veljensä
Nizzassa 23 p. huh-
tik. 1865 kuoltua
oli tullut kruunun-
perillisen eli sesa-

revitsin asemaan,
ruvettiin kohdista
maan huomiota hä-
nen vastaiseen ase-

maan.sa hallitsija-

na. Silloinen laki-

tiedetten professo-

ri, vihdoin Pyhän
synodin yliproku-
raattori Pobjedonostsev sai asiakseen esittää
hänelle Venäjän valtio-oikeutta. Aksakovin ja
Katkovin kannalla seisoen, ehkäpä vielä jyr-

kerapänäkin, opettaja esitti itsevaltiuden ja
oikeauskoisuuden toisiinsa eroamattomasti liit-

tyneet aatteet Venäjän mahtavuuden takeena,
ja tämä käsitys tuli korkean oppilaan käsitys-
kannalle määrääväksi. Turkin sota 1877-78
monine vasloinkäymisineen tuotti silloiselle

johdolle mitä ikävimpiä nöyryytyksiä, paljas-

taen kavalluksia aina keisarillisessa perheessä
saakka ; mutta perintöruhtinas, joka kenraali
Vannovskij esikuntapäällikkönään johti euroop-
palaisen sotanäyttämön itäistä armeijaa, py-
syi maineeltaan puhtaana, sekä tutustui sotaan
aivan läheltä. Tällöin hänessä kasvoi ja vart-

tui luja rauhanharrastus, joka merkitsi vas-

taiselle hallitsijalle paljon. Kun isä monta
murhayritystä vältettyään 13 p. maalisk. 1881

kaatui veriinsä, vallitsi Venäjällä kauhun
ohessa toivo, että uusi hallitsija ohjaisi valta-

kunnan kehityksen paremmille poluille. Mutta
Pobjedonostsevin vaikutuksesta A. päinvastoin

peruutti isänsä jo allekirjoittaman määräyk-
sen neuvovalla vallalla varustetun eduskun-
nan kokoonkutsumisesta ; entistään ehompana
yksinvaltiuden tuli kohota Venäjän johtajaksi.

Rautaisella ankaruudella vainottiin sitten kapi-

nallista liikettä ja suurilla uhreilla se saatiin

ajaksi tukehtumaan. Oman väkivaltaisen lop-

punsa varalta hallitsija oli määrännyt veljensä

Vladimirin alaikäisen kruununperillisen holhooja-

hallitsijaksi. Ja se vanhoillinen politiikka, jota

uusi hallitsija aivan johdonmukaisesti pyrki

noudattamaan, toi lähinnä mukanaan Itämeren-

maakuntain saksalaisten oikeuksien ankaran
supistamisen sekä puolalaisia vastaan jatkuvan

sortopolitiikan. N. s. stundistejä, protestantti-

seen käsitykseen taipuvaa lahkoa, vainottiin

ankarasti, ja juutalaisten ennestäänkin kurja

asema kävi yhä pahemmaksi. Venäjän kieli,

kansallisuus ja peritty uskonto olivat kaikilla
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loilla saatettavat ehdottomaan valtaan. Edellä-

kävijän uudistukset korkeamman opetuksen, oi-

keudenhoidon ja hallinnon alalla, mikäli eivät jo

ennen olleet tulleet typistetyiksi, peruutettiin
suureksi osaksi, mutta samassa raivattiin tietä-

mättä tietä uudelle rajun vastustuksen hyökylai-
neelle, jota A. ei kuitenkaan saanut omin silmin
nähdä. Varsin huomattavaksi hänen hallituk-

sensa tuli valtiotaloudellisella alalla. Raha-
asiainministeriensä Vysnegradskijn ja Witten
avustamana A. koetti vapauttaa kansansa ulko-
maan ylivallasta. Kustannuksia pelkäämättä
luotiin laaja rautatieverkko; kotimainen suur-
teollisuus saatiin ankaralla suojelus- ja kielto-

tullipolitiikalla nousemaan ; säästöjä ko'ottiin

maalaiskansaa mitä ankarimmin verottamalla.
Kasvavan luoton nojalla saatiin äärettömiä val-

tiolainoja Euroopasta, mutta seuraava aika on
useissa kohdin paljastanut näiden loistavain
voittojen onttouden. Sotalaitosta samaan aikaan
kehitettiin ja saatiin se yleisen arvonannon esi-

neeksi ulkomaillakin. Venäjä ei etsinyt liittoja,

mutta niitä tarjottiin; ennen kaikkea vältettiin
riitoja, joista sota olisi voinut syttyä. Sen
sijaan, että isä suuressa saksalais-ranskalaisessa
sodassa 1870-71 oli Saksan nousevalle vallalle

suopea, harrasti poika Ranskan asiaa, mutta
ulkonaisesti hän ei rikkonut väliä naapureit-
tensa, Saksan ja Itävallan, kanssa; lopultapa
häntä pidettiin maailmanrauhan ehkä varmim-
pana takeena, vaikka oli Euroopan lukuisimman
armeijan korkeimpana käskijänä.
Suomen hallitsijana A. pääasiassa jatkoi isänsä

politiikkaa. Valtaistuimelle noustessaan hän
allekirjoitti samanlaisen vakuutuksen kuin
edelläkävijät; asettamalla uuden kenraalikuver-
nöörin Heidenin vanhan Adlerbergin sijaan ei

kanta toistaiseksi tullut muutetuksi. Parla-
menttaarisen hallitustavan itu oli päinvastoin
nähtävänä siinä, että puolueitten päämiehiä
kutsuttiin hallitukseen. Mutta vähitellen kyp-
syivät Suomeenkin nähden samat tuumat, joita
ehdottoman yhteyden varmentamiseksi pantiin
Venäjän valtakunnan muissa osissa toimeen:
yhteensulatus posti-, raha- ja tullilaitok.sen

alaila oli hallitsijan persoonallisena mielituu-
mana. Kun Suomen senaatti 1889 esitti enti-
sestä kehityksestä johtuvat syyt ja näkökohdat
osoittaakseen vaadittujen muutosten mahdot-
tomuutta, tuli vastaukseksi varsin ärtyisä
reunamuistutus: oliko Suomi osa Venäjän valta-
kuntaa vai päinvastoin? ja lisäksi hallitsija
lausui horjumattoman tahtonsa, että muutok-
set olivat pantavat toimeen. Julistuskirja 12 p.
kesäk. 1890 postitoimesta Suomen suuriruhti-
naanmaassa tuli tämän yhtäläistyttämispää-
töksen ensimäiseksi hedelmäksi, mutta valmis-
tuksiin jäivät yritykset Suomen raha- ja tulli-

laitosta vastaan. Vielä pitemmälle tähtäävät
hyökkäykset Suomen sotalaitosta vastaan eivät
hallitsijan vastenmielisyyden takia päässeet
julkisesti esitettäviksikään. Joka tapauksessa
A. piti muistossa antamansa hallitsijavakuu-
tuksen, ja kun kansan huolet 1891 varsinkin
talonpoikaissäädyn puhemiehen kautta olivat
tulleet ilmi, antoi hän 12 p. raaalisk. 1891
erityisen saarnastuolista luettavan kirjeen,

minkä kautta ilmoitti tahtovansa osoittaa Suo-
men kansalle samaa hyväntahtoisuutta, huolen-

pitoa ja luottamusta kuin siihenkin asti, säilyt-
täen muuttumattomina Venäjän hallitsijain sille

myöntämät oikeudet ja etuudet. Tämä vakuu-
tus saikin rauhoittavan vaikutuksen aikaan.
Suomessa A. oli käynyt isänsä kanssa 1863 ja
perintöruhtinaana 1876, hallitsijana Lappeen-
rannan leirikokouksessa 1885 ja Helsingissä sekä
lisäksi monesti Suomen saaristossa, kun kesä oli

kauniimmillaan.
Aavistamattomana tuli useimmille sanoma

1894, että ruumiinrakennukseltaan näköjään
murtumaton sekä voimiltaan tavaton hallitsija

poti parantumatonta sisällistä tautia. Lieven-
nystä etsien hän syksyllä lähti Mustan-meren
rannalla olevaan Livadia-nimiseen linnaan,
missä kuoli 1 p. marrask. 1894. A. oli 1866 nai-

nut Tanskan kuninkaan tyttären D a g m a r i n,

joka kreikkalais-katoliseen kirkkoon siirryt-

tyänsä kantaa nimeä Maria Fedorovna
ja jäi leskek.si puolisonsa jälkeen. E. G. P.
Aleksanteri I, Serbian kuninga s, (1876-

1903), oli kuningas Milan Obrenovitsin ja kunin-
gatar Natalian poika. Vanhempain erotessa vei
äiti pojan mukanaan Venäjälle ja Saksaan,
mutta i.sä tuotti hänet viranomaisten välityk-
sellä takaisin Serbiaan. Milanin 1889 luovuttua
kruunustaan A. nousi Serbian valtaistuimelle;
hallitusta hoiti holhoojahallitus vuoteen 1893,
jolloin A. ennen laissa säädettyä aikaa otti halli-

tuksen omiin käsiinsä. Elok. 1900 hän meni nai-

misiin insinööri Masinin lesken D r a g a n kans-sa

(s. 1S66), joka lahjakas, mutta vehkeilevä nai-

nen oli ollut kuningatar Natalian hovinaisena ja
jonka johdettavaksi heikko ja tarmoton A. nyt
kokonaan joutui. A:n naimisiin mennessä rik-

koutuivat isän ja pojan välit; siten A. kadotti
hyvän tuen. Kun hän sitten huhtik. 1903 oma-
valtaisesti muutti maan hallitusmuodon ja kun
kuningatar, avioliiton jäätyä lapsettomaksi, veh-
keili saadakseen veljensä julistetuksi kruunun-
perilliseksi, kasvoi tyytymättömyys nopeasti,

puhjeten lopulta upseerikapinaan. Kesäk. 10 ja

11 p:äin välisenä yönä kapinalliset mitä raaim-
malla tavalla murhasivat kuningasparin ja useita
heidän kannattajiaan. K. B.dt.
Aleksanteri III. Skotlannin kunin-

gas, (1241-80), tuli hallitsijaksi 1249, kävi
vuodesta 1203 Norjan kuninkaita vastaan anka-
rata sotaa Hebridein omistamisesta ja sai vih-

doin Perthin rauhassa 1266 tuon saariryhmän
haltuunsa. Hän oli viimeinen mie.spuolinen jä-

sen Skotlannin vanhaa kuningassukua: kiivaita

vallanperiniystaisteluita seurasi hänen kuol-

tuaan. A'. B:dt.
Aleksanteri I, Bulgarian r \i h t i n a s,

Battenbergin prinssi (1857-93), otti osaa 1877-

78 vuosien sotaan Turkkia vastan n ja valittiin

1879 vastaperustetun Bulgarian ruhtinaskimnan
hallitsijaksi. Turhaan hän koetti tehdä lopun
maansa hurjista puoluetaisteluista. Hänen yrit-

täessään vapautua Venäjän rasittavasta holhouk-
sesta ja varsinkin hänen 1885 v;istoin Venäjän
hallituksen tahtoa liitettyään ItäKumilian Bul-
gariaan, tehtiin —huolimatta siitä että hän voi-

tokkaasti oli johtanut Serbian kanssa äskenmai-
uitun toimenpiteen johdo.sta puhjennutta sotaa
— salaliitto (luultavasti venäläisten kätyrien
avulla) häntä vastaan; elok. 21 p. 1886 hänet
vangittiin linnassaan Sofiassa, pakoitettiin luo-
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purnaan kruunusta ja vietiin pois raaasta. Parin
päivän perästä A. tosin vastavallankumouksen
jälkeen kansansa riemuitessa palasi Bulgariaan,

mutta kun hänen ei edes lähettämällään nöyrällä

sähkösanomalla onnistunut keisari Aleksanteri

111 :ta lepyttää, katsoi hän asemansa kestämät-
tömäksi ja luopui lopullisesti hallituksesta syysk.

7 p. 1886. A. otti sittemmin Hartenaun
kreivin nimen ja palveli vuodesta 1890 kuole-

maansa saakka Itävallan sotaväessä. Hänet hau-
dattiin Sofiaan. K. B:dt.
Aleksanteri Nevskij (1218-63), ven. ruhti-

nas, voitti 15 p. heinäk. 1240 ruotsalais-suoma-

laisen ristiretkeläisjoukon Nevajoen luona, josta

sai liikanimensä „Nevskij" (Nevalainen), ja

kahta vuotta myöhemmin kalparitarit taistelussa

Peipsenjärven jäällä. Isänsä Jaroslavin kuoltua
V. 1246 hän tuli Novgorodin ja veljensä Andrein
jälkeen v. 1252 Vladimirin herraksi. Tataareja
kohtaan, jotka siihen aikaan laskivat Venäjän
valtansa alle, hän noudatti alistuvaa politiikkaa,

krettaen siten heidän hyväntahtoisuuttaan säi-

lyttää. Paluumatkalla tataarien suurkaanin
luota Saraisla A. kuoli 14 p. marrask. 1263. A.

Castren, Wallin, Ahlqvist tutkimuksiansa vie-

raissa maissa.
Aleksanterin-taistelu, Pompejista löydetty

suuri mosaiikkikuva, joka ilmeisesti on tehty
etevän kreikkalaisen maalauksen mukaan ; tätä
nykyä sitä säilytetään Napolin kansallismuseos-
sa. Vasemmalla puolella nähdään Aleksanteri
Suuri hyökkäämässä tulisen ratsun selässä per-

sialaisten kimppuun. Oikealla persialaisten ku-
ningas rientää vaunuissaan pakosalle. Keskellä
persialainen ylimys hypähtää kaatuneen rat-

sunsa selästä ; toinen näyttää tarjoavan hänelle

oman hevosensa, mutta Aleksanteri työntää jo
keihäänsä edellisen kylkeen. Kuva on täynnä
eloa ja jännitystä ; sen sommittelu osoittaa kor-
kealle kehittynyttä taidetta. Kuvan aiheena
pidetään Issoksen taistelua (333 e. Kr.), vrt.

Kreikkalainen taide. — Vasemman puo-
len ryhmä (Aleksanteri, joka surmaa kaatuneen
hevosensa selästä hypähtävän persialaisen) esiin-

tyy vähän eriävässä muodossa myöskin erään
V. 1887 Sidonista löydetyn komean marmori-
ruumisarkun (sarkofagin) korkokuvissa.

O. E. T.
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Aleksanteri n-taisti/lu.

on Venäjän kirkon suurimmassa arvossa pidet-

tyjä pyhimyksiä. K. G.
Aleksanteri S v i r s k i j, ven. munkki, an-

tautui jo nuorena ankaraan munkkielämään ja

pakeni v. 1473 vanherapainsa luota Valamon
luostariin, jossa eli 14 vuotta. V. 1487 hän
muutti erämaahan Syväri-joen rannalle, jossa eli

erakkona seitsemän vuotta ; perusti sitten pienen
luostarin, joka myöhemmin tuli varsin mahta-
vaksi. V. 1506 hän sai luostarin päämiehen eli

apotin arvon; k. 1533. K. G.

Aleksanterin-sarkofagi ks. A 1 e k s a n t e-

rintaistelu.
Aleksanterin-stipendi on nimenä v. 1842 Hel-

singin yliopistoon perustetulla, yleisistä varoista

suoritettavalla matkarahalla, joka annetaan nuo-
rille tiedemiehille tieteellistä, yhden vuoden kes-

tävää ulkomaanmatkaa varten. Ensin oli ehtona
stipendin saamista varten myöskin, että hakija
oli oleskellut kaksi vuotta Venäjällä venäjän-
kielen oppimista varten. A. oli pitkät ajat yli-

opiston suurin stipendi. Sillä suorittivat esim.

Aleksanterin-taru. Aleksanteri Suuren maine-
työt herättivät ennen pitkää niin suurta mielen-

kiiutoa, että mielikuvitus niiden ympärille kutoi

tarukehän. Pari vuosisataa j. Kr. ilmestyi Alek-

sandriassa Kallistheneen nimellä tällaisiin tarui-

hin perustuva Aleksanterin historia. Tämä krei-

kankielinen teos muodosteltiin latinan kielelle,

josta se siirtyi keskiajan kaunokirjallisuuteen,

vieläpä pohjoismaihin asti. On olemassa m. m.
ruotsinkielinen riimillinen Aleksanterinkronikka

(14 vuosis.)

.

Aleksanterin-torttu, kaksi suorakaiteen muo-
toista muroleivosta päällekkäin, hilloa välissä ja

pinta sokerilla lasitettu. V. K-k.

Aleksanterin-yliopisto ks. Yliopisto.
Aleksei. 1. A. Mihailovits (1629-76),

Venäjän toinen tsaari Eomanovin suvusta, tuli

jo V. 1645 hallitsijaksi, mutta oli ensin kasvatta-

jansa Morosovin johdon alaisena. Kasakkakapi-
nan sytyttyä Ukrainassa alkoi v. 1654 pitkällinen

sota Puolaa vastaan, joka päättyi vasta Andru-
sovon rauhaan v. 1667 ja hankki Venäjälle maan
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Dajepriin asti sekä Kijevin. Kirkollisella alalla

aikaansaivat patriarkka Nikonin (ks. t.) paran-
nuspuuhat hajaannuksen, n. s. raskolnikieu cli

vanhauuskoisten lahkon kirkosta eroamisen
kautta. Myöskin A. julkaisi erään lakikokoel-

man, n. s. ulozenien. Toisessa avioliitossaan Na-
talia Nariskinin kanssa hän oli Pietari Suuren
isä.

2. A. Petrovits (1690-1718) , ven. prins-si,

Pietari Suuien ja hänen ensimäisen puolisonsa

Eudokia Lapuhinin poika, liittyi vanhavenäläi-
seen puolueeseen, joka vastusti isän toimeenpane-
mia uudistuksia Venäjällä. Tästä syystä ja irs-

taan elämänsä vuoksi hän herätti isänsä tyyty-
mättömyyden ja tämä vaati hänet muuttamaan
tapansa tai kruunusta luopumaan. 1717 A. pakeni
lemmikkinsä, erään sodassa vangiksi joutuneen
Kufrosyne nimisen suomalaisen tytön kanssa,
ulkomaille, Wieniin ja Napoliin. Pietarin on-

nistui kuitenkin taivuttaa hänet palaamaan Ve-
näjälle, jossa hänet heitettiin vankeuteen ja

ankara tutkimus häntä vastaan pantiin toimeen.
Tässä ilmitulleiden seikkojen johdosta mestattiin
useampia A:n ystäviä ja puoluelaisia ja itse hän
20 p. kesäk. 1718 (v. 1.) kuoli vankilassa, nähtä-
västi kidutusten seurauksista [A. Bröekner,
„Der Zare\vitsch Alexej".]

3. A. Nikolajevits, Venäjän perintöruh-

tinas, Nikolai II: n ja Aleksandra Pedorovnan
poika, synt. 12 p. elok. (30 p. heinäk. v. 1.) 1904.

K. G.
Aleksejev [se'-], Jevgenij Ivanovits

(s. 1843), ven. amiraali, kohosi nopeasti, 1883-92
meriattaseaua Pariisissa. Japanilais-kiinalaisen
sodan aikana 1894-95 A. oli Venäjän Tyynen-
meren laivastojen päällikkönä Port Arthuria
valloitettaessa. 1903 hänet nimitettiin Mandsu-
rian ylikäskynhaltijaksi ja ylipäälliköksi sekä
maalla että merellä. Kun A. venäläis-japani-
laisen sodan alussa (1904) osoittautui aivan kel-

vottomaksi, sai hän erom ja Kuropatkin tuli hä-
nen sijalleen.

Aleksia (kreik. kielteinen a, ja lat. legere =
lukea), sanasokeus; kadonnut kyky lukea ja ta-

juta kirjoitusta; ilmenee joskus aivosairauden
seurauksena yhdessä afasian (ks. t.) kanssa.
Aleksios, useain bysanttilaisten keisarien

nimi, joista huomattavimmat ovat: 1. A. I K o m-
nenos (1048-1118), kukisti 1081 sotajoukkojen
avulla keisari Nikeforoksen ja taisteli sitkey-

dellä ja menestyksellä valtakuntaa uhkaavia vi-

hollisia, Etelä-Italian normanneja, seldsukkeja
ja petsenegejä, vastaan. Ristiretkeläisten 1096
Konstantinopoliin saavuttua A. psljästyi heidän
paljouttansa ja pakoitti heidät tekemään hänelle
läänitysvalan uskottomilta valloitettavien aluei-

den puolesta. Hänen elämäkertansa kirjoitti

hänen tyttärensä Anna (ks. t.). — 2. A. III

A n g e 1 o s, anasti 1195 hallituksen sokaisemalla
veljensä Iisak Angeloksen, mutta menetti sen
1203 tämän pojalle Aleksiokselle (ks. seur.). —
3. A. IV A n g e 1 o s pakeni isänsä kukistumisen
jälkeen Venetsiaan, josta ristiretkeläisten kanssa
palasi Konstantinopoliin ja isänsä kanssa 1208
korotettiin valtaistuimelle ; mutta kun hän ei

voinut täyttää ristiretkeläisille tekemiänsä
suuria lupauksia, syttyi taistelu uudestaan, jol-

loin hovimestari .\leksios Murtsuflos 1204 mur-
hasi hänet.

d".\lembert.

Alemannit (ai am annit) on 3:nnen vuosi-

sadan alusta ilmestyvä kansannimi. A:t asuivat
keskisen Reinin varsilla Lounais-Germaaniassa.
Sittemmin keisari Julianus torjui 357 Strasa-

burgin luona heidän hyökkäyksensä ; Klodvig
laski heidät 496 suurimmaksi osaksi frankkien
vallan alle. Heidän alueensa Alemannia
vastasi osaksi myöhempää Schwabenin ruhtinas-

kuntaa.
Alembert [-lähä'r], Jean le Rond d'

(1717-83), matemaatikko ja lilosoli, etevimpiä
„eusyklopcdistejä", synt.

Pariisissa. Hän oli rouva
de Tencin'in ja insinööri-

upseeri Destouehes'in äpä-

räpoika. Lapsi tavattiin

Jean le Rond nimisen
kirkon portailta, josta

sai nimensä. Isä piti

kuitenkin sitten rahalli-

sesti huolta hänen kasva-
tuksestaan ja toimeentu-
lostaan ; häntä kasvatti

eräs lasimestarin vaimo
Rousseau, jota sittemmin
katsoi äidikseen. V:sta
1743 alkaen d'A. julkaisi

sarjan matemaattisia ja fysikaalisia tutkimuk-
sia, joilla nopeasti voitti suurta mainetta harvi-
naisen etevänä tiedemiehonä. Jo „Trait6 de
dynamique" teoksessaan (1743) hän m. m. esitti

varsin huomattavan mekaanisen oppiväitelmän,
joka on tunnettu „d'A:n prinsiipin" nimellä.
Aikaa myöten hänen harrastuksensa kiintyi yhä
enemmän muihinkin kirjallisuuden haaroihin,
liän julkaisi „J16langes de littSrature, d'histoire

et de philosophie" (v:sta 1753 alkaen, useita
osia) sekä „E16ments de philosophie" (1759).

Diderofn kehotuksesta d'A. rupesi suuren En-
cyclopfdie-teoksen toiseksi päätoimittajaksi, jona
kuitenkin toimi ainoastaan työn alkupuolella
(1751-58). d'A. kirjoitti siihen etenkin mate-
maattisia tieteitä koskevia kirjoituksia sekä sen
ohessa teoksen johdannon, joka sisältää yleis-

silmäyksen tieteiden kokonaisjärjestelmään ja

jota on suuresti ihailtu siinä ilmenevän laaja-

näköisen tieteellisen katsantotavan ja loistavan

esityksen takia. Erottuaan ensyklopedian toimi-

tuksesta d'A. antautui yhä enemmän Ranskan
akatemian harrastuksiin, jonka jäseneksi hän oli

valittu 1754 ja jonka vakinaiseksi sihteeriksi

valittiin 1772. Useissa esitelmissä ja pienem-
missä julkaisuissa hän käsitteli kirjallisia ja

kirjallis-historiallisia aineita sekä kirjoitti hyvin
suuren joukon „kunniamuistoja" akatemian enti-

sistä jäsenistä. Mielipiteiltään d'A. oli jyrkkä
vapaa-ajattelija, filosofina epäilijä. Tietomme
johtuu hänen mielestään kokonaan aistillisesta

havainnosta ja havainto antaa meille aivan
subjektiivisen käsityksen olevaisesta. Luonteei
taan d'A. oli vaatimaton, miellyttävä ja hyvää-
tekeväinen. Katariina II tarjosi hänelle 1762
loistavia ehtoja, jos hän muuttaisi Pietariin

perintöruhtinaan kasvattajaksi, mutti ei voinut
taivuttaa häntä siihen, yhtä vähän kuin Fred-
rik II muuttamaan Berliiniin. D'A:n läheisenä
ystävättärenä oli rikaslahjainea ja ihastuttava
lulie Lespinasse (synt. 1732), jonka tun-
tchikkaita ja etevästi kirjoitettuja kirjeitä on

I
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monesti julkaistu painosta. Heidäa kauan aikaa
hyvin onnellinen suhteensa päättyi kuitenkin
katkeraan onnettomuuteen, siten että neiti Les-

pinasse intohimoisesti rakastui melkein yhfai-
kaa kahteen muuhun rakastettavaan mieheen ja

tcdennaköisesti itse päätti elämänsä 1776. [Ber-

trand, „d'Alembert", Par. 1889.] A. Gr.
Alempi kansakoulu ks. Kansakoulu.
Alemtejo [-letesu], Portugalissa, Tejo-joen

eteläpuolella sijaitseva maakunta. 24,390 km-,

416,195 as. (1900). Monta vuorijonoa kulkee
A :n lävitse, joista korkein on Sierra de Monchi-
que. Sitä kastelevat Tejo, Guadiana ja Sado.
Laajoja tasankoja on paljon, toiset hedelmällisiä

vainioita, peltoja ja niittyjä, toiset hedelmättö-
miä erämaita tai epäterveellisiä rämeitä. Etelässä

on suuria korkkitammi-, tammi-, kuusi- ja kas-

tanjaraetsiä. Viljaa ja hedelmiä- viljellään tasan-

goilla ja laaksoissa, mutta elinkeinot ovat yleen-

sä kehittymättömät. Maakunta on jaettu 3:een

hallituspiiriin. Pääkaup. Evora.
Alengon [-lusu'], Ran.skassa, Orne-departemcn-

tin pääkaupunki Normandiassa, Sarthe-joen var-

rella. Ennen kuuluisa pitsiteollisuudestaan.

17,270 as. (1901). Kuningaskunnan aikana oli

jollakin nuorista prinsseistä Alengon'in kreivin,

myöhemmin herttuan arvonimi. W. S-in.

Aleneva polvi, sukulaisuusaste, jonka kautta
ilmaistaau, kuinka kaukana joku henkilö on
määrätystä kantaisästä ; ne henkilöt, jotka pol-

veutuvat samasta kantaisästä, vrt. Sukulai-
suus.
Alennus ks. Alennuslasku.
Alennuslasku käsittelee määräaikaisen velan

maksamisessa myönnettyä alennusta, joka alen-

nus tavallisesti johtuu siitä, että velka suorite-

taan ennen määräaikaa, sekä niitä suhteita,

jotka vallitsevat alkuperäisen ja alennetun ve-

lan sekä alennuksen välillä. J. L-g.

Alennusluettelo, luettelo alennuksista, jotka
tulevat jälleenmyyjille, asiainiehille y. ra. hinta-

luetteloon merkityistä täysistä hinnoista.

/. Ä-o.
Alennusmerkki, b, asetetaan joko nuottivii-

vaston alkuun, jolloin alennettava sävel varsinai-

.sesti kuuluu sävellajiin, tahi tilapäisesti kulloin-

kin alennettavan sävelen nuotin eteen.

Aleppo [-e'-]. 1. Vilajetti Aasiaupuoleisessa
Turkissa, käsittää Syyrian pohjoisosan ja Meso-
potamian luoteisosan, 86,600 km^ n. 1 milj. as.

—

2. (Arab. Haleb-en-sabba, kreik. Khalyhon) , kau-
punki edellämainitussa vilajetissa, Koveik-joen
varrella, n. 127,000 as. A. oli muinaisuudessa
tärkeä kauppakeskus, siinä kun Persian, Armee-
nian ja Intian karavaanitiet yhtyivät. Kaupunki
on kuulu kauniista ympäristöstään ja komeista
rakennuksistaan (moskeioita, kirkkoja, palatseja

y. m. ja roomalainen vesijohto). Kauppakau-
punki, myy väriomenia, rohdoksia, puuvillaa, vil-

loja ja tupakkaa. Sen satamana on n. 100 km:n
päässä oleva Iskanderfln (Aleksandrette).
Aleppo-mänty (Pinus halepensis) on Kreikan

yleisin ja hyödyllisin havupuu. Sillä on 7-9 cm
pituiset parittaiset neulaset ja kartiomaiset 8-9

cm pituiset kävyt. Korkeus n. 10-13 ra. Käy-
tetään polttopuuksi ja laivanrakennukseen. Hul-
juttamalla nuoria käpyjä viinissä saadaan n. s.

hartsiviiniä, joka pihkan vaikutuksesta ei käy-
misen kautta happane.

Alesia, niandubien pääkaupunki muin. Gal-
liassa, johon Vercingetorix, nostettuaan gallia-

laiset kapinaan roomalaisia vastaan, vetäytyi.
Csesar voitti hänet ja valloitti A:n v. 52 e. Kr.
Jäännöksiä muin. A:sta on Alisen kylässä (Cöte
d'Ore dep.)

,
jonne Napoleon III v. 1865 pystytti

Vereingetorixin patsaan.
Alessandria [sa'-]. 1. Maakunta Pohjois-

Italiassa käsittäen itäisen osan rauin. Piemoutin
herttuakuntaa, 5,088 km=, 837,273 as. (1906).
A. on hedelmällistä tasankoa. — 2. Maakunnan
pääkaupunki Pon lisäjoen Tanaron varrella,

71,293 as. Luja linnoitus, piispanistuin, monta
kaunista palatsia ja kirkkoa. Tunnettu silkki-,

villa- ja pumpuliteoksistaan. — A:n perustivat
V. 1168 Fredrik Barbarossaa vastaan liittou-

tuneet Lombardian kaupungit ; nimensä se sai

paavi Aleksanteri III:n mukaan. Myöhemmissä
sodissa on A:lla strategisesti tärkeän asemansa
vuoksi ollut suuri merkitys.
Aletsch-jäätikkö, Alppien suurin jäätikkö,

ulottuu Jungfraulta Rhönelaaksoon, 24 km pitkä,

pinta-ala 170 km".
Aleurometri (kreik. aieuron = hieno jauho, ja

metron = mitta) , ranskalaisen Boladin keksimä
koje vehnäjauhojen arvon tutkimiseksi.
Aleuronaatti (kreik. aleuron = hieno jauho)

,

kasvisolujen, erittäin vehnän munanvalkuais-
aineesta, aleuronista, saatu jauhontapainen val-

miste, jota käytetään leivän ja hienompien lei-

vosten ynnä kaikenmoisten peruna- ja jauhoruo-
kien lisäkkeenä. A.-leipää ja -korppuja käyte-

tään menestyksellä tavallisen leivän asemasta
sokeritaudissa, missä mikäli mahdollista tulee

välttää hiilihydraattipitoisia (tärkkelystä ja so-

keria sisältäviä) ruokia. A. sisältää n. 80 %
munanvalkuaisainetta. M. 0-B.

Aleuronhiukkaset ks. Valkuaisjyväset.
Aleutit, korkea, tuliperäinen saariryhmä

Tyynessä meressä. Se kulkee kaarena Alaskan
niemimaan eteläpäästä Karatsatkaa kohti, erot-

taen Beringin meren Tyynestä valtamerestä,

37,840 knr. Tärkein saari on Unalaska, jolla

on 30 palavaa tulivuorta. Asukkaat, joista osa

on alkuasukkaita, aleutteja (eskimoiden sukua),

osa venäläisiä ja ameriikkalaisia, harjoittavat

etupäässä kalastusta ja metsästystä. Nämät
saaret löysi Bering 1741. 1867 Venäjä ne möi
Alaskan yhteydessä Yhdysvalloille.

Alexandreia ks. Aleksandria.
Alexandros [-e'-J, makedonialaisten kunin-

kaiden nimi ks. Aleksanteri.
Alexandros [-e'-], Troiau taruston päähenki-

löitä, ks. P a r i s.

Alexis, kreik. kirjailija, n. s. „keskimäi8en

komedian" etevimpiä edustajia, Ala-Italian Thu-

rioista syntyisin; eli ja toimi Ateenassa. Hänen
elinaikansa oli 4:nnen vuosisadan loppu- ja

3:nnen alkupuolella e. Kr. ks. Kreikan kieli
ja kirjallisuus.

Alexis, W i 1 1 i b a 1 d ks. H ä r i n g V.

Alfa ks. Alpha.
Alfabeetti, kirjaimisto, jonkun kielen ääntei-

den merkitsemiseen käytetyt kirjaimet 1. aakko-

set lueteltuina tavanmukaisessa järjestyksessä.

Nimi on muodostettu kreikan kahden ensimäisen

kirjaimen nimestä, alpha ja beeta (a, /?). Useim-

pain eurooppalaisten kielien aakkosjärjestys joh-

tuu foinikialaisilta, joilta kreikkalaiset ovat sen
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lainanneet kirjoitustaidon mukana. Sanskritin
alfabeetti on järjestetty niiden puhe-elimien mu-
kaan, joita on käytetty asianomaisilla kirjai-

milla merkittyjen äänteiden muodostamiseen, ks.

myös K i r j a i n, K i r j o i t u s. A. K.
Alfarabi (Al-Farabi) [färä'bi]. Ab O

Nasr Mohammed ibn Mohammed ibn
Tarhan (k. 950), filosofi, lääkäri ja matemaa-
tikko, syntyp. turkkilainen. Opiskeltuaan Bag-
dadissa A. siirtyi Aleppoon Seif ed Daulan ho-

viin. Hänen teoksistaan, joista vain osa on jäl-

jellä, ovat Aristotelesta koskevat tutkimukset
tärkeimmät.
Alf^os ks. A 1 p h e i o s.

Alfenidi, erään pariisilaisen tehtailijan mu-
kaan nimensä saanut, galvaanisesti hopeoitu

uusihopea (ks. t.).

Alfieri [e"-], V i 1 1 o r 1 o (1749-1803), it. näy-

telmäkirjailija, ylpeä, tarmokas luonne, innokas
tasavaltalainen, eli Roo-
massa, Pariisissa ja Fi-

renzessä, levitti runou-
dessaan Ranskan vallan-

kumouksen aatteita Ita-

liaan, mutta kääntyi
myöhemmin kiihkeästi

vastustamaan vallanku-
mouksellisia tekoja. Sy-
vä rakkaus kreivitär

Albanj-yn innosti häntä
väsymättä ponnista-

^..-^«^•^js^^s^ Vi " maan eteenpäin sivis-

'^«^^/'^"^ 11 tyksen ja taiteen tiellä.

Viiiorio .\lfieri. A:n lukuisissa tragedi-
oissa („Maria Stuarda",

„Merope", „Timolpone", „Virginia" y. m.), joi-

den aiheet ovat otetut enimmäkseen historiasta

ai jumaltarustosta, on karua voimaa, ajatus-
ten terävyyttä ja ankara lakoninen tyyli. Ru-
noilijan persoonallisuus esiintyy niissä ilmei-

sesti ja henkilöt ovat hänen vapaus-aatteidensa
edustajia. Vähemmän arvoisia ovat hänen po-
liittiset komediansa, oodinsa ja satiirinsa. Huo-
mattava on hänen oma kirjoittamansa elämä-
kerta (2 OS. 1804). (Elämäkertoja ovat kirjoit-

taneet Zezon (1835), Centofanti (1843), Teza
(1861) ja Bertana (1902).] V. T.
Alfonsino (Alfonso de o ro), espanjalai-

nen kultaraha, 25 pesetaa = 25 mk.
Alfonso f-o'n-J, A r a g o n i a n ja Navar-

ran kuninkaita. — 1. A. I, el Batallador,
„sotija", hallitsi 1104-34. Koetti menemällä
naimisiin Kastilian prinsessan \'rracan kanssa
saada Kastilian kruunun, mutta ei siinä puoli-

sonsa vastustuksen takia onnistunut. Taisteli on-
nellisesti maureja vastaan valloittaen 1118 Sara-
gosan, josta teki valtakunnan pääkaupungin.

2. A. V, Jalomielinen (1416-58). Tais-
teli Neapelin kuningattaren Johanna II:n pyyn-
nöstä Ludvig Anjouta vastaan ja voitti tämän,
Diutta riitautui sitten Johannan kanssa, joka
määräsi Ludvig Anjoun jälkeläisekseen. Kunin-
gattaren kuoltua (1435) valloitti A. kumminkin
Neapelin yhdistäen sen jälleen Aragoniaan. Kävi
sittemmin sotia Pohjois-Italian kaupunkivaltojen
kanssa ja kuoli Neapelissa. — A. on tunnettu
myös tieteiden suosijana; kreikkalaiset oppineet,

jotka olivat lähteneet Konstantinopolista, saivat
suojaa liiinen maissaan. O. M-e.

Alfonso [-o'n], Asturian ja Kastilian
kuninkaita. 1. A. III, Suuri (866-910) teki

yli 30 sotaretkeä valloittaen Leonin kuningas-
kunnan sekä osia Portugalista ja vanhasta Kas-
tiliasta. Kansankapinassa hän luopui kruunus-
taan ja valtakunta jaettiin hänen kolmen poi-

kansa kesken. — 2. A. VI (k. 1 109) peri isäl-

tänsä 1005 Leonin ja veljiltänsä 1072 Kastilian

ja Galician. Valloitti 1085 maureilta Toledon.

Paransi valtakunnassaan lainkäyttöä ja yleensä,

sisällistä hallitusta.— 3. A. VII, Asturian, Kas-
tilian, Leonin ja Galician kuningas (1122-57),

peri äidiltänsä Urracalta Leonin ja Kastilian ja

sai isäpuolensa AUonso I:n erään sodan jälkeen

tunnu.^tamaaa hänet Kastilian kuninkaaksi,
jonka jälkeen hän otti nimen „Espanjan keisari".

— 4. A. \ill, Kastilian kuninkaana 1158-1214,

taisteli useita taisteluja maureja vastaan ja sai

heistä ratkaisevan voiton Aragonian ja Navar-
ran kuninkaiden tukemana Tolosan luona 1212.
— 5. A. X, Viisas, „ajattelija" ja „astro-

nomi". Kastilian ja Leonin kuningas 1251-82,

Ferdinand III:n Pyhän poika, polveutuen äidin

puolelta Hohenstaufeista. Valittii.i 1257 Saksan
kuninkaaksi, mutta ei käynyt Saksassa eikä kos-

kaan saavuttanut keisarin kruunua. Valloitti

maureilta Murcian. Hänet syöksi valtaistui-

melta hänen poikansa Sancho. A. kuoli pako-
laisena Sevillassa. — Hän oli aikansa oppinein
ruhtinas; edisti tieteitä ja toimitti päätökseen
isänsä aloittaman lakikokoelman, joka 1501 tuli

yleiseksi maanlaiksi. Jo prinssinä valmistutti

hän parannetun laitoksen ptolemaiolaisista tähti-

tieteellisistä tauluista, A 1 f o n s o n t a u 1 u t, ja

käännätti espanjan kielelle Vanhan Testamentin
ja joukon muita kirjoja. O. il-e.

Altonsc /-o'j!-y, l'ortugalin kuninkaita.
— 1. A. I, V a 1 1 o i 1 1 a j a, Portugalin ensimäi-

nen kuningas, Henrik iurgundilaisen poika;
riisti 1128 hallitusvallan äidiltänsä, Ka.stiliau

Teresialta. Voitettuaan maurit Ouriquessa 1139
huudatti A. itsensä Portugalin kuninkaaksi,
julistautuen vapaaksi Kastilian ylivallasta. Val-
loitti maureilta Lissabonia 1147. — 2. A. V,
Afrikkalainen, seurasi isäänsä Edvardia
valtaistuimelle 1438, mutta ryhtyi hallitukseen

vasta 144S. Hänen aikanansa alkoivat portu-

galilaisten löytöretket. Vnlloitti 1471 Argillan

ja Tangerin Afrikan pohjoisrannikolla. A. aikoi

yhdistää Kastilian Portugaliin, mutta joutui

tappiolle Toron taistelussa 1476. Väsyneenä
hallitushuoliin ja maailmaan päiitti A. mennii
luostariin, niuti a matkalla tapasi hänet kuolema
1481. — 3. A. VI, Braganzau sukua, Portugalin
kuninkaana 1656-67. Hänet naitettiin Nemours'in
ranskalaiselle prinsessalle Maria Franci.sca

Elisabetille, joka kumminkin kyllästyneenä
raakaan puolisoonsa, liittyen A:n veljeen Pete-

riin, kutsui kokoon valtiopäivät vastoin kunin-
kaan tahtoa ja purki avioliiton. A. kukistettiin
16G7 ja pidettiin vankina kuolemaansa asti 1683.

Valtaistuimelle nousi Peter, mennen naimisiin
eronneen kuningattaren kanssa.
Alfonso [-o'n-]. Espanjan kuninkaita. —

1. A. \II (1857-85), kuningatar Isabellan ja
Frans Assisilaisen poika. A. sai kasvatuksensa
Wienissä ja Englannissa. Julisti itsensä sen jäl-

keen, kuin Isabella oli luopunut kruunusta poi-

kansa hyväksi (1870) ja kuningas .Vmadeo va-
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Alfiinso XIII.

paaelitoisesti jättänyt hallituksen (1873), 1874

ainonksi oikeaksi kruununperijäksi, ja niin hä-
nen onnistui armei-
jan avulla 1875 ko-

hota Espanjan val-

taistuimelle. Ama-
deon aikana alettua

sotaa Don Carlok-
sen puoluelaisia

vastaan jatkettiin,

kunnes he 1876 alis-

tuivat. Meni 1878
kihloihin serkkunsa
Maria de las Merce-
des'in kanssa, mut-
ta kun tämä pian
kuoli, meni A. 1879
naimisiin Itävallan

leskiherttuattaren

Maria Kristinan
kanssa, josta avio-

liitosta syntyi poika Alfonso ja kaksi tytärtä.

A. kuoli El Pardon huvilinnassa lähellä Madri-
dia marrask. 25 p. 1885. — 2. A. XIII (s. 1886
isänsä kuoltua), edellisen poika, nimitettiin sa-

mana vuonna Espanjan kuninkaaksi, astui halli-

tukseen toukok. 17 p. 1902. O. M-e.

Alfonson taulut (Tabulse Alphonsinse) , Kasti-

lian kuninkaan Alfonso X:u (ks. t.) valmistutta-

mat tärkeät tähtitieteelliset taulut, ensi kerta
painetut Venetsiassa 1483.

Alfred Suuri, anglosaksien kuningas (871-

901), kuningas Ethelwultin nuorempi poika,

s. 849. Nousi Wes-
se.xin kuninkaaksi
veljensä Ethjlredin
jälkeen (871) aika-

na, jolloin tanska-
laisten hyökkäyk-
set olivat tehdä
tyhjäksi hänen iso-

isänsä Egbertin
suunnitelman ja

alkuunpanon muo-
dostaa Wessexin
johdossa yhtenäi-

nen anglosaksilai-

nen valtakunta Bri-

tanniaan. Pienem-
pien taistelujen

jälkeen hyökkäsi-

vät tanskalaiset

Wessexiin; A:n täytyi paeta ja piileskellä tans-

kalaisia, kunnes sai kokoon pienoisen armeijan,
jolla ryhtyi voitokkaaseen taisteluun heitä vas-

taan. Tanskalaisvalta tuli Englannissa kukis-

tetuksi. — Sen jälkeen A. ryhtyi järjestämään
maansa sisällisiä oloja. Hän järjesti sotapalve-

luksen ja perusti laivaston rannikkojen turvaksi.

Wessexin, Kentin ja Mercian lait koottiin ja

järjestettiin kokoelmaksi, josta vähitellen muo-
dostui ,,common law". Lainkäyttö uudistettiin-

Erittäin on A. tunnettu sivistyksen edistäjänä.

Hän esiintyi itse kirjailijana kääntäen ja mu-
kaillen latinasta jumaluusopillisia ja historialli-

sia teoksia. Uusia kouluja perustettiin. Hänen
toimestaan teki norjalainen Ottar (ks. t.) retken
pitkin Jäämeren rannikkoa Vienan-merelle
saakka ja slesvigiläinen Wul{ston Suomenlahteen.

"^^fe:-^

^^%^
w%w^.
^%L^,: ^6>,

^Ä
.\IfrL'd 8uuri.

— A. kuoli 901. Hänestä on säilynyt kaunis jäl-

kimuisto, jota saduissa ja runoudessa on yhä ko-
hotettu. „Suuren" nimitys on 16:nnelta vuosi-
sadalta. [„Aunales rerum gestarum Aelfredi",
A:n aikalaisen ja ystävän piispa Asserin toimit-
tamat (Monumenta historica Britannica, l:n osa,
Lontoossa 1848) ; Stubbs, „Constitutional history
of England, l:n osa, Lontoossa 1874; Winkel-
mann, ,,Geschichte der Angelsachsen bis zum
Tode König Ars" (Berliinissä 1883).] O. U-e.

Alfred, Ernst Albert (1844-1900), Sach-
sen-Coburg-Gothan herttua, kuningatar Victo-
rian ja prinssi Albertin toinen poika, naimisissa
Aleksanteri II:n tyttären suuriruhtinatar Ma-
rian kanssa. Englannin laivaston amiraalina,
kunnes 1893 nousi enonsa jälkeen S.-C.-Gothan
valtaistuimelle.

AI fresco [-e'-] (it.), „tuoreella tavalla" ks.

Freskomaalaus.
Alftan [-ä'n], Berndt Magnus Walfrid

(1832-73), herätti jo nuorena huomiota kirjal-

lisilla lahjoillaan. Hän tuli 1857 hist.-fil. mais-
teriksi. Vv. 1859-67, ollessaan pitkän aikaa yli-

oppilaskunnan puheenjohtajana A. tuli varsinkin
ylioppilaspiireissä suosituksi ja huomatuksi into-

mielisenä ja isänmaata palavasti rakastavana
miehenä

;
puhujana hänet moni asetti itse Fr.

Oygnfeuksen rinnalle. Viisi viimeistä elinvuot-

taan A. toimi opettajana Turussa. Kirjallisia

tuotteita hän on jättänyt jälkeensä vain muuta-
mia „Lännetär"-albumissa (nimim. -If-lf-) jul-

kaistuja mestarillisia saksalaisten runojen kään-
nöksiä. Runoilija J. J. Weckselliin hän lienee

paljon vaikuttanut kirjallisilla neuvoillaan.

K. B.dt.
Alfthan [-ä'n], Georg von (1828-96), va-

paaherra, sotilas, senaattori, tuli, käytyään läpi

Haminan kadettikou-

lun ja senjälkeen en-

simäisenä päästyään
Venäjän sota-akate-

miasta, pääesikun-
taan. 1854-55 vuo-

sien sodassa hän otti

osaa Viaporin puo-
lustamiseen. 1856-58

A. johti tutkimuksia
Suomen puolustami-
sen edellytyksistä,

jonka työn tuloksena
1859 ilmestyi (venä-

jäksi) tilastollinen

selonteko Suome.->ta

sekä 1862 paljon käy-
tetty Suomen seinä-

kartta. Vv. 1862-72

A. oli Oulun läänin kuvernöörinä, toimien tar-

mokkaasti ja taitavasti lääninsä taloudellisen

tilan parantamiseksi ; erittäin ansaitsee mainit-

semista hänen toimintansa nälkävuosina. A.

siirrettiin 1873 kuvernööriksi Uudenmaan lää-

niin sekä nimitettiin 1888 senaatin talousosas-

ton sota-asiain toimituskunnan päälliköksi, josta

sitten siirtyi maanviljelys- ja lopuksi 1892 vasta-

perustetun kulkulaitostoimituskunnan päälli-

köksi. Useissa sekä Suomen sisällisiä oloja

että venäläi.s-suomalaisia riitakysymyksiä jär-

jestämään asetetiiissa komiteoissa A. oli jäse-

nenä ja puheenjohtajana, osoittautuen niissä,

iK von AUllian.
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samoin kuin edustaessaan aatelista (sittemmin
vapaaherrallista) sukuaan valtiopäivillä, harvi-

naisen tietorikkaaksi, kykeneväksi ja yhteis-

hyvää harrastavaksi. Varsinkin oli maamme
kulkuneuvojen parantaminen hänen harrastus-

tensa esineenä. K. B.dt.

Alfuurit (Arafura, Harafora), yhteis-

nimi niille indo-aasialaisille kansoille, joita ei

pidetä puhdasrotuisina malaijeina ja jotka asuvat
Jaavan itäpuolella, vars. Molukeilla, Celebes-

saarella, Halmaheralla, Ceramilla j. n. e. He
puhuvat monta keskenään erilaista kieltä ja

kielimurretta, mutta lähentelevät toisiaan ruu-

miillisessa (antropologisessa) suhteessa ja sivis-

tyskannassaan, mikä jälk. on hyvin alhainen

(m. m. kutiiraatiiito ja saviastiain valmistus

heillä tuntematon). A:t lienevät joko papualais-

malaijilaista sekakansaa (v. Baer), tahi, vars.

Halmaheralla, kenties vanhimman alkuväestön
sekoittumatonta jäännöstä (Kiikenthalin muk.)

.

Alfvesta (A 1 f v e s t a d) , rautatieasema Smoo-
lannissa Ruotsissa eteläisen pääradan varrella,

muutamien yksityisten rautateitten risteys-, ja

liittymiskohta valtion rautateihin.

Alföld (s. o. „Alamaa") 1. Unkarin ta-

sanko, molemmin puolin Tisza-jokea 1. Theis-

siä, semminkin itäpuolella. Alkuaan todennä-

köisesti suuri sisämeri, jonka jokien tuoma täyte

on kuivannut. Tulvat ovat joskus saaneet aikaan
suuria tuhoja, kuten esim. Szegedin hävitys
maalisk. v. ISTO. Tasanko on jo suurimmaksi
osaksi hyvin viljeltyä ja harvinaisen hedelmäl-

listä (viljaa, viiniä, hedelmiä). Missä vielä

luonnonaroja eli heinäviä „pustoja" on jäljellä,

siellä paimennetaan suunnattomia lammas-,
lehmä- ja hevoslaumoja.
Algse ks. Levät.
Algarrobo ks. P r o s o p i s.

Algarotpulveri ks. Antimonikloridit.
Algarve [-ö'-J, Portugalin eteläisin ja pie-

nin maakunta, pinta-alaltaan 4,850 km' ja n.

230,000 as., on suurimmaksi osaksi vuorimaata.
Ainoa huomattava joki on Guadiana, joka on
rajana Kspanjaa vastaan. Ilmanala on terveelli-

nen. Keinokastelun avulla on maa hyvin viljel-

tyä. Viljellään vehnää ja muita viljalajeja, vii-

kunoita, manteleja, oransseja, oliiveja, viiniä ja

puutarhakasveja. Pääkaupunki on Faro, tär-

keitä satamia Lagos ja Tavira. — A. oli ensi-

mäisiä arabialaisten Pyreneitten niemimaalla
valloittamia maita. V. 1253 se yhdistettiin Por-

tugaliin. A. R. B.

AI Gassali ks. G a s s a 1 i.

Algau 1. Algäu, yhteinen nimi Baierin lou-

naiselle osalle, jonka lävitse Iller virtaa, ja Wur-
tenbergin ja Tyrolin läheisille osille. Algaun
alpit kulkevat alueen läpi.

Algaun rotu on sveitsiläiseen Braunvieh-ryh-
mään kuuluva karjarotu. Se on kotimaassaan
LounaisBaierissa tunnettu hyväksi lypsykarja-

roduksi. Algaun eläimet ovat keskikokoisia, ryh-

dikkäitä, hyvärakenteisia ja tyypillisesti vuo-

ristoeläinten muotoisia, karvalleen hiirakon har-

maita tai ruskeankellcrtäviä. Tiotu on levinnyt

laajalti kotimaansa rajojen ulkoj)uolelle, m. m.
Kuotsiin. Suomeen tuotiin Mustialan maanvil-
jelyskoulutilalle 1869 muutamia Algaun elu-

koita, mutta mitään merkitystii ei rotu Suo-

messa ole saanut. /?. N.

Algebra (arab. al-gebr w'abnokäbala = vastak-
kain asettelu ja yhteen sovittelu), se osa matema-
tiikkaa, joka käsittelee sellaisia suhteita, jotka
syntyvät, kun äärellinen luku laskutoimituksia
suoritetaan äärellisellä määrällä lukuja. Usein,
vaikkakaan ei sattuvasti, määritellään a:aa kir-

jainlaskuksi. Ensimäiseksi a:n harjoittajaksi
mainitaan aleksandrialainen Diophantos (4 vuo-
sis. j. Kr.). Eurooppaan toivat sen arabialaiset.

Mainittavimpia a:n edustajia uudella ajalla ovat
Descartes, Fermat, Euler, Gauss ja Abel.
Algeciras [alhepVras], linnoitettu kaupunki

Espanjassa, Cadizin maakunnassa. Gibraltarin
lahden rannalla, 13,131 as. (1900). Paikan valta-

sivat arabialaiset v. 711 ja se pysyi heidän hal-

lussaan vuoteen 1344. V. 1801 meritaisteluja
englantilaisten ja ranskalaisten välillä.

Algecirasin sopimus, Euroopan suurvaltain
ja Espanjan välillä huhtik. 1906 tehty sopimus
Marokon olojen järjestämisestä.

Algenib, tähti o Perseuksen tähtiryhmässä

;

myöskin tähti Pegasuksessa.
Alger [-ie'} (arab. A 1-D z e s a i r, s. o. „saa-

ref) , Ranskan pohjois-afrikkalaisen alusmaan
Algerian sekä samannimisen departementin pää-
kaupunki Välimeren rannalla. Merenpuolelta
lujasti linnoitettu, laivanvaruslaitoksia, erin-

omainen telakka, hyvä satama. Yliopisto ja

arkkipiispanistuin ; tärkeä kauppakaupunki ja

ilmaparantola. 154,049 as. (1906). Departe-
mentti A. 54,205 km', 1,619,842 as. (1906).

Algeria, ransk. Algörie [ulierV], Ranskan
siirtomaa Pohj.-Afrikassa. Sitä rajoittaa pohjoi-

sessa Välimeri, etelässä Saharan erämaa, län-

nessä Marokko ja idässä Ranskan suojelus-

valtio Tunis. A. kuuluu Atlasmaihin ja voi-

daan jakaa 3:een pääosaan: lähinnä rannikkoa

Palatsir.ikennus. (.\lgeria).

Teli-Atlas (Pieni Atlas) alue, muodostunut
rannikon kanssa yhdensuuntaisesti kulkevista

vuorijonoista ja niitten välisistä hedelmälli-

sistä laaksoista. Syvissä rotkoissa virtaavat joet,

kuten Selif (Oued ChClil) y. m. mereen. Vuo-
ret kohoavat aina 2,300 m yli merenp. Etelä-

puolella Teli-aluetta on 800-1300 m korkeita

arontapaisia ylätasankoja, joilla kasvaa half»-

heinää: näillä on runsaasti matalia suolajärvill

ja rämeitä (Sot, Sebsa). Se on n. s. Sot-alue.

Tämän eteläpuolellii on Saharan-Atlas (Suuri

A.), jonka huiput eivät kuitenkaan nouse Pienen
A:n hui])puja korkeainniallc. Täältä vievät ka-

peat rotkot (arab. 6a6 = portti) n. 500 m yi. me-
renp. olevaan Saharaan. Täälläkin on Sot-alue,
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joka on 30 m merenp. alla, el-Melghir. — A:ssa
on Tälimerenilmasto vallitsevana ; kesät kuumat
ja kuivat, talvet (pohjoisessa) sateiset, mutta
leudot. Metsissä kasvaa alativihannoita lehti-

puita, etupäässä öljypuita. Pohjoisessa kasvaa
korkkitammi ; Saharan keitaissa taatelipalmu.

—

ValtioUisesti A. nykyään jaetaan varsinaiseen

A:aan, 199,970 km' ja 4,785,759 as. ja eteläisiin

maakuntiin, 690,000 km' ja 446,091 as., siis yh-
teensä 890,000 km' ja 5,231,850 as., eli 6 km=:lla.
Asukkaista on 4 milj. arabialaisia ja kabyleja,
kaikki muhamettilaisia, 300,000 ranskalaisia,
joista puolet Ranskassa syntyneitä, 70,000 kan-
sallisoikeuden saaneita eurooppalaisia, 60,000
juutalaisia, 24,000 marokkolaisia, 155,000 es-

panjalaisia ja 40,000 italialaisia. Arabialaiset,
jotka asuvat Tellissä ja Saharassa, harjoittavat
maanviljelystä ja karjanhoitoa, tahi kulkevat
paimentolaisina paikasta toiseen. Kabylit teke-
vät työtä kaivoksissa ja harjoittavat maanvilje-
lystä ja maurit, kaupungeissa asuva sekakansa,
harjoittavat kauppaa. Varsinainen A. on jaettu
3:een departementtiin. Oran, Alger ja Constanti-
ne ; nämät lähettävät edustajakamariin jäseniä.
Eteläiset maakunnat ovat v:sta 1905 jaetut 4:ään
alueeseen: Tuggurt, Ghardala, Ain Sefra ja Sa-
hara-keitaat. Alkujaan kovin ankaraa sotilas-
hallintoa on seurannut siviilihallitus. — Suurin

Leiritulilla.
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osa kansaa, n. 3 milj., elää maanviljelyksestä.
Kaikkia tavallisia viljalajeja viljellään täällä,
sitäpaitsi maissia ja hirssiä. Erittäin tärkeä on
taatelipalmu, jonka viljelystä ranskalaisten taa-
jat, erämaassa suoritetut kaivoporaukset suu-
resti ovat edistäneet. Tärkein on kuitenkin viinin-
viljelys

; sato nousee n. 8 milj. hl vuodessa; sen
lisäksi viljellään tupakkaa, puuvillaa, öljypuuta,
sekä vihanneksia ja hedelmiä. Kotieläiminä
ovat hevoset, lampaat, nautakarja, vuohet, muu-
lit, aasit sekä yksikyttyräinen kameli. Ka-
lastus on tärkeä. Vuorityö tuottaa rautaa,
sinkkiä ja fosfaatteja. Tuotteiden vuotuinen
kauppa-arvo on n. ^j, miljardia; kauppa käy pää-
asiallisesti Ranskan välityksellä. Maahan tuo-
daan teollisuustuotteita ja viedään maanviljelys-
tuotteita. Rautateitten pituus on 3,000 km.
Ne kulkevat suurimmaksi osaksi lähellä rannik-
koa, muutamia sisämaahan kulkevia on jo ja
aikomus on rakentaa niitä Saharan keitaisiin

Algerialaisia naisia [erirotuisia].

saakka. Pääsalamat ovat Oran, Alger, Bone,
Philippeville ja Bougie. Tärkein sisämaankau-
punki on Constantine.
Kuten muutkin Pohjois-Afrikan maakunnat oli

tämäkin vanhalla ajalla, Rooman vallan aikana,
saavuttanut suuren kukoistuksen. Tästä tekivät
vandaalein ja myöhemmin arabialaisten hyök-
käykset lopun. Sen jälkeen kuului maa kauan
Turkkiin ja oli pelätty merirosvovaltio, jolle

useimmat Euroopan vallat maksoivat veroa, saa-
dakseen siten rauhassa harjoittaa kauppaa ja
merenkulkua. V. 1830 Ranska aloitti maan val-

loittamisen ; sitä on kestänyt kauan ja on vaati-
nut äärettömiä uhrauksia, sekä rahaa että soti-

laita; rykmentittäin on sinne miehiä lähetetty,
mutta harva sotamies on terveenä sieltä palan-
nut. Vasta tällä vuosisadalla on Ranska päät-
tänyt A:n valloituksen, mutta rauha, joka siellä

nyt vallitsee, on vain suuren sotajoukon avulla
ylläpidettävissä.

Algeria [alzerVJ ks. Algeria.
Algesia (< kreik. algos = kipu) ; ruumiillinen

tuska, varsinkin hermostossa.
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Algia ks. A 1 g e s i a.

Algier [alzVr] ks. A 1 g e r.

Algiirimetalli, valkea, sointuva lejeerinki,

jossa on 94,5 os. tinaa, 5 os. kuparia, 0,5 os. anti-

mcnia ; käytetään pöytäkelloiksi.

Algit ks. Levät.
Algol, tähti p Perseuksessa, vaihtelee nopeasti

2 ja 4 suuruusluokan välillä ; syynä on aika-

ajoittainen joutuminen seuralaistähden taakse.

Algonkinen ks. Proterozoinen.
Algonkin [-o'-], suuri ryhmä kielellisesti yh-

teenkuuluvia intiaaniheimoja Pohj.-Ameriikassa.
A.-intiaanit asuivat muinoin Labrador-niemi-
maasta Kalliovuorille ja Curchill joesta Pohj.

Carolinaan ulottuvalla alalla. Tämän alueen

ulkopuolelta luettiin myös Chawnee-heimo Etelä-

Carolinassa ja Arapahoe-heimo Wyomingissä ja

Etelä-Dakotassa näihin kuuluviksi. Suurimmat
ryhmät ja heimot ovat Cree (Krii), Delaware,
Abnaki, Blackfeet, Otta\va, Pottawotomie,
Vuori-intiaanit y. m. Nykyään he asuvat suu-

rimmaksi osaksi re.servatsioneissa (1. intiaani-

agentuureissa), yht. 96,000 henkeä. W. S-m.
Algorithmus, 9:nnellä vuosis. eläneen arabia-

laisen matemaatikon Muhammed ibn Musan
liikanimestä al-Karesmi muodostettu sana, jolla

keskiajalla tarkoitettiin laskentoa arabialaisten

käytäntöön paneman intialaisen kymmenluku-
järjestelmän avulla. Nykyään se merkitsee jo-

kaista määrättyjen sääntöjen mukaista lasku-
tapaa, il. T-t.

Algrafiafo/ = aluminiumin kemiallinen merkki,
ja krcik. graphein = kirjoittaa), saksalaisen Jo-.

Scholzin keksimä litografinen menettelyta]i:i,

jossa kiven asemesta käytetään aluminiumi-
levyjä.

Alhagi maurorum [-hu'- -rö'-] ja A. camelo-
rum [-IÖ'-] matalia, piikkisiä, Etelä-Venäjän,
Etu-Aasian, Arabian ja Egyptin aroilla kasva-
via hernekukkaisia pensaita, joista päivän paah-
teessa tihkuu hunajantapainen mehu. Tämä
jähmettyy yöllä punaisiksi murusiksi, jotka
aamunkoitteessa kootaan ja käytetään ravin-
noksi tahi läkkeeksi. Niitä on pidetty juuta-
la!.sten mannana, vrt. Mann a.

Alhambra {-ha'm-] oli muinaisten maurilais-
ten kuninkaiden linna. Se sijaitsi Granadan
kaakkoispuolella Darro-joen ja sen lisäjoen Jeni-
lin välisessä kulmauksessa. Linna rakennettiin
v:n 1311 ja 1390 välillä, mutta .sen jälkeen kuin
espanjalaiset v. 1402 olivat v.nlloittniifot Grana-

dan, revittiin osa siitä, ja sijalle rakensi Kaarle
V raskaan renessanssityylisen palatsin. Jäl-
jelle jäänyt osa vanhasta linnasta on kärsinyt
paljon hoidon puutteesta, mutta vieläkin se an-
taa verrattoman kuvan arabialaisen taiteen eri-

koisluonteesta sen kukoistusajalta. Varjoisan
puiston kautta, jonka lävitse vesi virtaa, johtaa
tie torneilla koristettuun linnaan, jonka vaa-
leanpunertavat muurit ovat antaneet sille nimen
(Kelit ai-Aamra?! = ,.punainen linna"). Linnan
ulkoasu on, kuten islamilaisessa taiteessa yleen-
sä, ruma ja vaatimaton. Matala portti johtaa ra-

kennukseen, jossa on suuri määrä kahden suuren
avoimen pihan ympärille järjestettyjä huoneita.
Ensimäistä sanotaan Allas- I. Myrttipiliaksi

;

keskellä sitä on kapea ja pitkä vesiallas ja sen
sivuille oli myrttipensaita istutettu. Pihan
pohjoispuolella on harvinaisen jykeväseinäinen
torni, ja siinä „L ä h e 1 1 i 1 ä i d e n sali"
yhdeksine ikkunakomeroineen, kolme kussakin
kolmesta seinästä. Ne ovat melkein sivuhuonei-
den tapaisia ; ikkunoista avautuu mitä ihanin

Alhambran linna.

i>t'iji>iiapUia ja ,Vben.st.rragii'D sali Alhaintiraii liriiia.ssa.

näköala Granadan kaupungin, jokilaakson ja
ympäröivien vuorten yli. Myrttlpihasta itään-

päin on L e i j o n a p i h a. Se on saanut nimensä
siitä alabasterisuihkukaivosta, joka kahdentoista
mustan marmorileijonan kannattamana tuo vii-

leyttä huoneeseen. Pihaa ympäröi pylväskäy-
tävä, jonka kummassakin päässä on ulkoneva
paviljonki. Läheisistä huoneista on huomattava
..Sisarten huone" pohjoisessa ja .,A b e n-

serragien sali" etelässä, joka on saanut
nimensä abenserragien (ks. t.) ritarisuvusta,

jimka miehiset jäsenet täällä murhattiin v. 1480
maurilaisen kuninkaan toimesta. Keskellä huo-
netta on suihkukaivo, ja kahdelta sivulta liittyy

siihen pylvästöjen kautta matalampia sivusaleja
;

holvi on n. s. stalaktiittiholvi, muistuttaen tippu-
kivimuodostuksia. Tässä salissa ja Leijona-
pihassa on arab. koristetaide kohonnut korkeim-
milleen. Kaikki tarkoittaa keveyden vaikutelman
liitämistä. Keveinä leijailevat stalaktiittiholvit

luoneiden ylitse, joitten seinät ovat kokonansa
värikkäiden ornamenttien peittämät, muistut-
taen loistokkaita kankaita. Pylväät Leijona-
pihan ympärillä ovat hoikat kuin telttatangot,

kaaret niiden yläpuolella eivät kannata mitään.
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ce ovat vain korkeammalla olevien stukkiorna-
menteillä koristettujen pintojen päättymänä
alaspäin. Nämäkin pinnat ovat lävistettyjen

kankaiden kaltaisia. Siten on tänne syntynyt
verrattoman ilmava ja samalla harvinaisen lois-

tokas dekoratiiviuen tyyli, joka lajissaan on
yksinäinen. [Irving, „The Alhambra", Lond.
"1832.] K. K. M.
Alheden {älhe-J, suuri nummi Pohjois-Jyllan-

nissa, n. 650 km", Karup-joen molemmin puolin.

Maanlaatu on viljelykselle sangen vähän sovel-

tuvaa, mutta siitä huolimatta on viime aikoina
suuri osa sitä muutettu niityksi ja pelloksi tahi

istutettu metsäksi. Ensimäiset viljelysyritykset

tapahtuivat v. 1759, jolloin tuhat uutisviljelijää

Plalzista kutsuttiin maahan nummea viljele-

mään. Näistä kuitenkin suurin osa jo v. 1768
«li siirtynyt pois, joten tämän ylityksen tulokset

jäivät vähäisiksi. A. R. B.

AlMdad [-dä'd] {A 1 i d a d) , tähtit., kulman
mittauskoneissa asteikkoympyrän keskipisteen
ympäri kääntyvä säde.

Alho, 4:nnen luokan rautatieasema Karjalan
radalla Kurkijoen pitäjässä.

Alholmeu [Hl-], satama ja rautatieasema
4 km Pietarsaaren kaupungista.
Ali (arab.), „ylhäinen", „valtijas", sana, jota

käytetään sekä henkilön nimenä että arvo-
nimenä.
Ali ibn Abi Täi ib (n. 600-661), 4:äs ka-

lifi, Muhammedin vävy, naimisissa Fätiman
kanssa, valittiin Othmanin jälkeen 656 kalifiksi,

joksi häntä ei kumminkaan tunnustettu koko
valtakunnassa. Voitettuaan Aisan {ks. t.) joh-

taman vastapuolueen ja käydessään tuimaa sotaa
Muawijaa vastaan hän joutui erään rajun lahko-
laisen salamurhan uhriksi. A;n kannattajat
pitivät häntä profeetan ainoana laillisena jälke-

läisenä. Vieläkin häntä varsinkin Persiassa
melkein jumaloidaan ja hänen hautansa Kufassa
on suosittu pyhiinvaelluspaikka. Alin nimellä
tunnetut sananlaskut (Fleischerin julkaisemat,
1837) ja runot eivät ole hänen sepittämiään.

K. T-t.

Ali, Mehemed Emin A. pasa (1815-71),
turk. valtiomies, toimi m. m. lähettiläänä Lon-
toossa, oli neljästi suurvisiirinä ja ajoi taita-

vasti Turkin asiaa sopimuksenhieronnassa Eu-
roopan suurvaltojen kanssa. E. T-t.

Ali pasa (n. 1741-1822), Janinan hallitsija.

Ollen urhea soturi hän teki Turkille suurta hyö-
tyä sodassa Venäjää ja Itävaltaa vastaan, jonka
tähden sulttaani Abdulhamid I nimitti hänet
Thessalian Trikkalan pasaksi 1787. Sittem-
min hän vuodesta 1807 Turkista riippumatto-
.mana hallitsi Albaniaa, Epeirosta, Thes.saliaa ja

Makedonian eteläosaa, mutta joutui v. 1820 so-

taan sulttaani Mahmudin kanssa, oli vihdoin pa-
. koitettu antautumaan Turkille ja murhattiin.
[Davenport ja Hunt, „Historieal portraiture o£

leading events in the life of A." (1823).]

A'. T-t.

Alias (lat.), toisin, toisella nimellä.
Alibi (lat.) , muualla, muualla-olo.
Alicante [-a'n-]. 1. Rannikkomaakunta itäi-

sessä Espanjassa, 5,660 km^ n. 492,824 as. (1906).

Maa on osittain kalkkivuoria ja erämaita, osit-

tain hedelmällisiä laaksoja, joissa viljellään vii-

niä, öljyä, maissia, vehnää, riisiä, sokeriruokoa,
• 1. Painettu »/i09.

etelänhedelmiä y. m. Pääelinkeinoja ovat maan-,
viinin- ja silkinviljelys sekä suolan valmistus.— 2. Maakunnan pääkaupunki, Madridin sata-
makaupunki Välimeren rannalla, 50,142 as.

(1900). Vilkas kauppa ja teollisuus, etenkin ku-
toma- ja tupakkateollisuus. Tärkeimmät vienti-
tavarat ovat viini, teollisuustavarat, etelänhedel-
mät, esparto-heinä, suola, lyijy y. m. A. R. B.
Alice Springs [äläs], sähkölennätin- ja ilma-

tieteellinen asema Keski-Austraaliassa pohj.-
eteläisen telegrafijohdon varrella.

Alieni juris /-r- -ii'-] (lat.), toisen vallan
alainen.

Alifaattinen sarja (kreik. aleiphar = rasva)

,

aineryhmä orgaanisessa kemiassa. Siihen kuu-
luvat ne aineet, joilla on avonainen hiiliketju,

m. m. kaikki rasva-aineet. Edv. Uj.
Alighieri [-e'-] ks. Dante.
Alihuone, Englannin parlamentin toinen, va-

littujen edustajain kamari (House of Commons) ;

joskus myöskin vastaava kamari muissa edus-
kunnissa.
Alikainuu (N e d e r-K a 1 i x)

,
pitäjä Ruotsin

Norrbottenissa, Kainuunjoen suun itäpuolella.

Alikapteeni, ensimäinen yliupseerinarvo, joka
seuraa luutnantinarvosta ylöspäin.
Alikartano ks. F r u g ä r d.

Alikasvu ks. A 1 i m e t s ä.

Alikloorihapoke, kem. vety-, kloori- ja

happiyhdistys (HClO) ; vapaa a. tunnetaan
ainoastaan vesiliuoksena ; sellainen saadaan joh-

tamalla kloorikaasua veteen, joka sisältää liet-

tynyttä elohopeaoksidia. Väkevöidyn a.-liuok-

sen omituinen, väkevä haju muistuttaa klooria.

Happo ja sen suolat hajoavat helposti, jolloin ne
vaikuttavat hapettavasti. Jälkimäiset ovat siksi

yleisesti käytettyjä valkaisimia. Suoloista,

hypokloriiteista, ovat tärkeimmät k a 1-

sium- ja kaliumhypokloriitti. Jälki-

mäinen esiintyy kaupassa vesiliuoksena nimellä
,,Eau de Javelle" eli valkaisuvesi, edellisen

}'leisin nimitys on kloorikalkki (ks. E a u de
Javelle ja Kloorikalkki). J. A. W.
Alikvotsävelet (lat. ahguot = muutama, har-

va) 1. „yläsävelet", soivat joko kuuluvammin tai

heikommin sen sävelen muknna, jota soitetaan

tai lauletaan ; niiden laadusta riippuu sävelteu

sointiväri. — Alikvot-äännistys uruissa,

sellainen, että lähimmät yläsävelet (oktaavi ja

sen kvintti) selvästi kuuluvat, vastakohtana p e-

rusäännistykselle, jossa ne saatetaan

mahdollisimman heikoiksi. /. K.
Aliluutnantti, alin yliupseerinarvo Venäjän

sotajoukoissa.

Alimenta [-me'nta] (lat.), ravintoaineet, elä-

män ylläpitämiseksi tarvittava ravinto. A 1 i-

ni e n t a t s i o n i, ravitseminen, ravinnon anta-

minen, il. 0-B.

Alimetsä, päämetsän varjossa kasvava, mutta
toista puulajia oleva matalampi metsä, esim.

vanhemman männikön tai koivikon varjos-sa kas-

vava nuori kuusikko ; alimetsällä tarkoitetaan

toisinaan myös välimetsissä olevaa vesakasvua.

A. C.

Alin l-i'-], Oskar Josef (1846-1900), ruots.

historian ja valtiotieteen tutkija, tuli Upsalan
yliopistoon valtio-opin dosentiksi 1872 ja profes-

soriksi 1882. V. 1899 A. valittiin mainitun yli-

opiston rehtoriksi. Hänen kirjallisista tuotteis-
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tnan, joissa esitystapa on selvää ja täsmällistä

ja itse aineen käsittely tarkkaa ja huolellista,

mainittakoon m. m. seuraavat: pari tutkimusta

Ruotsin vaitaneuvoston historiasta, „Sveriges

nydaningstid frän är 1521 tili är 1611" (3:ntena

osana teosta „Sverige8 historia frän äldsta tid

tili vara dagar"), 12:s osa B. von Schinkelln

teosta „Minnen ur Sveriges nyare historia"

(Muistelmia Ruotsin uudemmasta historiasta),

l:nen osa teosta „Carl Johan och hans yttre

politik 1810-15'' (Kaarle Juhana ja hänen ulko-

politiikkansa 1810-15) sekä „Den svensk-norska

unionen" (Ruotsin-Norjan unioni), joka epäile-

mättä on A:n huomattavimpia tieteellisiä teok-

sia ja jolla on ollut vaikutusta myös unioni-

politiikkaan. Sitäpaitsi julkaisi A. useita eteviä

pienempiä tutkimuksia sekä historiallisia asia-

kirjakokoelmia. A. oli Ruotsin valtiopäiväin

ensi kamarin jäsenenä vuodesta 1888, tehden

itsensä varsinkin unionikysymyksen käsitte-

lyissä huomatuksi. K. B:dt.

Aliuea [älVneä] (lat. ä Uneö = „viivalta")

,

uusi rivi, uusi kappale, pykälä.

Alingsäs [-ös], sisämaankaupunki Länsigöö-

tanmaalla Ruotsissa, Älfsborgin läänissä, 3,000

as. Suuret ])Uuvillakutomot.

Alioikeus, yhteinen nimitys tuomioistuimille,

jotka tuomitsevat ensimäisessä oikeusasteessa.

Yleinen alioikeus ou maalla kihlakunnanoikeus

ja kaupungissa raastuvanoikeus, tahi, missä sel-

laista ei ole, järjestysoikeus. vrt. Tuomiois-
tuin.

Aliote, telinevoimistelussa kysymykseen tu-

leva ote, joka suoritetaan siten, että käsivarret

alaspäin ojennettuina tartutaan telineeseen (rek-

kiin) alhaaltapäin, siis kääntämällä kämmenet
ylöspäin (pikkusormet likinnä, peukalot uloinna).

Iskm-.
Alisma plantago [-i'- -tä'-] r a l a m o s a r-

p i o, jl/isma(ace(E-heimoon kuuluva meillä ylei-

nen vesikasvi. Lehdet puikeita, verkkosuonisia.

Vanan latvassa kukat tuuheanlaisessa viuhkossa,

verhiö vihreä, teriö valkea tahi vaalean puner-

tava. Maitonesteinen, myrkyllinen, lehdet rak-

kuloita nostavia, vrt. Alismatacese.
Alismatacete [-tä'-], sarpiokasveja, yk-

sisirkkaisiin kuuluva kasviheimo, johon kuuluu
suuri joukko kaljuja, monivuotisia vesi- tahi kos-

teikkokasveja pohj. pallopuoliskon lauhkeissa

vyöhykkeissä. Niillä on lyhyt, tavallisesti maan-
alainen varsi, ruodilliset, puikeat, hertta- tahi

nuolimaiset lehdet ruusukkeessa, kukat yksi- tai

2-neuvoisia, kehä erilehtiuen, 2-kiehkurainen,

joista kumpikin 3-lehtinen, heteitä 6 tahi useam-
pia, hedelmänä monta pähkylää. Meillä suvut
AUsmn ja Sagittaria (ks. n.).

Aliso, Drusuksen v. 11 e. Kr. Lippejoen oik.

rannalle perustama linna.

Alistaa ks. Alistaminen.
Alistaminen. Lakit., alistamiseksi sanotaan

sitii toimenpidettä, kun tuomioistuin tai muu
viranomainen lain määräyksestä, ja siis ilman
asianosaisten pyyntöä tai myötävaikutusta, suu-

remman varmuuden saavuttamiseksi asian oike-

asta tahi tarkoituksenmukaisesta ratkaisemisesta

jftttää päätöksensä ylemmän oikeuden tai viran-

onifiisen tutkittavaksi. — Tuomioistuimissa alis-

taminen tulee kysymykseen vain rikosasioissa.

Alioikeuden tutkimus ja tuomio on, paitsi pa-

rissa poikkeustapauksessa, alistettava hovioikeu-

den tutkittavaksi, jos jotakuta on syytetty rikok-

sesta, josta saattaa tulla kuolemanrangaistus
tahi kuritushuonetta elinkaudeksi, taikka jos

joku on tuomittu rangaistukseen rikoksesta,

josta saattaa tulla kuritushuonetta korkeintaan
kuusi vuotta tahi enemmän, taikka osallisuu-

desta sellaiseen rikokseen (Rikoslain voimaan-
panemisasetus § 46). — Alistamisesta hallinnolli-

sissa asioissa on tavallisin tapaus se, kun kunta-
kokouksen tai raastuvankokouksen päätös eri-

näisissä asioissa on alistettava kuvernöörin tahi

Senaatin talousosaston tutkittavaksi, [vrt. Keis.

As. maalaiskuntien kunnallishallinnosta 15 p:ltä

kesäk. 1898, §§ 97-98; Keis. As. kunnallis-

hallinnosta kaupungeissa 8 p:ltä jouluk. 1873,

§§ 74-77.] O. E:nen.
Alitsariini, kem. yhdistys, jossa on hiiltä, ve-

tyä ja happea (CnHjO,) ;
johdetaan antrakino-

nista siten, että kaksi vetyatomia korvataan
kahdella hydrok-syliryhmällä. Valmistettiin

ennen värimataran (Rubia iinctorum) juuressa
olevasta glykosidista, ruberytriinihaposta, joka
erään fermentin vaikutuksesta hajoaa sokeriksi

ja alitsariiniksi. Tähän tarpeeseen viljeltiin

värimataraa Etelä-Ranskassa suuret määrät,
mutta jälkeen v. 1868, jolloin Graebe ja Lie-
b e r m a n n olivat keinotekoisesti valmistaneet
a:a antrakinonista, on a:n valmistus kokonaan
muuttunut kemialliseksi tehdasteollisuudeksi,

joka vars. Saksassa on korkealle kehittynyt.
Teknillinen a. valmistetaan antrakinonisulfoni-

haposta, joka kuumennettuna alkalien ja oksi-

datsioniaineiden kera muuttuu a:ksi. Puhdas a.

on keltaisenpunaista, prismoihin kiteytyvää ai-

netta, joka helposti sublimeerautuu ; sulamisp. on
289°

; on melkein liukenematonta veteen, mutta
liukenee useihin orgaanisiin liuotusaineisiin. A:n
liuokset alkaleissa ovat kauniin punaisia ja

kcstävimpiä pumpulin ja yleensä kasvisyiden
\äi jäysaineita. Väriominaisuudet riippuvat siitä,

että a: n kaksi fenolihydroksyliä voidaan kor-

vata metalleilla, jolloin syntyy liukenemattomia,
pysyviä metalliyhdistyksiä, n. s. lakka-aineita,

jotka antavat kankaille värin. Ennen värjäystä
peitataan kankaat metallisuolalla, tav. etikka-

happoisella suolalla, jonka jälkeen niitä käsitel-

lään a:lla. Kankaitten kuivuessa korkeassa
lämpötilassa, tapahtuu lakanmuodostus ja väri

esiintyy. Aluminiumin ja tinan lakat ovat
komean punaisia, ja niitä käytetään „turkin-

punaisen" värjäämiseen; sinisen värin saami-
seksi lisätään vähän kalsiumsuoloja, koska kal-

siumin lakka on sinistä.

Alitsariinimuste ks. M u s t e.

Alituomari, tuomari, joka tuomitsee ensimäi-

sessä oikeusasteessa, vrt. Tuomari.
Aliupseerit, alipäälliköt sotaväessä. Sotilas,

joka on suorittanut aliupseerintutkinnon, voi

tulla ylennetyksi aliupseeriksi ; aliupseerin-

arvoja on kolme Venäjän armeija.ssa nim.: nuo-

rempi aliupseeri, vanhempi aliupseeri ja vääpeli.

M. tl. H.

Alivänrikki, sotilasarvo, joka annetaan up-

seerintutkinnon suorittaneelle aliupseerille, joka
rintamassa hoitaa upseerinvirkaa. Alivänrikki
Suomen reservijoukoissa oli upseerin- ja ali-

upseerinarvojen välissä oleva sotilasarvo, johon
ylennettiin henkilöt, jotka Suomen kadettikou-
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lussa olivat suorittaneet tätä arvoa varten erit-

täin säädetyn tutkinnon. il. v. H.
AIjaska [•ju's-] ks. Alaska.
Alkahest (arab.) , aine, jonka alkemistit luu-

livat voivan liuottaa kaikkia aineita.

Alkaios [-a'i-] (lat. Alcceus) , kreik. runoilija,

nionodisen (ybdcn henkilön laulettavan) lyriikan
pääedustajia. Hän oli Lesbos-saaren Mitylenen
kansalainen ja eli 7:nnen vuosisadan loppu- ja

6:nnen alkupuolella e. Kr. Otti innokkaasti osaa
levottoman aikansa taisteluihin, niinhyvin ulko-
naisiin sotiin kuin sisäisiin puolueotteluihin.

Ollen ylimyspuolueen johtomiehiä hän varsinkin
oli alituisessa taistelussa rahvaanpuoluetta ja tä-

män avulla valtaan päässeitä yksinvaltiaita (ty-

ranneja) vastaan, ahdistaen heitä niin miekoin
kuin lauluin. Kun jalo isänmaanystävä Pitta-

kos oli valittu yhteiskunnan olojen järjestäjäksi,

A:n täytyi puoluelaistensa kanssa mennä maan-
pakoon, josta kuitenkin myöhemmin sai palata
kotimaahansa. — Runoudessaan hän, samoin
kuin suuri aikalaisensa ja kansalaisensa Sappho,
käytti kotisaarensa aiolilaista murretta. Sapphon
rinnalla hän nosti varsinaisen laulurunouden
(ahtaammassa merkityksessä = nykyajan n. s.

Lie d-laulu) korkealle kehityskannalle. A. oli

hyvin taitava eri runomittojen käyttäjä; var-

sinkin hän, samoin kuin Sappho, kehitti niitä

notkeita runomittoja, joita on ollut tapa nimit-

tää logaoideiksi (oikeastaan ne lienevät rohkeit-

ten synkopeerausten kautta syntyneitä jambisen
runomitan toisintomuotoja). A:n runoja tun-
nettiin myöhemmin 10 kirjaa. Niitä on meidän
aikoihimme säilynyt vain katkelmia, joista

saapi jonkun, joskin epätäydellisen käsityksen
hänen tulisesta, kauttaaltaan miehekkäästä, sub-
jektiivisiin tositunteisiin perustuvasta runoilus-

taan; hänen laatimansa sävelmät ovat tykkänään
hävinneet. — Aineeltaan hänen tärkeimmät lau-

lunsa joko olivat sotaisen innon ja puoluekiih-
kon purkauksia tai juoma- ja lemmenlauluja.
Roomalainen runoilija Horatius on useita jälji-

tellyt. O. E. T.

Alkalesenssi (vrt. Alkali), alkalisuus.

Alkali (< arab. i-aiyure = tuhka) , alkalimetal-
lien (kaliumin, natriumin, lithiumin, caesiumiu
ja rubidiumin) oksidit ja hydroksidit; ovat värit-

tömiä, veteen liukenevia, syövyttäviä ; liuoksilla

on alkalinen reaktsioni, s. o. ne värjää-
vät punaisen lakmuspaperin siniseksi ; muodosta-
vat happojen kanssa alkalisuoloja, joista

hiilihappoisetkin suolat ovat veteen liukenevia.
— Haihtuvaa on ammoniumkarbonaatti.

Alkalilipeä, kalium- tai natriumhydroksidi-
liuos.

Alkalimetallit, ryhmänimitys metalleille li-

thium, natrium, kalium, rubidium ja csesium.
Alkalimetria, potaska-, sooda-, kaliumhyd-

raatti- ja natriumhydraattipitoisuuksien mää-
rääminen neutraliseeraamalla niitä hapoilla.

(ks. Titreeraus).
Alkalinen reaktsioni ks. .V 1 k a 1 i.

Aikalisät maalajit, maa-alkalimetallien, ba-
riumin, strontiumin, kalsiumin, magnesiumin, ok-
sidit ja hydroksidit; ovat värittömiä, vaikeasti
liukenevia, reageeraavat alkalisesti, hiilihappoi-
set suolat veteen liukenemattomia.

Aikalisin! ks. A n i 1 i i n i s i n i ja D i f e-

nyliamiinisini.

Alkalisuolat ks. Alkali.
Alkaloidit (< a 1 k a 1 i ja kreik. eidos = kaltai-

suus), suuri ja hyvin tärkeä ryhmä orgaanisia,
kasveissa tavattavia aineita, jotka sisiiltävät
typpeä, ovat amiiniluontoisia ja reageeraavat
emäksisesti ; niillä on ominaiset fysiologiset
vaikutukset, mikä ne tekee tärkeiksi lääkeai-
neiksi ja osaksi vahvoiksi myrkyiksi. Ne yhdis-
tetään samaan ryhmään enemmän ulkonaisen
sukulaisuutensa ja fysiologisten vaikutustensa
kuin sisäisten kemiallisten ominaisuuksiensa
vuoksi. A. voivat olla hapettomia, ja ne muo-
dostaa silloin vain hiili, vety, ja typpi (koniini
ja nikotiini, jotka kumpikin ovat nestemäisiä)

;

mutta useimmat a. sisältävät samalla happea ja
ovat jähmeitä, väriltään valkeita. Tärkeimmät
näistä ovat morfiini, kodeiini ja narkotiini (opiu-
missa), kiniini ja cinkoniini (kiinankuoressa),
strykniini 1. revonmyrkky (Stryelmos niix vo-
mica), atropiini ja hyoskyamiini (Airopa bella-

donna, Byoxcyaiiitis jiiger ja. Datura slramoniumj,
eseriini, pilokarpiini, sinapiini (sinapissa),
piperiini (pippurissa) sekä kofeiini (kahvissa
ja teessä) ja teobromiini (kaakaossa). Kun
\ iimemainitut kaksi ovat kemiallisesti sukua
virtsahapoUe, ovat muut pyridiinin, kinoliinin

y- m. sellaisten yhdistysten derivaatteja. Kaik-
kien rakenne ei vielä ole tunnettu, mutta muuta-
mia on jo voitu keinotekoisesti valmistaa, jos-

kaan ei vielä taloudellisesti edullisesti. Kasveissa
on alkaloideja yhtyneinä kasvihappoihin. Ne
ovat vaikeasti liukenevia tai kokonaan liukene-
mattomia kylmään veteen, mutta liukenevat
yleensä alkoholiin. Useiden happojen (esim.

parkkihapon ja pikriinihapon) kanssa muodos-
tavat ne vaikeasti liukenevia suoloja. Useim-
mat niistä ovat hajuttomia, mutta kitkerän-
makuisia. [Schmidt, „Alkaloid-Chemie" (1900-

04; 1904-07); Hjelt-Asehan, „Organisk kerni"

(1900-01).]

Alkamenes [-me'nes], kreik. kuvanveistäjä,
Ateenasta (toisten mukaan Lemnoksesta) kotoi-

sin, eli 5:nuea vuosis:n jälkipuoliskolla; oli Phei-

diaan nuorempi aikalainen tai oppilas. Tunnettu
varsinkin jumalain kuvapatsaiden tekijänä.

Pausaniaan (2 vuosis. j. Kr.) tiedonanto, että A.
oli Olympian Zeuksen-templin länsipäädyssä ol-

leen kuvaryhmän tekijä, lienee perusteeton. Sitä-

vastoin on arveltu, että eräs Pariisin Louvressa
oleva Aphroditen kuvapatsas (väärin n. s. „Ve-

nus Genetrix") on Alkameneen erään teoksen jäl-

jennös, vrt. Kreikkalainen taide.
O. E. T.

Alkan [-kä'], Charles Henri Valentin
(1813-88), etevä ransk. pianisti ja pianokappa-
leiden säveltäjä.

Alkanna (Alcanna tinctoria). Unkarissa ja

varsinkin itäisissä Välimeren maissa yleinen

BorajrinacefE-heimoon kuuluva, meikäläisen An-
chusa officinaliksen näköinen yrtti. Sen juuren

tumman sinipunainen kuori sisältää punaista

väriainetta, a 1 k a n n a-p u n a i s t a, jota ennen
käytettiin lääkkeiden värjäämiseen. Eohdoskau-
passa on sillä nimenä „väärä alkanna" erotuk-

seksi „oikeasta alkannasta" 1. hennasta, ka.

Henna.
Alkazar ks. A 1 c a z a r.

Alkeides [e'ides] (lat. AlcVdes), Herakleen
liikanimi = Alkeuksen jälkeläinen; AI-
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keus (Alkaios) oli taruu mukaan Ainphitryonin
isä. ks. Alkmene, Amphitryon, Herak-
1 (• .s.

Alkeiselimet, nimitys soluille, jotka muodos-
tavat kasvien ja eläinten yksinkertaisimmat
alkeisosat (alkeiselimistöt, yksinkertaisimmat
muotoyksiöt, yksinkertaisimmat elämäyksiöt)

.

K. il. L.

Alkeiselimistöt I. protistit, Häckelin esit-

tämä yhtoisnimit}-s alkuflUi mille ja yksisolui-

sille kasveille eli siis yksisoluisille elimistöille

yleensä. Alkeiselimistöjen voi katsoa muodosta-
van erikoisen neutraalisen valtakunnan kasvi- ja

tläinkunnan rajalla. Kehitysopin mukaan ka.s-

vien ja eläinten historiallisella sukupuulla on yh-

teinen juurensa alkeiselimistöissä, joihin kuului-
vat maapallon ensimäiset elolliset oliot (vrt.

Alkueläimet ja Alkeiselimet).
K. il. L.

Alkeiskoulu, yleensä koulu, jossa annetaan
alkeisopetusta. Suomessa a. on niidiMi koulujen
virallinen nimitys, jotka 1843 vuoden kym-
naasi- ja kouluasetuksen mukaan tulivat entis-

ten triviaalikoulujen sijaan. Niitä oli yksi- ja

kaksiluokkaisia „ala-alkeiskouluja" sekä neli-

luokkaisia „ylä-alkeiskouluja", jotka viimeksi-

mainitut valmistivat oppilaansa kimnaasiin pää-
sjä varten. Muuten olivat alkeiskoulut tarkoite-

tut lapsille, jotka aikoivat vastedes joko ruveta
valtion virkaan tai ryhtyä sellaisiin toimiin,

joissa vaaditaan pienemmässä tai suuremmassa
määrässä tieteellistä sivistystä. A:t muutettiin
vuoden 1872 kouluasetuksella reaalikouluiksi tai

muodostettiin niistä ynnä kimnaaseista yhtei-

sesti nykyiset lyseomme. M. S.

Alkeismatematiikka ks. Aritmetiikka.
Alkeisolio ks. Substanssi.
Alkeisopetus, yleensä opetus, joka antaa tie-

don ensimäiset alkeet, vastakohtana tieteelliselle

opetukselle, joka esittää aineensa perusteellisesti

ja järjestelmällisesti. Tämän mukaan antaa lä-

hinnä kansakoulu ja ylempien koulujen alemmat
kansakoulua vastaavat luokat alkeisopetusta;
vieläpä nimitetään monesti kaikki opetus yli-

opi.«ton alapuolella alkeisopetukseksi (vrt. A 1-

k e i s o p i s t o)

.

il. S.

Alkeisopisto, yleensä yliopistoon johtavan
oppihutoksen nimitys. Tämänniminen oppilai-

tos on Suomessa kuitenkin ollut vain yksi, ni-

mittäin Helsingin Suomenkielinen
Alkeisopisto, joka perustettiin v. 1871
yksityisillä varoilla sen johdosta, että hallitus

samana vuonna päätti lakkauttaa normaalilyseon
suomenkieliset luokat. Kun lakkautus oli mää-
rätty tapahtuvaksi luokka luokalta, aloittaen en-

simäisestä, perustettiin uusi koulu aluksi yksi-

luokkaiseksi siinä toivossa, että muutos saatai-

siin hallituksen menettelyssä aikaan. Kun tämä
toivo ei toteutunut ja kun suomenkielinen nor-

maalilyseo 1872 oli määrätty siirrettäväksi Hä-
meenlinnaan, päättivät alkeisopiston ystävät 10

p. lokak. 1872, että opisto oli laajennettava täy-
delliseksi yliopistoon johtavaksi oppilaitokseksi.
Yrityksen alkuunpanijoista ja johtajista mai-
uittakoot professorit Z. J. Cleve ja Yrjö Koski-
nen, tohtori K. F. Ignatius, kauppias F. K. Ny-
bom, prof. Th. Kein sekä tehtailija J. V. Alan-
der. Samalla päätettiin panna toimeen yleinen
rahankeräys tämän pääkaupungin ainoan suo-

menkielisen korkeamman oppilaitoksen hyväk-si.

Keräys oli jo toukokuussa 1873 tuottanut noin
100,000 mk. ja tuotti kaikkiaan lähes 204,000 mk.
Suurin osa, 120,000 mk., näistä varoista sijoitet-

tiin alkeisopiston rakennukseen, joka sijaitsee

Katakadun varrella ja juhlallisesti vihittiin 16

p. syysk. 1878. — V:sta 1879 alkaen nautti Al-
keisopisto 40,000 mk:n vuotuista valtioapua. V.
1887, jolloin suomenkielinen normaalilyseo siir-

rettiin Helsinkiin takaisin, lunasti valtio hal-
tuunsa Alkeisopiston talon irtaimistoineen 240,000
mk:n kauppahinnasta, samalla kuin A. muutet-
tiin valtion normaalilyseoksi. Talon hinnasta
makstttiin ensin A:n velat; loput, noin 170.000
mk., talletettiin valtiokonttoriin ja korot mää-
rättiin käytettäviksi stipendeiksi sen oppilaitok-
sen oppilaille, joka astui A:n sijaan, niinkauan
kuin ei yleisesti tunnustettu tarve vaatisi näiden
varojen käyttämistä alkuperäiseen tarkoitukseen
eli korkeamman suomenkielisen oppilaitoksen
kannattamiseksi poikia varten maan pääkaupun-
gissa. 31. S.

Alkeisrihma, sammalkasvien levämäinen nuo-
ruusaste, vrt. Sammalet.

Alkeisvarsikko, sanikkaisten suvuUineii
polvi, joka kehittyy itiöstä. Se on pieni, aivan
lyhytikäinen, muodostunut yhdestä solukerrok-
sesta ja kantaa sukuelimet, siittiöpesäkkeet ja
munapesäkkeet. vrt. Sanikkaiset.
Alkemia (arab. ai kimia < Egyptin vanhasta

koptilaisesta nimestä kerni tai kreik. khymos

-

neste) oli alkuaan sama kuin kemia, mutta
myöhemmin tarkoitettiin sillä erittäin taitoa
epäjaloista metalleista tehdä kultaa ja hopeata.
Tämän muutoksen arveltiin käyvän päinsä
erityisen aineen, .,v i i s a i 1 1 e n kiven",
(suuren eliksiirin, punaisen tinktuurin, ma-
gisterium'in) avulla, jolla myöhempinä aikoina
iuyös luultiin olevan nuorentavan ja elämää
jatkavan voiman. Varmuudella ei tiedetä,

missä alkemia sai alkunsa, mutta arvellaan
egyptiläisten pappien sitä ensinnä harjoitta-

neen ja sen perustajana pidetään egyptiläistä
Hermes Trimegisto sta. Hänen mukaans.i
nimitettiin siihen kuuluvia toimia „hermeetti-
seksi taidoksi". Metallien jalostus perustui
siihen Aristoteleen opin kanssa yhtäpitävään
käsitykseen, että kaikki metallit ovat samaa
alkuainetta, samaa materiaa, ja että niitä

scntähden sopivia keinoja käyttämällä voidaan
muuttaa toisesta toiseen, .arabialaiset tekivät

alkemistisen työskentelyn tunnetuksi Espanjassa
ja täältä levisi se myöskin muihin Länsi-Eurtm-
pr.n maihin. Tunnetuin arabialainen alkemisti oli

Geber 1. Djafar (n. 800 j. Kr.) , jonka oppeja
yleensä omaksuttiin Euroopassa yli 600 vuotta.

Alkemian tunnetuimmat edustajat 13:nnella ja

14:nnellä vuosis. olivat Albertus Magnus
(1103-1280), Roger Bacon (1214-92), Ar-
nold Villanovanus (1235-1312) ja K a y-

mundus Lullus (1235-1315) ja lö:nnellä vuo-
sis. Basilius Valentinus, jolla kemiallis-
ten keksintöjensä kautta on huomattava sija ke-

mian historiassa. 16:nnelta vuosis. lähtien alkoi

varsinainen kemia yhä. enemmän jättää sikseen
alkemistiset pyrinnöt ja ne joutuivat nyt haa-
veilijain ja petturien käsiin, jotka onneaan et-

sien kuleksivat paikasta paikkaan. Monet Euroo-
pan ruhtinaat loistavien kuvittelujen houkutte-
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lemina ylläpitivät omia alkemistisia labora-

toreja. Vielä 18:nnen vuosis. lopulla oli mo-
nessa maassa n. s. ..hermeettisiä seuroja", jotka
koettivat pitää kullantekijäintoa vireillä. Myös-
kin Suomessa työskenteli tähän aikaan alkemisti,

nimeltä August Nordenskiöld (1754-92)

,

jolla oli laboratorinsa Uudessakaupungissa
(1781-87), mutta joka myöhemmin muutti Tuk-
holmaan ja kuoli siirtolaisena Afrikassa. Hänen
päiväkirjamuistiinpanonsa on A. E. Arppe jul-

kaissut (sarjassa ..Bidrag tili känuedom om Fin-

lands natur och folk", Bd. 16). Edv. Ej.

Alkemisti, alkemian (ks. t.) harjoittaja.

Alkestis /-e'-/ (lat. Alce'stis, Alce'ste), kreik.

taruhenkilö, lolkoksen kuninkaan Peliään tytär,

Admetoksen uhrautuvainen puoliso, ks. A d m e-

tos.
Alkibiades [-a'-] (lat. Alcibi'ades), ateena-

lainen valtiomies, Kleiniaan poika, Eupatridein
ylhäistä sukua

;

hänen äitinsä Dei-

nomakhe oli Alk-
nieonidien .sukua.

Syntyneenä v.

450; n paikkeilla e.

Kr. A. aikaisin ka-

dotti isänsä, jol-

loin joutui Perik-

leen holhouksen
alaiseksi. Nuoru-
kaiseksi vartuttu-

aan hän syntype-
ränsä, rikkautensa,

kauneutensa ja vie-

hättävän olemuk-
sensa johdosta
pian pääsi Atee-
nan kansan suo-

sikiksi, mutta hä-

:i,lr.,. nen eteviin hen-

genlahjoihinsa yh-
kevytmielisyys, itsekkyys ja

Valtiollisella alalla A. varsinai-
sesti alkoi näytellä osaa Kleonin kuoltua (v.

422 e. Kr.) asettuen kansanpuolueen etunenään
Nikiaan johtamaa vanhoillista yliniyspuoluetta
va.staan. Semmoisena hän uurasti sotaretkeä Si-

siliaan ja saikin ateenalaiset ryhtymään yrityk-
seen. V. 415 e. Kr. varustettiin laivasto, jonka
etupäähän asetettiin Nikias. Lamakhos ja A.,

mutta sen ollessa lähtövalmiina tavattiin eräänä
aamuna suuri joukko Hermeen patsaita runnel-
tuina, josta ilkityöstä epäiltiin muiden muassa
.\;ta. A:ta tosin ei voitu todistaa tähän syy-
pääksi, mutta häntä syytettiin Eleusiin salais-

menojen häväisemisestä. Lähdettyään siitä huo-
limatta Sisiliaan hän kohta sinne saavuttuaan
sai käskyn palata kotiin vastaamaan puolestaan.
Mutta A. pakeni Spartaan ja auttoi neuvoillaan
tehokkaasti spartalaisia sodassa omaa isänmaa-
taan vastaan. Ennen pitkää hän kuitenkin he-

rätti näiden kateuden, jonka vuoksi hän pakeni
Vähään Aasiaan persialaisen satraapin Tissa-
pherneen luo. Hän alkoi nyt neuvotella ateena-
laisten kanssa, ja asetettiin jälleen näiden laivas-
ton johtoon. Tällöin A. saavutti useita voittoja

jitloponnesolaisista (m. m. Kytsikoksen kaupungin
luona V. 410 e. Kr.) ja palasi v. 408 e. Kr.
kansalaistensa riemuksi Ateenaan. Mutta kun

tyi rajaton
kunnianhimo.

eräs A:n alipäällikkö vasten hänen tahtoaan
alkamassaan meritaistelussa oli joutunut tap-
piolle {V. 407 e. Kr), erotettiin hänet päällikkyy-
destä. Sittemmin hän eli Thrakian Khersö-
nesoksessa, josta käsin turhaan tarjoili apuaan
maanmiehilleen «nnen Aigospotamoin taistelua
V. 405 e. Kr. Ateenan kukistuttua A. pakeni
satraappi Pharnabatsoksen luo Phrygiaan, missä
hän Spartan hallituksen toimesta murhattiin v.

404 e. Kr. E. R-n.
Alkides [-1'-/ ks. A 1 k e i d e s.

Alkino'os [-i'-], kreik. taruhenkilö, Skheria-
saaressa asuvien phaiekien kuningas ; esiintyy
Homeroksen Odysseiassa sekä Argonauttien
tarustossa.

Alkio. 1. Kasvit., hedelmöitetystä munaso-
lusta kehittynyt kasvin nuoruusaste. Alempien
kasvien alkio kehittyy tasaisesti, mutta siemen-
kasveissa on sillä usein kasviaiheeksi ni-

mitetty lepoa.ste siemenessä. Kasviaiheessa, joka
jo on pieni kasvi, erotetaan alkiojuuri 1.

juurukka (radicula), alkio- 1. sirkka-
varsi, alkio- 1. sirkkalehdet (cotyledo-

nes) ja alkiosi Imu (plumula).
2. Eläin t. ks. S i k i ö.

Alkio, Sauteri (s. 1862), suom. kirjailija

ja nuorisonliikkeen johtaja, synt. Lailiialla 17 p.

kesäk. 1862. Hä-
nen isänsä Juho
Fi 1 a n d e r oli

maakauppias. Pie-

nillä varoillaan hän
ei jaksanut kustan-
taa pojalle suureir-

paa sivistystä, kuin
mitä pitäjän kansa-
koulussa oli saata-

vissa. Santeri sai

omin neuvoin pon-

nistaa taloudellis-

ten vaikeuksien
läpi ja hankkia it-

sellensä kirjallisen

ja tietopuolisen si-

vistyksen. Täten Santeri Alkio.

hänestä tuli yksi

'naamme ei niinkään harvinaisia itseoppineita ja

uupumaton sekä ihanteellinen kehitysaatteiden

esitaistelija. Se näkyy hänen kirjoistaan sekä

julkisessa toiminnassaan. Niitä kannattaa mo-
lempia edistysmieli ja optimistinen usko hyvän
lopulliseen voittoon. Hän alkoi kirjailijauransa

1885 Kyläkirjastossa kirjoituksella „Kuvatlmia
katovuodelta 1867" ja tendenssimäisillä kerto-

muksilla „Teerelän perhe" (1887), .,Eeva" (1888)

ja „Aikamme kuvia" (1889-91). Varsinaisen mai-

neen hän saavutti sentään kaksoisromaanillaan

„Puukkojunkkarit'' (1894) ja „Murtavia voi

mia" (1896), joissa kuvaillaan maalaisväestön

raakaa elämää Etelä-Pohjanmaalla viime vuosi-

sadan keskivaiheilla sekä sitä tapojen muutosta,

minkä k.atovuodet ja heränneisyys vähitellen

saivat aikaan. Sielunelämän kuvauksena paras

Alkion teoksista on ,,Mennyt" (1892). Muista

hänen tuotteistaan mainittakoon novellikokoel-

mat ..Kylistä, kodeista ja vainioilta" (1894) ja

..Tienhaarassa" (1900) sekä laajahko kertomus

..Palvelusväkeä" (1904).

Ollen ensimäisiä nuorisoseura-aatteen innos-
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tamia henkilöitä Pobjnamaalla 1880-luvun alus-

sa, on A. siitä lähtien vaikuttanut innokkaasti

tämän aatteen hyväksi. Hän on ollut sen sie-

luna ja henkisenä johtajana, sen äänenkannat-
tajan ..Pyrkijän" toimittajana lehden perusta-

misesta (1890) alkaen, Etelä-Pohjanmaan ns:n

sihteerinä ja esimiehenä, Suomen Nuorison Liiton

toimikunnan jäsenenä. Lisäksi tunnettu puhu-
jana ja esitelmänpitäjänä laajalti maassamme.
Julkaissut useita kirjoja, joissa käsitellään

periaatteellista ja käytännöllistä nuorisoseura-

työtä : „Kansannuorison sivistystarve ja nuoriso-

seuraliike" (1897), .,Nuorisoseurakirja I" (1905)

y. m. Kesällä 1906 perusti A.Vaasassa ilmestyvän
„Ilkka" nimisen lehden, jonka toimittajana hän
on, ja oli v. 1907-08 eduskunnassa maalaisliiton

edustajana. [V. Tarkiainen, „Kansankirjailijoita
katsomassa" (1904).] V. T.

Alkiolehti (blastoderma), embryol., vakoutu-
mis-solujen (blastomeerien) muodostama kokonai-
suus vakoutumisen päätyttyä; blastulan soluista

muodostunut seinä. Niveljalkaisten munissa,
joissa muodostusosa pintapuolisena kerroksena
ympäröi munan keskessä olevan ravintoruskuai-
sen, alkiolehti esiintyy yhtenäisenä solukerrok-
sena raviiitoruskuaisen ympärillä. K. M. L.

Alkiolevy (blastodiscusj, embryol., ravinto-

ruskuaisen päällä kelluva, litteän levyn muotoi-
nen sikiönaihe eli vakoutumisen alainen osa ka-

lojen, matelioitten ja lintujen munissa, s. o.

yleensä sellaisissa munissa, joissa muodostusosa
on kerääntynyt toiseen munanpuoliskoon, ra-

vintoruskuaineu toiseen, ja joilla on n. s. diskoi-

daalinen vakoutuminen. K. M. L.

Alkiorakko, kasvit., siemenaiheessa oleva,

muita suuicmpi .solu, jonka sisässä siitoksen
kautta syntynyt alkio on. Paljassiemenisillä kas-
vaa alkiorakon sisään jo ennen siitosta valkuai-
nen (alkeisvarsikko) täyttäen sen kokonaan. Sit-

ten syntyy valkuaisen siitereiäu puoleiseen
päähän kaksi munapesäkettä. — Koppisieme-
nisillä on ennen siitosta alkiorakon siite-

reiäu puoleisessa päässä kolme paljasta solua,

joista yksi on munasolu, toiset kaksi apu-
soluja (synergidisoluja) . Toisessa päässä on
kolme samanlaista solua, vastapuolen so-
lut (antipodisolut). Siitoksen jälkeen jakaan-
tuu alkiorakon toisikäinen tuma moneen ker-
taan, jonka jälkeen tytärtumien ympärille ke-
rääntyy alkulimaa. Siten muodostuu koko al-

kiorakon täyttävä sisä valkuainen (endo-
speriiii). vrt. Sicmenaihe ja Siitos.

Alkioripustin, kasvit., alkiorakon pituussuun-
nassa oleva solurihma, joka ilmisiittiöillä syntyy
hedelmöitetyn munasolun uudistuvien jakautu-
misten kautta. Sen siitereiästä poispäin kään-
tyneessä päässä syntyy kasviaihe, vrt. Siemen-
aihe ja Siitos.
Alklosilmu ks. Alkio.
Alkiphron [-kVphrön], kreik., nuorempaan

sofistiikkaan kuuluva kirjailija, joka luultavasti

eli 2:sella tai 3:nnella vuosis. j. Kr., on sepittä-

nyt kokoelman kirjeitä, joissa kuvataan eri

luokka-tyyppejä
; joukossa on muka talonpoi-

kain, kalastajain, hetairain, parasiittien kirjeitä.

Teos perustuu suureksi osaksi n. s. nuorempaan
attiknlai.seen komediaan ja valaisee etupäässä
niitä elämänmuotoja, jotka vallitsivat Attikassa
4:nnellä vuosia, e. Kr. O. E. T.

Alkkvila. 1. Ylitornion pitäjän kirkonkylä
Tornionjoen varrella. Tulliasema. — 2. Vasta-
päätä edellistä Ruotsin puolella olevan öfver-
Torneän suomalainen nimi.

Alkmaar 1. A 1 k m a r, kaupunki Pohjois-Hol-
lannissa, Pohjois-IIolIannin kanavan varrella;

käy juusto-, vilja- ja karjakauppaa. 18,300 as.

Läheisyydessä sijaitsi kuuluisa Egmont-suvun
linna.

Alkmaion [-maVön] (lat. Alcmoeon), kreik,

tarusankari, Amphiaraoksen ja Eriphylen poika

;

surmasi äitinsä, sentähden että tämä oli kava-
lasti aiheuttanut Amphiaraoksen kuoleman. Kos-
tottarien vainoomana hän turvautui Arkadian
Psophis-kaupunkiin, jossa myöhemmin sai sur-

mansa. — Alkmaion kuului argolais-thebalaiseen
tarupiiriin; hänen kohtaloistaan kerrottiin hä-
vinneissä Epigonoi- ja Alkmaionis-eepoksissa.
Ks. A m p h i a r a o s. O. E. T.

Alkman [-mä'n], kreik. runoilija, eli Spar-
tassa luultavasti 7:nnen vuosis. jäikipuoliskoU.a

e. Kr.; tunnetussa muistotarinassa, jonka mu-
kaan hän oli alkuaan lyydialainen orja, tuskin
lienee perää. A. on etupäässä tunnettu koorilau-
lujen sepittäjänä (ks. Koori). Hänen teok-
sistaan ei ole tallella kuin katkelmia. Pisin ja

tärkein on erään Parthenio n-laulun (neitos-

ten juhlakulkue-laulun) katkelma, joka on kir-

joitettu kolmelle v. 1855 Egyptistä löydetylle

papyros-lehdelle (säilynyt n. 100 säettä). Tässä
laulussa, joka on laadittu jonkun jumalan (luult.

Artemiin) juhlassa esitettäväksi, on koorilyrii-

kan tavallisiin aineksiin, jumalien ylistykseen,
pyhään muinaistaruun sekä vakaviin mietteisiin,

liittynyt erittäin hilpeä aines, runoilija kun pa-

nee koorin neitoset ylistämään leikkisästi tois-

tensa suloutta ja notkeutta, vrt. Kreikan
k i e 1 i ja k i r j a 1 1 i s u u s. O. E. T.

Alkmene [-me'-], kreik. taruhenkilö, tavalli-

sen tarumuodostuksen mukaan Mykenain kunin-
kaan Elektryoniin tytär, .\mphitryonin
puoliso. Zeus-jumala lähestyy häntä hänen puo-
lisonsa haahmossa, ja hän synnyttää Zeukselle
H e r a k 1 e e n. ks. .V m p h i t r y o n ja H e-

r a k 1 e s. O. E. T.

Alkmeonidit [-v-] (kreik. Alkmaiöni'dai, Alk-
meöni'dai), ylhäinen ja upporikas ateenalainen
suku, jolla oli tärkeä sija Ateenan historiassa

7:nnellä ja C:nnella vuosis. e. Kr. Kun Kylonin
valtiokaaijpausyritys (n. 632) oli kukistettu,
niin Alkmeonidit, iirkhontti Megakles pää-
miehcnä, surmasivat kavalasti hänen puoluelai-
sensa. Syytettynä pyhän asylioikeuden (turva-

paikka-oikeuden) rikkomisesta koko suku tuo-

mittiin ikiajoiksi Ateenasta karkoitettavaksi

;

vieläpä vainajain ruumiitkin (niiden kai, jotka
sillä välin olivat ehtineet kuolla) kaivettiin hau-
doista ja heitettiin maan rajojen ulkopuolelle.

Peisistratoksen aikana suku esiintyy jälleen

Ateenassa, jossa se, nuorempi Megakles johta-
jana, kiivaasti ottaa osaa taisteluun vaikutus-
vallasta. Vakaannutettuuan lopullisesti valtansa
Peisistratos pakoitti heidät lähtemään jälleen

maanpakoon. Siitä lähtien he ovat ateenalaisten
vapautushankkeiden varsinaisena sieluna. Erin-
omaisella auliudellaan he hankkivat itselleen Del-

phoin oraakkclipapiston vaikutusvaltaisen kan-
natuksen, ja sen avulla he saivat spartalaiset ryh-
tymään tyranninvallan poistamiseen .\teenasla.
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Kun tämä oli onnistunut (510), syntyi läliinnä an-

kara kilpailu ylivallasta eri ylimysryhmieu kes-

ken. Mutta Alkmeonidien ensimäinen mies, nuo-
remman Megakleeu poika Kleisthenes liit-

tyi kansanvaltaiseen puolueeseen. Ensin Isago-

raan johtama harvainvaltainen ylimyspuolue
pääsi valtaan, ja Kleistheneen täytyi kannattaji-

neen mennä maanpakoon. Mutta pian kansa ku-
kisti Spartan tukeman harvainvallan; Kleisthe-

nes kutsuttiin takaisin Ateenaan ja pani toimeen
suuren uudistustyönsä (ks. Kleisthenes). —
Alkmeonideista polveutuivat äitiensä puolelta

P e r i k 1 e s ja A 1 k i b i a d e s. O. E. T.

Alkoholaatti, alkoholin yhdistys jonkun me-
tallioksidin kanssa, vrt. Alkoholit.
Alkoholi (etylialkoholi), kem. hiili-, happi-

ja vety-yhdistys (CjH,0)
,
yleisimmin tunnettu

kaikista alkoholeista. Nimitys -on arabialaista

alkuperää (aiA;o/ioZ = „hienoin", „kevein"). Vesi-

kirkas neste, om.-p. 15°:ssa 0,"039, kiehumap.78°.
Jäätyy — lll,8°:ssa. Se on kovin hygroskooppis-
ta ja sekoittuu veteen kaikissa suhteissa, jolloin-

ka sekoitusvolymi supistuu. Sekoittuu eetteriin

(Hoffmannin tipat). Palaa sinertävällä, hei-

kosti valaisevalla liekillä. 1 kg kehittää n.

7,000 kaloria. Sen höyryt muodostavat ilman
kanssa räjähtäviä sekoituksia. — A.a muodos-
tuu käymisen kautta ja tavataan senvuoksi
vähissä erin luonnossa. Huumaavana ainesosana
kaikissa käyneissä juomissa. Alkoholia valmis-

tetaan käyttämällä (s. o. rypälesokerin hajo-

tessa hiilihapoksi ja alkoholiksi) : 1. luonnolli-

sista, sokeripitoisista nesteistä, hedelmämehuis-
ta, sokeriruovon mehusta ja melassista ; 2. kei-

notekoisesti valmistetuista käymäkelpoisista
sokeriliuoksista. Vesipitoista alkoholia sano-
taan väkiviinaksi (ks. t.) . Kaupassa oleva väki-

viina sisältää 80-95% alkoholia. A:a käyte-
tään liuotusaineena, vernissaa, hajuvesiä, liköö-

rejä, etikkaa, eetteriä, kloroformia, kloraali-

hydraattia, aldehydiä, estereitä, soodaa, potas-

kaa, aniliinivärejä, räjähdyshapposuoloja valmis-
tettaessa, väriteollisuudessa, säilytysaineena,
poltto- ja valoaineena, moottoreissa, lämpömit-
tareissa, vanhojen öljymaalauksien uudistuk-
sessa, nautinto- ja lääkeaineena y. m. ; lämmit-
tää näennäisesti ruumista, vaikuttaa kiihotta-

vasti ; alentaa lämpöä, hidastuttaa aineeavaih-
toa, vaikuttaa hermoja lamauttavasti (vrt. A 1-

koholimyrkytys), väärin käytettynä
(juoppous) vahingollisesti kaikkiin elimiin:
vedestä vapaa alkoholi eläviin soluihin ja kudok-
siin kuolettavasti ei vain imemällä kaiken veden
itseensä vaan myös saamalla munanvalkuaisai-
neet hyytymään. A:n valmistus alkuisin 8:n-
nelta vuosisadalta j. Kr. vrt. Viina.
Alkoholilainsäädäntö ks. Väkijuoma-

lainsäädäntö.
Alkoholimyrkytys, väkijuomien nauttimi-

sesta aiheutuva myrkytys ; ilmenee pääasialli-

sesti kahtena eri muotona: äkillisenä myrkytyk-
senä eli päihtymisenä ja pitkällisenä eli kroonil-
lisena myrkytyksenä, jossa huomaamme monta
puolta. Ennen kaikkea on alkoholi hermoston
myrkky, seikka joka käy selvästi ilmi päihty-
misestä. Pienemmätkin alkoholimäärät, 20-30

grammaa, aikaansaavat jo vaikutuksen ihmisen
mielialaan ja hänen aivojensa säännölliseen toi-

mintaan. Mieliala käy ensin hilpeäksi ja huolet-

tomaksi ja ajatuksenjuoksu tuntuu vilkkaam-
malta. Hetken kuluttua, sekä sitä nopeammin
kuta suurempi nautittu alkoholiannos on, muut-
tuu tämä tila: hilpeys kiihtyy rajattomaksi iloi-

suudeksi ja huolettomuus välinpitämättömyy-
deksi kaikkien ylevämpien periaatteiden ja kat-
santokantojen merkityksestä ja pyhimpien sitei-

den arvosta ; ajatusten järjellinen valmistelu ja
hienostelu vaikeutuu, itsensähillitseminen heik-
kenee, arvostelukyky omien ja muitten tekojen
kantavuudesta ja siveellisestä arvosta katoaa,
ja sen mukana myöskin tahdon valta itsekästen
himojen yli. Tämän rinnalla kehittyy erityinen
toimintahalu lihaksissa vieden tahdottoman ih-

raisen kaikenmoisiin mielivaltaisiin tekoihin.
Jos alkoholiannos on ollut tarpeeksi suuri, niin
veltostuvat sittemmin lihaksetkin ja niitten jou-
kossa sydänlihaskin, joka näin myrkytettynä
lopuksi taukoo toimimasta ja — henki on poissa.
— Usein uudistuva alkoholinkäyttö aikaansaa
monessa elimessä enemmän tai vähemmän anka-
ranlaatuisia sairaloisia muutoksia; niinpä syn-
tyy kroonillinen nielu- ja kurkkukatarri, siitä

juopon äänen käheys ; vähitellen kehittyy itse-

päinen mahalaukunkatarri oksennuksineen ja
syömättömyyksineen ; maksa rasvettuu ja lopuksi
usein surkastuu; verenkiertoelimet vikaantuvat;
sydänlihas rasvettuu, kasvaa kooltaan ja veltos-

tuu ; hermoston toiminnassa näemme vähitellen
kuvastuvan samantapaiset vauriot, kuin äkilli-

sessäkin myrkytyksessä; siveelliset ja yleisinhi-

milliset periaatteet kadottavat valtansa, jonka
sijaan alemmat vaistot ja itsekkäät himot saa-

vat johdon. Kroonillisen alkoholismin ilmiöihin
kuuluvat myöskin monet mielenhäiriön ja tylsä-

mitlisyyden tilat sekä surkeankuulu äkillinen

mielenhäiriö, joka kulkee viinahuUuuden (deli-

rium tremensj nimellä. Alkoholi on siis etu-

päässä hermoston ja eritoten aivojen, s. o. aja-

tuksen ja järjellisen toiminnan myrkky ja siten

yhteiskuntamyrkkynä pidettävä. M. 0-B.
Alkoholipreparaatit, alkoholista valmistetut

eetterit, esterit ja substitutsionitulokset sellai-

set kuin etylieetteri (tavallinen eetteri), etikka-

hapon etyliesteri (etyliasetaatti), kloraalihyd-

raatti, kloroformi j. n. e.

Alkoholiradlkaali ks. A 1 k y 1 i.

Alkoholismi, alkoholin liiallinen nauttiminen,
juoppous, ks. Alkoholimyrkytys.

Alkoholisti, juoppo, väkijuomia liiaksi käyt-

tävä.

Alkoholit, suuri ryhmä orgaanisia yhdistyk-

siä, jotka kokoomukseltaan ovat hiiltä, vetyä

ja happea ja jotka johdetaan hiilivedyistä siten,

että yksi tai useampi vetyatomi korvataan

yhtä monella hydroksyliryhmällä. Näiden lu-

vun mukaan lasketaan alkoholin „valenssi".

Hydroksylin kanssa yhdistettyä alkoholin osaa

sanotaan a 1 k y 1 i k s i tai alkoholiradl-
kaali k s i. Erinäiset a. oksideerautuvat al-

dehydeiksi, ketoneiksi, hapoiksi. A:eja sanotaan

myös karbinoleiksi. A. ovat joko neste-

mäisiä tai jähmeitä. Ne ovat usein haihtuvia,

mutta kiehumap. ja om.-p. nousevat mole-

kylipainon kohotessa ja hydroksyliryhmien
lisääntyessä. Veteen ne usein helposti liukene-

vat ; vaikka ne muodollisesti vastaavat epäor-

gaanisen kemian emäksiä, on niiden reaktsioni

ueutraalinen. Ne voivat vaihtaa hydrokayli-
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ryhmän vedyn metalliin, joUoinka syntyy a 1 k o-

holaatteja. Näillä alkoholaateilla on suuri

merkitys orgaanisissa synteeseissä. Muutamia
alkoholeja oii luonnossa, varsinkin estereinä,

toiset syntyvät käymisen kautta.

Alkoholometria, nesteiden alkoholipitoisuu-

den määrääminen, tapahtuu väkiviinassa areo-

metrillä, joka näyttää en ominaispainoja vastaa-

vat alkoholiprosentit. Saksalainen termoalko-
holometri näyttää -\- IS^rssa, montako paino-
prosenttia alkoholia nesteessä on. Fralles'in

alkoholometri näyttää -f- 15'':ssa, Gay-Lus-
6ac'in ranskalainen centesimaalialkoholometri

-f- 12°:ssa alkoholipitoisuuden volymiprosen-
teiesa. Englantilaisen Sykes'in alkoholometri
Läyttää, kuinka monta mittaa „koepirtua",

proof spirit, (49,3 paino- 1. 57,09 volymiprosent-
tia alkoholia) täytyy sekoittaa veteen, että saa-

taisiin 100 mittaa tutkittavaa väkiviinaa, tai

kuinka monta mittaa koepirtua voidaan valmis-

taa 100 mitasta tutkittavaa väkiviinaa lisäämällä
siihen vettä. Välistä määrätään alkoholipitoi-

suus Baum6'n, BeckMn, Cartier'n areometri-
asteissa (ks. Areometri). Viinin, oluen y. m.
aineiden alkoholipitoisuus määrätään vaporimet-
rillä, dilatometrillä, ebuUioskoopilla, tai niin että

alkoholi tislataan nesteestä, tislaatti saatetaan
määrättyyn volymiin ja koetetaan alkoholo-
nietrillä.

Alkoovi (arab. ai kobba) , holvattu komero
huoneessa makuupaikkaa varten: vuodekomero.
Alkoran [-rän] ks. Koraani.
Alkuaine, kem., aine, jota ei kemiallisilla eikä

fysikaalisilla keinoilla voida jakaa yksinkertai-
sempiin aineosiin. Lavoisier — 1700-luvun loppu-
puolella — tunsi 29 alkuainetta. Nykyään tunne-
taan niitä noin 80, jotka eri tavalla toisiinsa yh-
tyneinä muodostavat kaikki aineet, jähmeät,
nestemäiset ja kaasumaiset. (Kemiallisia yh-
distyksiä ja reaktsioneja esittävissä kaavoissa ei

kirjoiteta koko alkuaineen nimeä, vaan käyte-
tään sen sijaan merkkejä esittämässä eri alku-
aineitten atomeja). Seuraavassa luetellaan ny-
kyään tunnetut alkuaineet sekä niiden kemial-
liset merkit (symbolit)

.

Aluminiumi (AI), Antimoni (Stibium) (Sb),
Argoni (A), Ar.senikki (As), Bariumi (Ba), Be-
rylliumi (Be), Boori (B), Bromi (Br), Ceriumi
(Ce), Ctesiumi (Cs), Elohopea (Ilydrargyrum)
(Hg), Erbiumi (Er), Fluori (F), Fosfori (Phos-
phor) (P), Gadoliniumi (Cd), Galliumi (Ga),
Gerinaniumi (Ge), Happi (Oxygenium) (O), He-
liumi (He), Hiili (Carboneum) (C), Hopea (Ar-
gentum) (Ag), Indiumi (In), Iridiumi (Jr),
Jodi (J), Kadmiumi (Cadmium) (Cd), Kaliumi
(K), Kalsiumi (Calsium) (Caj, Kloori (Chlor)
(Cl), Koboltti (Cobaltum) (Co), Kromi (Chrom)
(Cr), Kryptoni (Kr), Kulta (Aurum) (Au), Ku-
pan (Cuprum) (Cu), Lantaani (La), Litiumi (Li),

Lyijy (Plumbum) (Pb), Magnesiumi (Mg), Man-
gaani (Mn), Molybdeeni (Mo), Natriumi (Na),
Neodymi (Nd), Neoni (Ne), Nikkeli (Ni), Nio-
biumi (Nb), Osmiumi (Os), Palladiumi (Pd),
Pii (Silicium) (Si), Platina (Pt), Praseodymi
(Pr), Radiumi (Ra). Rauta (Fjrrum) (Fe),

Rikki (Sulphur) (S), Rodiumi (Rhodium) (Rh),
Rubidiumi (Rb), Ruteniumi (Ru), Samariumi
(Sa), Skandiumi (Senndium) (Se), Seleeni (Se),

Sinkki (Zn), Strontiumi (Sr) , Talliumi (Tl),Tan-

taali (Ta), Telluri (Te), Terbiumi (Tb), Tina
(Stannum) (Sn), Titaani (Ti), Thoriumi (Th),
Tuliumi (Tu), Typpi (Nitrogenium) (N), Uraa-
ni (U), Vanadiini (V), Vety (Hydrogenium) (H),
Vismutti (Bismutum) (Bi), Volframi (W) , Xe-
noni (X), Ytriumi (Y), Ytterbiumi (Y^b), Zirko-

i niuuii (Zr).

Nykyisen tieteen kannalta katsottuna ei alku-
ainetta voi muuttaa toiseksi ; esim. lyijyä ei voi

* muuttaa hopeaksi, ei kuparia kullaksi. Poik-

j

keuksena on kuitenkin mainittava, että radiumi
voidaan muuttaa heliumiksi ; mutta toistaiseksi

' on tämä pidettävä vain poikkeuksena. — Alku-

j

aineet yhtyvät toisiinsa määrättyjen lakien mu-
1
kfian, määrätyissä painosuhteissa ; mutta jotkut
alkuaineet voivat yhtyä keskenään useammassa
kuin yhdessä painosuhteessa: esim. raudan yhdis-
tyksistä rikin kanssa on mainittava kaksi, rauta-
sulfidi ja rikkikiisu ; kun analysoidaan ja määrä-
tään rikkimäärä, joka on yhtynyt samaan mää-
rään rautaa, niin huomataan, että jälkimäisessä
yhdistyksessä on täsmälleen kaksi kertaa enem-
män rikkiä kuin edellisessä ; sama yksinkertainen
suhde on huomattavissa muissakin tapauksissa:
kun kaksi ainetta A ja B kemiallisesti yhtyvät
toisiinsa useammassa kuin yhdessä painosuh-
teessa, niin ovat ne painomäärät A:ta, jotka yh-
tyvät samaan painomäärään B:tä, yksinkertai-
sissa, kokonaisilla luvuilla esitettävissä suhteissa
toisiinsa (kerrannaisten painosuhtei-
den laki). — Mutta alkuaineet eivät yhdy
toisiinsa ainoastaan määrätyissä painosuhteissa,
vaan tapahtuu yhtyminen myös määrätyissä
tilavuus-suhteissa, kun nimittäin on kysymys
kaasumaisista aineista. Niinpä yhtyy yksi tila-

vuusosa klooria yhteen tilav.-osaan vetyä muo-
tostaen kaksi tilav.-os. kloorivetyä ; kaksi tilav.-

os. vetyä yhtyy yhteen tilav.-os. happea muodos-
taen kaksi tilav.-os. vesihöyryä ; siis on myös
muodostuneen aineen tilavuus kokonaisilla lu-

vuilla esitettävissä suhteissa reageeraavien ai-

neitten tilavuuksiin. — Kun aineet reageeraavat
toistensa kanssa, niin on muodostuneitten aineit-

ten paino yhtä suuri kuin reageeraavien aineit-

ten paino (laki aineen katoamatto-
muudesta). Reaktsionituotteella ei enää ole

alkuperäisten alkuaineitten ominaisuuksia.
Alkuaineet jaetaan tavallisesti kahteen ryh-

mään, metalleihin ja epämetalleihin. Tämä
jakotapa on Lavoisier'n ajoilta; nykyään, kun
tunnetaan paljoa useampia alkuaineita, ei niitä

voida ehdottomasti järjestää kahteen ryhmään.
Muutamia alkuaineita pitävät toiset kemistit

]

edelliseen ryhmään kuuluvina, toiset taas jälki-

I

maiseen.
Muutamat alkuaineet ovat hyvin yleisiä, kun

taas toisia tavataan niin vähän, että niitä ei ole

edes voitu tarpeeksi tutkia. Yleisin on happi,
jota on ilmassa noin '/s sen tilavuudesta. Yhdis-
tyksissä on sitä niin paljon, että sen otaksutaan
muodostavan puolet maapallon painosta. Hapen
jälkeen enimmin levinneitä alkuaineita ovat pii,

aluminiumi, rauta, kalsiumi, magnesiumi, nat-
riumi ja kaliumi.
Useimmat alkuaineet ovat tavallisen lämpö-

tilan vallitessa jähmeitä. Nestemäisiä ovat
bromi ja elohopea, kaasumaisia vety, happi,
typpi, kloori, fluori, argoni, beliumi. — Kun
verrataan alkuaineita toisiinsa niiden kemial-
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lisiin ominaisuuksiin nähden, niin voidaan ne
jakaa ryhmiin ja sarjoihin. Ominaisuudet riip-

puvat atomipainoista, ks. Alkuaineitten
periodinen järjestelmä. [Remsen-
Komppa, „Epäorgaaninen kemia" ; Edv. Hjelt,

„Kemia".] (W. B.J
Alkuaineitten periodinen järjestelmä on

luonnollinen jakojärjestelmä alkuaineiden atomi-
painojen mukaan. 1829 näytti Döbereiner, että

yhdenmukaisesti suhtautuvat alkuaineet usein
muodostavat n. s. t r i a d i n s. o. kolmen alku-

aineen atomipainoista on keskimäinen yhtä
suuri kuin kahden toisen aritmeettinen keski-

arvo, ja hän päätti tästä, että alkuaineitten

ominaisuudet jossain määrin olivat riippuvaisia

niiden atomipainoista. Tätä jakojärjestelmää
kehittivät sitten etenkin ransk. Beguyer de
Chancourtois (1862) ja lengl. J. N e w-
lands (1863), mutta vasta venäl. D. M e n d e-

le j e V (1869) ja saks. Lothar Meyer (1870)

näyttivät lopullisesti, että alkuaineitten ominai-
suudet ovat riippuvaisia (funktsioneja) , vieläpä

jaksottain riippuvaisia (periodisia funktsioneja)
niiden atomipainoista. Jos nimittäin järjeste-

tään alkuaineet atomipainojensa suuruuden mu-
kaan peräkkäin yhteen jaksoon, alkaen vedystä,

jonka atomipaino on pienin, niin huomataan,
etteivät enimmän toistensa kaltaiset alkuaineet
välittömästi seuraa toisiansa, vaan esiintyvät pe-

riodisesti s. o. ne ovat erotetut toisistaan mää-
rättyjen välimatkojen päähän. Jos alkuaineet
täten perätysten kirjoitetaan paperiliuskalle ja

tämä kierretään spiraaliin niin, että kemialli-

silta ominaisuuksiltaan samankaltaiset alkuai-

neet tulevat olemaan samassa pystysuorassa jak-

sossa ja spiraali leikataan pystysuorasti halki,

saadaan taulu, jossa on kymmenen vaakasuoraa
n. s. sarjaa ja kahdeksan pystysuoraa n. s.

luonnollista ryhmää. Jälkimäiset,
paitsi kahdeksas, jakaantuvat kahteen ala-

ryhmään A ja B. Jaksottainen riippuvaisuus
näyttäytyy eräitten fysikaalisten ominaisuuk-
sien vaihteluissa ja siinä, että vaakasuorien sar-

jojen ensimäiset jäsenet ovat emäksiä muodosta-
via alkuaineita, mutta jos siirtyy sarjoja pitkin

oikealle, muuttuvat alkuaineet vähitellen hap-
poja muodostaviksi, jolloin kuitenkin ryhmällä
VIII on omituinen välittävä luonne riippuen sen

asemasta ryhmien I ja VII välillä. Valenssi eli

kemiallinen arvo vaihtelee yleensä siten, että se

kohoaa l:stä ryhmässä I 4:jään ryhmässä IV,
jonka jälkeen se alenee taas l:teen ryhmässä VII.
Korkein mahdollinen valenssi, joka esiintyy

happiyhdistyksissä, kohoo kuitenkin tasaisesti

l:stä ryhmässä I 8:aan ryhmässä VIII, esim.

I II III IV V VI VII VIII
K,0 CaO A1,0, CO, P„0, SO, CLO; Os,

Eri ryhmien tyyppeinä voi pitää seuraavia
alkuaineita:

I II III IV V VI VII VIII

Na Mg AI Si P S Cl Ru, Rd, Pd
Vetyä on vaikea sijoittaa tähän yleiseen järjes-

telmään. Muutamat ovat asettaneet «en I:een
n. s. alkalimetallien ryhmään, johon sen eräissä
suhteissa metallin tapainen luonne ja sen va-
lenssi 1 oikeuttavat. VIII:n ryhmän kaasumai-
set alkuaineet, n. s. jalot kaasut (heliumi, neon.

argon, krypton, xenon) erottavat useat tutkijat
erityiseksi 0-ryhmäksi sen tosiseikan perus-
teella, ettei näitä alkuaineita ole saatu muodos-
tamaan yhdistyksiä minkään muun alkuaineen
kanssa.

Tämä periodinen järjestelmä kesti loistavalla
tavalla koetuksen kun Mendelejev sen perusteella
edeltäkäsin jokseenkin tarkasti määritteli muu-
tamiin sen aukkoihin tulevat alkuaineet ominai-
suuksiltaan, esim. gallium'in (eka-aluminium)

.

[Remsen-Komppa, „Epäorgaaninen kemia"; Edv.
Hjelt, ..Kemia".]

(W. B.)
Alkuastuin, pölkkyastuin, täysinäinen ensi-

astuin portaissa. J. C-in.

Alkueläimet (Protozoa), alhaisimmat, yksin-
kertaisimmat, yleensä hyvin pienet elimistöt.

Alkueläinten ruumiin olennaisen, elävän osan
muodostaa tumalla varustettu alkulimamöhkäle,
ja niinmuodoin voi alkueläimiä pitää yksisolui-
sina elimistöinä vastakohtana korkeammille eli-

mistöille eli monisoluisille eläimille ja kasveille

(kudoseläimille ja kudoskasveille) . Vaikka alku-
eläimet muotoarvoltaan vastaavat kukin yksi-

tyistä kudossolua, niin ne kumminkin osoittavat
monenlaisia erilaistumisia rakenteessaan ja elä-

mäntehtäviensä toimittamisessa. Toiset lähene-
vät näissä suhteissa enemmän todellisia kasveja,

toiset eläimiä (vrt. Alkeiselimistöt).
Useimmat lajit elävät vedessä tai kosteissa pai-

koissa, lukuisat ovat loisia. Monet alkueläimet
esiintyvät äärettömän lukuisina; niinpä fossii-

listen juurijalkaisten pii- ja kalkkirangot muo-
dostavat kokonaisia vuorikerroksia ; monet loi-

sina eläviuä lajit ovat tarttuvien tautien aiheut-

tajia. Alkueläimet jaetaan neljään suureen ryh-

mään: juurijalkaiset (Rliizopoda), siimalikoeläi-

met (Flagellata), väryslikoeläimet (CiliataJ ja

itiöeläimet (SporozoaJ. Yhteensä näihin kuuluu
useita tuhansia nykyään eläviä ja kivettyneitä

lajeja. K. M. L.

Alkuhistoria, esitys jonkun maan tai kansan
vanhimmista (sivistys-) oloista, ennen varsinaista

historiallista aikaa ; sanotaan myöskin esihis-
toriaksi.
Alkuhärkä (Bos primigenius), sukupuuttoon

kuollut härkälaji, joka vielä Csesarin aikana eli

Saksassa ja Englannissa. Mainitaan Niebelun-

genliedissä nimellä „ur". P.ysyi kauvimmin
Puolassa, jossa viimeiset hävisivät vasta 1600-

luvulla. Sekoitetaan usein viseuttiin (ks. t.).

A:n ruumiinmuoto oli hyvin kesyn härän tapai-

nen ; väri musta, pitkin selkäpiitä valkea juova,

sarvet isot, ensin eteen sitten ylös taipuvat;

niistä tehtiin juoma-astioita. Useat lehmärodut

polveutunevat alkuhärästä.

Alkuihminen ks. Ihminen.
Alkiiimettäväiset (Prototheria), alhaisimmat,

istukkaa vailla olevat, munivat nisäkkäät (Pro-

mammaliaj. Nykyään elävistä nisäkkäistä edus-

tavat tätä ryhmää nokkaeläimet (Omi-
tliorhynchus ja EchidnaJ. K. M. L.

Alkuin (735-804), Kaarle Suuren kuuluisa

neuvonantaja ja aikansa oppineimpia mie-

hiä, synt. Yorkissa ylhäisestä anglosaksilaisesta

suvusta. Sai hyvän kasvatuksen syntymä-

kaupunkinsa luostarikoulussa, jonka johto sit-

temmin joutui hänen käsiinsä. Kaarle Suuren

hartaasta pyynnöstä hän toisella Rooman mat-
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kallaan jäi Frankkien maahan (782) ja ryhtyi

siellä erittäin hedelmälliseen työhön sivistyksen

kohottamiseksi. Aluksi hän oleskeli hovissa an-

taen opetusta Kaarlelle ja hänen pojillensa, jär-

jestäen uudestaan hovissa olevan koulun {schola

palatina) sekä perustaen kaikkiin suurempiin

kaupunkeihin ylempiä ja alempia kouluja. Oles-

keltuaau jonkun aikaa Englannissa hän palasi

jälleen jatkamaan sivistystyötänsä frankkien kes-

kuuteen. N. 8. karolingilainen renes-
sanssi on luettava suurimmaksi osaksi hänen
vaikutuksestansa lähteneeksi. A. otti myös in-

nokkaasti ja menestyksellä osaa aikansa juma-

luusopillisten riitakysymysten, kuten kuvariidan

ja adcptianismin, ratkaisuun. Hän kirjoitti

suuren joukon teoksia jumaluusopin, filosofian,

matematiikan, retoriikan ja kieliopin alalta sekä

pyhimysten elämäkertoja, runoja ja kirjeitä.

Kootut teokset julaistuina Migne'n „Patrolo-

gia"ssa {osissa 100 ja 101; 1851). iWerner,

„Alkuin und sein Jahrhundert" (2:nen pain.

1881) ; West, „Alcuin and the Christian schools"

(1892).] O. M-e.

Alkukieli, se historiallisesti edellytetty kieli-

muoto, josta joku tai jotkut myöhemmät kieli-

muodot (kielet, murteet) ovat kehittyneet (esim.

suomalais-ugrilainen alkukieli). Myös: alku-

teoksen kieli siitä tehdyn käännöksen kie-

len vastakohtana
(esim. raamatun
alkukielet), vrt.

Kieli.
A. K.

Alkukirjain, kä-

si- tai painokirjoi-

tuksen pitempien
ajatusjaksojen mui-

ta kirjaimia isom-

pi, usein koristeltu

ensimäinen kirjain,

vrt. I n i t s i a a 1 i.

Alkukoriste, kirjan yksityisosien (lukujen

y. m.) ensi sivulla tekstin edellä oleva koriste,

piirros, kuva t. m. s. vrt. Vinjetti.
Alkukoti, jonkun kansan tai kansansuvun

vanhin asuinpaikka.
Alkulima, protoplasma, on se enemmän

tahi vähemmän nestemäinen ja läpikuultava aine,

joka muoilostua elävien solujen pääaineksen ja

tavallisesti sisältää erilaistuneen kiinteämmän
osan, tuma u. Monessa solussa saattaa erottaa

läpikuultavan ohuen ulomman a.-kerroksen,

ulkokelmun, ektoplasman, ja sisem-

män jyväsiä sisältävän sisäilman, endo-
plasma n.

Mielipiteet alkuliman hienommasta raken-

teesta ovat hyvin erilaisia. Sen on ajateltu muo-
dostuneen erillisistä läpikuultavassa nesteessä

uivista rihmoista (Fleramingin fibrillääri- 1. fi-

laari-teoria) tahi verkkomaisesta, rihmaisesta

rangasta, jonka silmukat neste täyttää, kunnes
BUtschli osoitti, että näennäinen verkkorakenne
riippuu vaahtomaisesta rakko-rakenteesta.

Kaldfojeu seinät olisivat muodostuneet sakeam-
masta, niiden sisällys ohuemmasta aineesta

(Blitsclilin alvoolaarileoria). AUmaiinin käsi-

tyksen mukaan olisi alkulima kokoonpantu pie-

nistä jyväsistä (Altmannin granulaariteoria)

.

Paitsi tumaa tavataan alkulimassa muita-

Alkukirjain erttastll 13l«l-luvuh

suom. missulcsta.

kin määrämuotoisia osia, esim. lehtivihreähiuk-

kaset ja tärkkelysjyväset kasvisoluissa, pig-

menttihiukkaset eläinten pigmenttisoluissa, ras-

vapisarat maksan soluissa, lukuisia vararavinto-
jyväsiä eläinten munasoluissa ja kasvien siemen-
soluissa j. n. e. Osa nesteestä, joka täyttää solu-

liman, kokoontuu erityisiin solurakkoihin,
jotka sitkeärnpi Ilmakerros erottaa ympäröivästä
alkulimasta. Useissa vapaasti elävissä yksi-

soluisissa elollisissa olioissa tavataan myös loi-

sina eläviä leväsoluja (Zooxanlhella, Zoocklo-

rella).

Kemialliselta kokoum ukseltaan
ei a. ole mikään yhtenäinen aine, vaan sekoitus

erilaisista yhdistyksistä. Nämä ovat suurim-
maksi osaksi valkuaisaineita, vettä ja pieni

määrä liuenneita kivennäissuoloja (enimmäkseen
natriumin, kaliumin, magnesiumin, kalsiumin
fosfaatteja, karbonaatteja tahi sulfaatteja).

Vastavaikutukseltaan a. on heikosti emäksinen
tahi neutraalinen, ei koskaan hapan.
Alkulima on elävä aine. Sillä on kyky ot-

taa ravintoaineita, niistä rakentaa elävän solun

osia (assimilatsioni, yhteyttäminen) ja uudes-

taan itsestään hajota. Yhteyttämisen kautta
kasvaa alkulima ja lisääntyy, jakaantuu.

A:ssa huomataan liikkeitä, jotka riippu-

vat sen ärtyväisyydestä ulkoapäin vaikuttavien
fysikaalisten ja kemiallisten kiihottimien suh-

teen. Ketoilla peitetyissä soluissa, jotka eivät

voi muotoaan muuttaa, virtaa alkulima eri

suuntiin kuljettaen muassaan siihen laskeutu-

neet hiukkaset. Paljaissa soluissa saavat määrä-
suuntaiset alkuliman virtaukset aikaan muodon
muutoksen, siten että limakko venyy tylpiksi

liuskoiksi, valejaloiksi, jotka taasen vetäy-

tyvät sisään. Sen kautta liikkuu solu ameeba-
maisesti eteenpäin. Toisilla soluilla on väre-

karvaliike s. o. ne uivat solulimasta erilaistu-

neiden limasilikeiden, siima- tahi värekarvojen
avulla.

Ensimäisen selityksen a:sta laati D u j a r d i n

(1S3Ö) nimittäen sitä sarkodiksi, mutta tar-

koitti tällä nimityksellään ainoastaan alempien
eläinten alkulimaa. Yleisessä merkityksessä
käytti V. M o h 1 ( 1840) protoplasma nimi-

tystä. Uudempi käsitys alkulimasta on Max
Schultzen (1861) mukainen. Nykyaikaan
koetetaan selittää elolliset ilmaukset puhtaasti

fyysillis-kemiallisiksi ilmiöiksi. [V e r w o r n,

..Allgemeine Physiologie", O. H e r t w i g, ..All-

gemeine Biologie".]

Alkulimaeläimet (MoneraJ, alhaisimmat eli-

mistöt, joiden pelkästä alkulimasta (ks. t.) muo-
dostuneessa ruumiissa ei vielä tumakaan ole eri-

laistunut. Niitä voi pitää tumattomina soluina.

Mikäli aineenvaihdos on kasvillinen tai eläi-

mellinen, voi erottaa kasvi-moneereja ja eläin-

moueereja. K. 31. L.

Alkuluku I. p r i i m i 1 u k u, luku, mihin ta-

san sisältyy ainoastaan yksikkö ja luku itse 2. 3.

5, 7, 11, 13, 17, j. n. e. Suhteelliset (relatiiviset)

alkuluvut, kaksi tai useampia kokonaisia lukuja,

joilla 1 on ainoa yhteinen tekijä, esim. 24 ja 35.

(V. V. K.)
Alkunopeus, luodin lentonopeus piipun suussa

lausuttuna metreissä, mitkä se lentäisi 1 sekun-
nissa, JOS nopeus ei muuttuisi.
Alku-olio ks. Substanssi.
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Alkuopetus, alkuaan kodin tarjooma opetus
lapsille, millä tehtävällä on perustuksensa ei ai-

noastaan vanhempain velvollisuudessa kas\ attaa

ja opettaa lapsiaan, vaan myös useissa protes-

tanttisissa maissa lakimääräyksissä. Kun useim-
mat vanhemmat eivät kykene eivätkä halua opet-

taa ja yhteiskunnallisten olojen muuttuessa eivät

voi vastuunalaista kasvattaja- ja opettajavelvol-

lisuuttaan oikealla tavalla täyttää, ovat seura-

kunnat ja jotkut kunnat perustaneet pikku-
ja kiertokouluja lapsille 7 ikävuodesta
alkaen. Edelliset ovat seisovia, paikallaan py-
syviä koko lukuvuoden ; jälkimäiset taasen ovat
muuttelevia, joissa sama opettaja lukuvuoden eri

aikoina tarjoo opetusta eri alueilla. Tämänta-
paisia oppilaitoksia, jotka sittemmin olivat

valmistuskouluja rippikouluille, syntyi Suo-
messa piispa Gezelius vanhemman toi-

mesta hänen julkaisemansa kiertokirj^.-en joh-

dosta maaliskuun 18 p:ltä 1666. Kun seisova

pitäjänkoulu seurakuntain laajuuteen näh-
den pian havaittiin riittämättömäksi, määräsi
Gezelius kyläkouluja perustettaviksi, joi-

hin valmistettiin opettajia pitäjän koulussa.
Vtsta 1762 alkaen voidaan sanoa kiertokoulu-
järjestelmän vakaantuneen, koska niitä silloin

lukuisammin perustettiin. Kun nämä koulut
olivat kotiopetuksen korvaajia, opetettiin niitä

oppiaineita, mitkä kotiopetuksessa pidettiin tär-

keinä: sisälukua ja kristinopin taitoa ja vei-

suuta. Myöhemmin otettiin joskus myös kir-

joitus, vielä harvemmin laskento lukujärjestyk-
seen. Nämä koulut, kuten koko koululaitoskin,
olivat kirkon alaisia.

Kun vuoden 1866 kansakouluasetus ilmestyi,

jossa alkuopetus määrätään edelleen kuuluvaksi
kodin velvollisuuksiin, niin tuli edellisten tar-

koitusten lisäksi niillä seuduilla, missä oli mah-
dotonta perustaa ylempiä kansakouluja, monen
pikku- ja kiertokoulun tehtäväksi vielä korvata
näitä. Näistä syistä on pikku- ja kiertokoulu-
jen lukujärjestyksessä maallisiakin oppiaineita,
niinkuin laskento, kirjoitus, maantiede, kieli-

oppi, joskus havainto-opetus ja voimistelu.
Kansakoulunopettajain tulee opettaa vasfalka-
via 6 viikkoa joka lukuvuosi, jotta nämä sitten

voisivat päästä kansakoulun alimmalle luokalle.

V. 1877 oli 359 pikku- ja 546 kiertokoulua;
nyk. on yhteensä n. 1,600 pikku- ja kiertokou-
lua; V. 1877 oli 128,503 oppilasta näissä kou-
luissa, nyk. n. 200,000 oppilasta. Opettajia val-

mistavat yksityiset, valtioapua nauttivat pikku-
kouluseminaarit.
Kaupungeissa tavataan jo varhain pikku-

lasten kouluja. Kun kansakouluasetus jul-

kaistiin, perustettiin kaupunkeihin kunnallisia,
kirkosta riippumattomia, alempia kansakouluja,
jotka ovat elimellisesti yhdistetyt ylempiin
kausakouluihin. N. s. oppikoulujen valmis-
tuskoulut tarjoovat myös ensimäiset tiedon-
alkeet opetuksen alalla.

Nykyään on alkuopetus Suomen maalaiskun-
nissa järjestyksen alaisena ja pyrkimys käy
siihen suuntaan, että nämä koulut ovat saatet-
tavat yhteiskunnan alaisiksi ja ylemmän kansa-
koulun pohjakouluiksi.

[O. Wallin, „Koti ja koulu v. 1864" (Jyväs-
kylä 1865) : K. G. Leinberg, „0m folkskole-

förhällanden i Sverige och Norge" ; Sama, ,,Eh-

dotus 2 vuotisesta pikkukoulun opettajaseminaa-
rista" (1877) ; G. Petterson (Arokallio), „Miet-
teitä kierto- ja ylemmistä kansakouluista"
(1886); Sama, „Kansanopetuksesta Sveitsissä";
J. H. Tuhkanen, „Koti ja kiertokoulu" (Kristil-
lissiveellinen aikakauslehti 1894-1896) ; Sama,
,,KiertokouIutilastoa" (1894) ; Usko Tuhkanen,
„Poimintoja kirkollisesta kansanopetuksesta us-
konpuhdistuksen ja puhdasoppisuuden ajoilta
Suomessa" (1894 J. H. Tuhkasen toimittamassa
Hämeenlinnan pikku- ja kiertokouluseminaari-
albumissa) ; K. O. Lindeqvist, „Silmäys kansan-
opetukseen Suomessa lS:nnella vuosisadalla ja
19:nnen vuosisadan alkupuoliskolla (1894, äsken-
mainitussa albumissa) ; K. Werkko, „Kansaa
sivistysoloista Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa
sekä alemmasta kansanopetuksesta Suomessa"
(1903) ; Sama, „Alempi kansanopetus" (Kristil-

lissiveellinen aikakauslehti vv. 1905-8) ; „Alku-
opetuskomitean mietintö" (1906) ; Dixi, „Alku-
opetuksesta maalaiskunnissamme eli mietteitä
eräässä kansamme elinkysymyksessä" (1907) ;

K. Werkko, „Alkuopetuksesta maalaiskunnissa"
(Kansankalenterissa 1908) ; Sama, „Pikku- ja
kiertokoulujen matrikkeli" (1908) ; Ääni jou-

kosta, „Alkuopetuksen puolesta" (1908) ; Mikael
Soininea, „Miten on alkuopetus järjestettävä
maalaiskunnissa?" (1908).] K. W.
Alkuperuste 1. prinsiippi (lat. princi-

ptMm = alku) merkitsee äärimmäistä eli ensi-

mäistä perustetta, jota ei enää tarvitse eikä voi

johtaa mistään edelläkäyvästä. Filosofiassa ero-

tetaan: 1. olemisen (ja tapahtumisen)
alkuperusteet (reaaliprinsiipit, prmcipia
esse7idi et fiendi) , s. o. alkuperäiset syyt siihen,

mikä on olemassa ja tapahtuu, ja 2. tiedon
alkuperusteetfpriHcipto cognoscendi), tietojemme
peruslähteet. Olemisen alkuperusteeksi ihminen
koettaa ajatella jotakin ehdotonta (ks. t.) ole-

vaista. Tiedon alkuperusteiden täytyy olla vä-

littömästi ilmeiset ja varmat (ks. Aksiomi).
Tiedon alkuperusteet ovat vielä kahta lajia, nim.

muodolliset, s. o. ajatuslait (ks. t.) , jotka

lausuvat, miten pitää ajatella, ja tiedon s i s ä 1-

lykselliset eli asialliset (materiaali-

set, „aineelliset") alkuperusteet, jotka ovat aj:i-

tuksiemme ja väitteittemme peruslähteinä niiden

sisällykseen nähden. Nämä viimemainitut ovat

ensi sijassa kokemuksen tosiasiat, mikäli ne

ovat täysin epäilemättömät. Sellaisia varmoja
tosiasioita on varsinkin oma sielunelämämme.
Ulkohavainnot ovat välittömästi ilmeiset vain

siinä mielessä, että tiedämme todellisesti koke-

vamme ne tajunnassamme; siten käsitettyinä

uekin ovat yhtenä äärimmäisenä tiedon perus-

teena, josta johdamme tietojamme siitä, mikä
on ia tapahtuu maailmassa.

A. Gr.

Alkupitkä 1. d a k t y 1 i, kolmitavuinen runo-

polvi, jossa ensi tavu on pitkä (— vjw), kuten

esim. sanoissa „mieleni", „nuorena".

Alkusointu 1. alliteratsioni, kahden

tai useamman sanan alkuäänteiden yhtäläisyys,

esim. fcoti ja fcontu ; miehen »nieli ; oivoni o/at-

televi. Esiintyy vanhassa suomalaisessa kan-

sanrunossa (Kalevalassa, Kantelettaressa) sa-

moinkuin taiderunoudessa, joskus suorasanai-

sessakin, runollisena „kaunistuskeinona". Se

antaa esim. sananlaskuillemme mieleenpainuvaa
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nasevuutta ja vaikuttaa muussakin runoudessa
miellyttävästi kohtuudella ja taidolla käytet-
tynä. Esim.

(SananlasXii .)

FesUle renosen mieli

fervaisilukin teloilta.

Astua monen aarniin, illan

kadotessa A-annan taaksi,
kunnes pihojensa piTlan
A-ohtaa Aolkkaa ImoUaaksi. (Manninen.)

.»Xiin hän (auloi hapsellensa: eikä kantele niin Adeästi
Ätflise kuin hänen äänensä «Hoin sunnuntai-lakeassa tuvassa''.

(Eiri.j

Muinais-germaanilaisessa runoudessa, esim.
Eddassa, on myös käytetty konsonanttista alku-
sointua (Stabreira, stafrim). Se jatkuu siinä

usein läpi kahden säkeen. Myöhemminkin ovat
saksalaiset ja ruotsalaiset runoilijat sitä käyt-
täneet, esim. Tegnfr runossaan ,,rritjo£s saga",
Biirger y. m. Harvemmin tavattava, vaikkei
silti vieras, on se vanhan ajan ja romaanisten
kansojen runoudessa. V. T.

Alkusoitto, soitinsävellys, joka esitetään jon-

kun tilaisuuden (iltaman, näytännön y. m. s.)

yleistunnelmaa valmistamaan. (vrt. U v e r-

tyyri). I. K.
Alkusynty (ahiogenesis, archiogetiesis, gene-

ratio spontanea vei cequivoca) on nimitys elol-

listen olioiden oletetulle syntymiselle elottomista
aineista. Tämä oletus, joka vielä vallitsee rah-

vaan keskuudessa, oli aikaisemmin yleinen oppi-

neittenkin piireissä: sammakot ja useat hyöntei-
set syntyivät muka alkusynnyn kautta mu-
dasta, samoin toukat mätänevästä lihasta j. n. e.

Vasta 17:nnellä ja 18:nnella vuosis. alkoivat
Franseseo Redi, Spallanzani y. m.
sitä vastustaa koettaen kokeitten avulla todistaa,

että kaikki eläimet polveutuivat toinen toisis-

taan. Mikroskoopin keksimisen jälkeen sai a.-

teoria puolustajan Needhamista, joka h\iomasi,

että paljain silmin näkymättömiä pikkueläimiä
ilmestyi puhtaaseen veteen, joka vielä lisäksi oli

keitetty ja sulettu korkilla tukittuun lasiastiaan
— tulos, joka riippui riittämättömällä tarkkuu-
della tehdyistä kokeista. Kaikkien uudempien,
varsinkin Pasteurin perusteellisten tutkimusten
lopputuloksena sitä vastoin on, että ainakaan
nykyään tapahtuvaa alkusyntyä ei kukaan ole

voinut todistaa. Jos kumminkin tähtitieteilijäin

mielipide, että maapallomme aluksi on ollut heh-
kuvassa tilassa, on oikea, ei elämää iankaikki-
sista ajoista ole saattanut maan päällä olla.

Joka silloin ei usko elävien itujen muista tai-

vaankappaleista tavalla tahi toisella kulkeutu-
neen maan päälle eikä liioin tahdo opettaa kehi-

tyksetöntä yliluonnollista luomistointa, hänelle
ei jää muuta mahdollisuutta kuin olettaa ensi-

mäisen elämän alkusynnyn kautta syntyneen
alkuaineiden (hapen, vedyn, hiilen, typen, rikin)

yhtymisestä niissä vaikuttavan kemiallisen veto-

voiman, affiniteetin, vaikutuksesta.
Alkutuotanto, raaka-ainesten hankkiminen

joko pelkän luonnonrikkauksien anastamisen
kautta (kuten asian laita on metsästyksessä,
kalastuksessa, vuorikaivannossa j. n. e.) tai

sitten viljelyksen kautta (kuten asian laita on
maanviljelyksessä, karjanhoidossa, hedelmän- ja
viininviljelyksessä, metsänviljelyksessä j. n. e.).

/. K-o.
Alkuvuori ks. Arkeinen muodostuma.

Alkuvuorigraniitti on alkuvuoreen (ks. t.)

kuuluvaa, usein gneissimäistä (juovikasta eli

liuskeista) graniittia (ks. t.), jossa rakeet ovat
kadottaneet alkuperäisen muotonsa vuorijonoja
muodostavien voimien vaikutuksesta. R. D.
Alkyli (alkoholiradikaali) , se osa alkoholin

molekylistä, joka yksiarvoisena atomiryhmänä
voi muodostaa yhdistyksiä.
Alkyone ks. H a 1 k y c n e.

Alla breve [brt'-] (it.K *,-tahtilaji, joka esi-

tetään samoinkuin ^,Vtahti, siis siten, että joka
tahdin osaksi tulee ainoastaan yksi iskuala ja

niinmuodoin '/^nuotit esitetään yhtä keveästi,
kuin muuten (yleisesti) '/«-muotit. /. K.
Alla cappella ks. A cappella.
Allah [-lähj (arau. < artikkelista ai, ja Häh =

jumaluus), Koraanin (ks. t.) opin mukaan kor-
kein olento, ainoa, iankaikkinen ja kaikkivaltias
jumala. „Ei ole muuta jumalaa kuin A." (lä

iläha illallän) on islamin (ks. t.) perususkon-
kappale. K. T-t.

AUahabad [-bäd], brittiläisen Intian luoteis-

ten maakuntain pääkaupunki. Ganges-virran ja

sen lisäjoen Jumnan yhtymäkohdassa 17'2,03'2

as. (1901). Englantilaisen armeijan pääpaikka
ja tärkeä kauppakaupunki. Hindulaisten pyhä
kaupunki, jonne tekevät pyhiinvaelluksiaan ja

jossa kylpevät Ganges-virran pyhissä aalloissa.

1831 se joutui englantilaisille. Yliopisto (tut-

kintoja varten) v:sta 1887.

Alla marcia [-tsa] (it.), marssin tapaan,
pontevilla iskuilla.

Allaniitti 1. o r t i i 1 1 i, epidoottiryhmään
kuuluva mineraali, sisältävä harvinaista alku-

ainetta, ceriumia.
AUantoidea, ryhmänimitys niille luurankoi-

sille, joiden sikiöillä on allantoiskalvo: imettä-
väiset, linnut ja matelijat.

Allantoiini, hiiltä, vetyä, happea ja typpeä
sisältävä kem. yhdistys (C.HeN.Oj), virtsa-

aine-derivaatti. jota on vastasyntyneitten lasten

ja vasikoiden virtsassa sekä lehmien allantois-

nesteessä. Valkeaa, kiteistä ainetta.

AUantois [-tois] (kreik.), embryol., mateli-

joilla, linnuilla ja imettäväisillä tavattava sikiö-

kalvo. Syntyy suolen pullistumana ja kasva,'?

varrellisena rakkon:i sikiön vatsaontelosta, ulot-

tuen munan keton alle. Matelijoilla ja linnuilla

se on hengityselimenä munan kuoren alla. jossa

se sisältäen runsaasti verisuonia ulkokerrokses-
saan laajenee ja ympäröi amnioniin (ks. t.)

suljetun sikiön. Imettäväisillä se yhdessä munan
keton kanssa muodostaa chorionin (ks. t.)

,

jonka , ,tupsut'" (zotte) kasvaessaan yhteen koh-

dun seinän kanssa muodostavat istukan (pla-

ccnta). A:ssa oleva neste sisältää n. s. allan-

toiinia (ks. t.).

Alla polacca [-lak-] (it. = ..puolalaiseen ta-

Iiaan"). poloneesitanssin kaltaisella rytmillä.

Alla russa (it.), mus., venäläiseen tapaan.
Allas, liieno venäläinen kuminalikööri, jok.i

myös sisältää ani.sta, fenkolia (saksankuminaa)
korianderia.

Allatiivi (lat. allalVvus. luok.se-tuonnin sija),

eräs länsisuomalaisten kielten, suomessa -lie-

päätteisenä esiinty>"ä, nimisanain sijamuoto:
ulkotulento (vanh. nimitys: annanto) ; ks. Ul-
koiset paikallissijat.
Alla turoa (it.), turkkilaiseen tapaan.

I

i
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Alla zingara [-gä'-] (it.). mustalaismusiikin
tnpaau.
AUbo, kihlakunta Kronobergin läänissä Ruot-

sissa, 28,781 as. (1902). Samanniminen kontrahti-

kunta.
Alldeutsch, saksalaisen kansallistunnon ja

kaikkien saksan kieltä puhuvien yhteenkuulu-
vaisuuden harrastaja ; nimenomaan käytetään
nimitystä niistä, jotka toivovat Itävallan saksa-

laisten osien yhdistämistä Saksan valtakuntaan.
(K. G.)

AUeea (ransk. allee < aHer = kulkea)
,
puisto-

kuja.

Alleghany [äUgani], toinen Ohion alkujoista,

alkaa A.-vuorilta Pennsylvaniassa ja yhtyy
Piltsburgin luona Ohion toiseen alkujokeen
Mrmongahelaan.
Alleghany-City {äl3gä'iii-siti], tehdaskau-

{.uuki Yhdysvalloissa Pennsylvaniassa A.-joen
varrella, vastapäätä Pittsburgia, jonka kanssa se

muodostaa yhtäjaksoisen asutuksen. 145,240 as.

(1906), joista n. 30,000 saksalaisia. Tähtitorni,

yliopisto ja lukuisia tehtaita. W. S-m.
Alleghany-vuoret [äl3gä'ni-], n. s. Appalakis-

ten vuorten (ks. t.) luoteisin osa. Ne ovat
muodostuneet useista rinnakkain kulkevista
jonoista, kuten Sinisistä-, Catskill- ja Adirondak-
vuorista ja ovat hyvin raineraalirikkaita. Kuu-
luvat Atlantin ja Mississippijoen ynnä suurten
järvien väliseen vedenjakajaan. 11'. ii-m.

Allegoria (kreik.), runoudessa ja kuvaama-
taiteissa käytetty jatkuva kuvaannollinen esi-

tystapa, joka esitettävän aatesisällyksen havain-
nollisuuden vuoksi sijoittaa kuvattavan käsit-

teen tilalle jonkin toisen ; erittäin tavallista on
abstraktisten käsitteiden, luonnouyoimaiu ja

•esineiden personoiminen esittämällä ne ajattele-

viksi, puhuviksi, toimiviksi ja tunteviksi ihmis-,

joskus eläinolennoiksi. Paavo Cajanderin „Va-
p.Tutettu kuningatar", E. Wikströmin Säätytalon
otsikkoryhmä ja E. Iston „Hyökkäys" ovat al-

legoriaa. Allegorinen selitys on kir-

joituksen, tarun, lausunnon kuvaannollinen seli-

tys, joka selitettävän käsittää allegoriaksi ja

sanojen yleisen merkityksen takaa koettaa etsiä

salaista, syvempää; m. m. sellaista selitystapaa
on, vaikka epäoikeutetusti, sovitettu Kalevalan
runoihin. Varsinkin on sitä käytetty raamatun
tulkinnassa. Myöliemmät kreikkalaiset filo-

sofit selittävät tähän tapaan Homerosta ja

Hesiodosta sovittaen näiden kertomiin vanhoihin
myytteihin omia oppejansa. Aleksandrian juuta-
laiset, etupäässä Philo, hellenismin vaikutuksesta
omistivat itselleen allegorian Vanhan Testamen-
tin selittämisessä. Tätä tietä omisti ensin sy-

nagoga, sitten kristillinen kirkko allegorisen

selitystavan. Varsinkin Origineksen kautta tuli

se kirkossa hallitsevaksi, kunnes humanismi ja

uskonpuhdistus sen .syrjäyttivät sanalli.s-histo-

nallisen selityksen tieltä. — Puhda.soppisuus
tarvitsi sitä kuitenkin sanainspiratsionioppinsa
tueksi. A. K. & Ar. E.

Allegretto [-e't-1 (it.), ,,hiukan iloisesti",

hilpeästi, keveästi.

Allegrl [-S!-], G r e g o r i o (n. 1586-1652)

,

etevä it. säveltäjä, Naninin oppilas ; hänen sävel-

lyksistään on kuuluisin „M i s e r e r e" (51 Psal-
mi, 4- ja 5-äänisen kuoron vuorottelulle, esite-

tään vuosittain pitkänäperjantaina ja sen edelli-

senä keskiviikkona Roomassa, Sixtiinisessä kap-
pelissa. /. JC.

Allegro /-e'-/ (it.), mus., nopeasti. A. a s-

s a i, A. m o 1 1 o, hyvin nopeasti ; A. n o n t r o p-

p o, ei kovin nopeasti ; A. v i v a c e, erittäin vilk-

kaasti. /. S..

Allekirjoitus, asiakirjan saattaminen valmii-
seen kuntoon siten, että asiakirjan kirjoittaja
tahi se tahi ne henkilöt, jotka muuten ovat sen
sisällyksestä vastuunalaiset, varustavat asiakir-
jan nimikirjoituksillaan. Ellei asianomainen
osaa itse kirjoittaa, merkitsee joku toinen hänen
P3'ynnöstään nimikirjoituksen ja tavallisesti

piirtää asianomainen alle puumerkkinsä. Koska
sen, joka asiakirjaan vetoaa, tulee tarpeen vaa-
tiessa todistaa allekirjoitus oikeaksi, varuste-
taan asiakirja usein myös allekirjoittajan sine-

tillä tahi annetaan kahden jäävittömän todis-

tajan vahvistaa nimikirjoitus oikeaksi. Muuta-
missa tapauksissa on laki asettanut suorastaan
allekirjoituksen pätevyyden ehdoksi, että asia-

kirja on varustettu allekirjoittajan sinetillä

(esim. valtakirja, tuomiokirja, kiinnekirja) tahi

että allekirjoitus on asianmukaisella tavalla
oikeaksi todistettu (esim. kiinteistuu kauppa-
kirja, testamentti, avioehto j. n. e.). O. K:nen.

Alleluja ks. H a 1 1 e 1 u j a.

Allemande (ransk. al>iiä'dj, „saksalaineu"
(tanssi). 1. Alkuaan saksalainen valssitahtinen
tanssi, joka oli Ranskassa hyvin suosittu Ludvig
XIV:u ja Napoleon I:n aikana. — 2. Tasatahti-
nen ('/,) tanssi, joka tavataan 18:nnen vuosisa-

dan sarjasävellyksissä (sviiteissä) tavallisimmin
ensimäisenä tai alkusoiton jälkeisenä kappa-
leena. /. K.
Allen, Carl Ferdinand (1811-71), tansk.

historioitsija, tuli 1851 ylim., 1862 vakinaiseksi
professoriksi Kööpenhaminan yliopistoon. On
julkaissut paljon (m. m. meilläkin) käytettyjä
ja monissa painoksissa ilmestyneitä Tanskan
historian oppikirjoja. Hänen pääteoksensa on
etevä „De tre nordiske rigers historie 1497-1536"

(5 osaa 1864-72)
,
joka kuitenkin jäi päättämättä

tekijänsä kuoleman takia. Toinen arvokas teos

on „Det danske sprogs historie i Hertugdommet
Slesvig (1857-58).

Allen [ähn], Charles Grant Blairfin-
die (1848-99), engl. kirjailija, synt. Kanadassa.
Oli innokas kehitysopin kannattaja varsinkin

siinä muodossa, jossa sitä esitti Herbert Speu<-'>r.

Ttki nykyaikaisten luonnontieteiden tuloksista

kansantajuisesti selkoa teoksissaan: ,,Physiologi-

cal aesthetics", „The evolutionist at large", „Force
and energy: a theory of dynamics". Näiden
lisäksi kirjoitti joukon romaaneja ajanvieteluke-

miseksi. Eräs niistä on suomennettu, nimeltä

.,Valkoisen miehen jalka". V. T.

Allenport [älsnpöt], Pa, kaupunki Mononga-
hela-joen laaksossa Pennsylvaniassa, Yhdysval-

loissa. Ensimäinen joukko suomalaisia tuli

näille tienoin v. 1890. Keväällä v. 1897 perus-

tettiin raittiusseura, johon kuului silloin 40-50

jäsentä. Tämä sama seura, joka sittemmin sai

nimekseen „Rauhan Vesa", elää ja toimii vielä-

kin. A. samoin kuin lukuisat lähistöllä olevat

pikkukaupungit, ovat kaivoskaupunkeja. Niissä'

asuu suomalaisia noin 1,000 henkeä kaikkiaan.

A:n kohdalla toisella puolen Monongahela-jokea

on Tremont. V. P.
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Aller, \Veserin suurin lisäjoki, laskee siihen

oikealta, se saa alkunsa Seehausenin luona länt.

Magdeburgista ja yhtyy Verdenin alapuolella

Weseriin. 162 km pitkä; purjehduskelpoinen
Cellen kaupungista alkaen. Syrjäjokia: Oker
ja Leine. TV'. S-m.
AUhelgona, pitäjiä Ruotsissa: 1. Itä-Göötan-

maan läänissä 950 as. (1902). — 2. Söderman-
lännin läänissä 1,080 as. (1900). Pitäjän nyK.
nimi on Helgona.— Kirkko Lundin kaupungissa
kaupunki- ja maaseurakuntaa varten.

Alli (Harclda liiemalisj, vesilintu, väriltään

valkea ja harmaa ; rinta, selkä, siivet ja pyrstö
ruskeat tahi mustalikot. Koiraan kaksi keski-

mäistä pyrstösulkaa ovat sangen pitkiä ja suip-

poja. —• Pesii Lapissa tunturilampien rannoilla.

Muuttoaikoina Etelä- ja Keski-Suoraessa, varsin-

kin merenrannikoilla, äärettömissä parvissa.

Oleskelee Suomenlahdessa välistä kesälläkin,

mutta pesii siellä hyvin harvoin. Tulee keväällä
jo aikaiseen, jäiden lähtiessä ; muutamat talveh-

tivatkin Ahvenan saariston eteläosissa, jos meri
pysyy sulana. — Suomessa tavataan joskus toi-

nenkin laji: Stellerin alli f/7. Stelleri).

E. W. S.

Allia (nyt Aja), Tiberin syrjäjoki, Rooman
pohjoispuolella; v. 390 e. Kr. saivat siellä gallia-

laiset täydellisen voiton roomalaisista, jonka jäl-

keen valloittivat Rooman.
AUiance fran^aise laliä's fräsc'zj, ransk. seura,

perustettu 1833 Pariisissa; sillä on haaraosas-
toja eri maissa. A:n tarkoituksena on ranskan
kielen tunnetuksi tekeminen Ranskan rajojen
ulkopuolella (pour la propagation de la langue
fransaise dans les colonies et ä 1'itranger). —
Helsingin tämännimisen yhdistyksen säännöt
senaatti vahvisti v. 1891 ja on sen tarkoituksena
„Suomessa edistää ranskan kielen ja kirjalli-

suuden tuntemista ja auttaa niitä jäseniä, jotka
lähtevät Ranskaan opintoja varten, pääsemään
kouluihin, esitelmiin y. m." Sen jäsenluku on
n. 80; kirjastossa 2,300 nid.

AUiance israelite universelle [aliä's israeU't
yr,iverse'l], kansainvälinen juutalainen liitto, pe-

rustettu 1860 Pariisissa, jossa on sen keskus-
komitea. Levinnyt yli maanpallon. Sen tarkoi-
tuksena on edistää juutalaisten tasa-arvoisuutta
ja siveellistä vaurastumista.
Allianssi (ransk. allinncej, yhdistys; valtiol-

linen liitto valtioiden kesken; riippumatto-
mien valtioiden kesken tehty sopimus yhteisestä
esiintymisestä määrättyjen valtiollisten tarkoi-
tusperien saavuttamiseksi, ks. Pyhä a 1 1 i a n .s-

si ja Trii>pel allianssi.
Alliaria officinalis f-ä'- -««'-/, palko-

laukka, Ahvenanmaalla ja Etelä-Suomessa
puistoissa, asuntojen lähellä tahi lastauspaikoilla

kasvava valkokukkainen Crj/ci/eroB-heimoon
kuuluva yrtti, jonka lehdet ovat leveitä munua-
maisia ja herttamaisia ja josta lähtee omituinen
väkevä sipulinhaju.
Allieerata (ransk. nllier = yhdistää), yhdis-

tää : a I 1 i e e r a 1 1 u = liittoutuuut.

Allier [aliB'J. 1. Loire-joen purjehduskelpoi-
nen vasen syrjäjoki. Se saa alkunsa Lozäre-vuo-
rilta ja yhtyy pääjokeen NeversMn luona, 375
km pitkä. — 2. Ranskan departementti käsittäen
csan entistä Bourbonnais maakuntaa, 7,382 km^
417,691 as. (1906). Alue on Ranskan hedelmäl-
lisimpiä. Korkealle kehittynyt maanviljelys
tuottaa viljaa ja viiniä. Suurta teollisuutta
harjoitetaan. A:ssa yksi Ranskan suurimpia
kivilfiilialoja sekä kivennäislähteitä, kuteo
Vichy. Pääkaupunki Moulins. TT'. S-m.

Alligaattori, kaimaani (AlUgatur lucius),
krokodiililaji, joka elää Pohjois-Am?riikan ve-

sissä, varsinkin yleisenä Mississippi-virrassa, ja
kasvaa noin 5 m pitkäksi. Se käyttää ravinnok-
seen kaloja; naaras munii useita kymmeniä
kovakuorisia munia. A:n parkittu nahka (kro-

kodiilinnahka) on kauppatavarana tunnettu.
EteläAmeriikassa elää eräitä sukulaismuotoja
ja eräs saman suvun laji Jangt,sokiang-virrassa
Kiinassa. Yleensä alligaattorit ovat pienemmät

kuin varsinaiset krokodiilit (CrocodilusJ ja
eroavat näistä siinäkin, että alaleuan kulma-
hammas sopii yläleuassa olevaan kuoppaan ja

että takajalkojen varpaat ovat vain puoleksi
uimanahalla toisiinsa yhdistetyt.. E. M. L.

Alligatsionilasku, laskutapa, jonka avulla
saadaan vastauksia kysymyksiin, jotka koskevat
erilaista laatua ja arvoa olevien aineiden sekoi-

tuksia ja keskiniääräarvoja.
Allitteratsioni (lat. ad = luona, ja littera =

kirjain) ks. Alkusolut u.

Allium, laukka, suku Ltttacece-heimossa.

Kaksi- tahi monivuotisia kasveja, joiden maan-
alaisena vartena on sipuli. Lehdet litteitä tai lie-

reitä, usein onttoja. Vihertävät, valkeat, puner-
tavat, sinertävät tahi siuijuinaiset kukat sar-

jassa, tahi melkein mykerössä varren latvassa,

aluksi kaksilehtisen suojuksen peitossa. Toisi-

naan kukkien seassa sipulisilmuja. Kaikki lajit

sisältävät omituiselta tuoksuvaa haihtuvaa öljyä,

suurimmaksi osaksi allylisulfidia. Kasvavat
kuivilla kasvupaikoilla, vars. aroilla Mustan-
ja Kaspianmeren tienoilla, Pohj.-Afrikassa,
Aasiassa, Pohj.-Ameriikassa ja Meksikossa. —
Meillä yleisin villi laji A. schcenoprasum, r u o-

li o 1 a u k k a (ruohosipuli, ruoholyökki) , meren-
tantakallioilla. Mauste- ja ruokakasveina vil-

jellään yleisimmin punasipulia (A. cepa), chalot-
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tensipulia (A. ascalonicumj, talvisipulia (A. fis-

tulossimj ja valkosipulia (A. sativumj. ks. n.

J. A. IV.

Allobrogit, kelttiläinen vuorikansa Itä-Galli-

assa Khönen itärannalla, roomalaisten voittama
121 e. Kr.
AUodiaali-oikeus. Aateliston Ruotsissa sa-

nottiin allodiaalioikeudella omistavan ne tilansa,

jotka ikiajoiksi oli annettu sen nautittaviksi ja

omistettaviksi aatelisten etuoikeuksien ja va-

pauden pohjalla.

AUodiumi (muinaissaksalaisesta ai = koko, ja

6d = omaisuus), vapaa, perittävä maaomai-
suus vanhoilla germaaneilla, erotukseksi lääni-

tysmaasta, feudum, johon läänityksen omista-

jalla oli ainoastaan nautinto-oikeus. A 1 1 o d i-

a a 1 i n e n on sentähden perinnöllinen, läänitys-

velvollisuudesta vapaa.
Allogamia, kasvit., ristipölyytys (ks. t.).

Allokroinen (kreik. allos ~ toinen, ja khrös -

pinta, väri), väriä vaihteleva, väUihtelevä. —
A 1 1 o k r o i s m i, värinvaihdos.
Allokutsioni (lat. aUocu'tiö], puhuttelu; kar-

dinaalikollegiossa paavin latinan kielellä pitämä
esitys, jossa hän tuo esille jonkun kirkollisen

tai valtiollisen periaatteen, jonka toteuttamiseen
häneltä puuttuvat ulkonaiset keinot.

AUonge-peruukki [ulöz-J (ransk. allonge =

jatko), Ludvig XIV: n aikana käytäntöön tullut,

juhlallisissa tilaisuuksissa käytetty pitkä ja ki-

haroitu tekotukka.
Allons [allC] (imperatiivin mon. 1 pers.

ransk. verbistä aller = mennä, lähteä), lähte-

käämme, eteenpäin ! — Allons enfants de
la patrie („Eteenpäin, isänmaan lapsetl").

Marseljeesin alkusanat.
Allopatia (kreik. a?(os = toinen, ja pathos

-

kärsimys) , tämän nimityksen antoi Hahnemann
lääkitsemiskeinoille, jotka— vastoin homopatian
(ks. t.) menettelyä — muka ruumiissa synnyt-
täisivät hoidettavana olevan taudin ilmiöiden

vastakohtia. Nimitys on kaikkea perustusta
vailla. .1/. OB.
Allosurus crispus [-su'-] ks. Cryptogram-

ra e c r i s p a.

Allotmenttijärjestelmä (engl. allot = osit-

taa), maanosittamisjärjestelmä. Englannissa
lS30-luvulla työväenluokan aseman parantami-
seksi ehdotettu järjestelmä, jonka mukaan jokai-

sessa seurakunnassa määrätyt maatilat oli jaet-

tava pieniin osiin ja annettava työmiehille vuok-
rattaviksi. V. 1887 otettiin järjestelmä käytän-
töön Irlannissa. O. K.nen.
AUotria [lo't-] (kreik. allo'trios = vieras),

asiaankuulumattomat, syrjäseikat.

AUotropia (kreik. o/io.s = toinen, ja tropC ~

muutos), alkuaineen kyky esiintyä eri muodoissa,
joiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
eroavat toisistaan (timantti, grafiitti ja hiili

ovat eri allotropiamuotoja sama.sta alkuaineesta,

hiilestä; samoin otsoni ja happi; punainen ja

valkoinen fosfori).

AU light /öl rattj (engl.), kaikki hyvin I

Allshärjarting. Niin nimitettiin vanhimpina
aikoina Upplannin maakuntakäräjiä. Se viime
aikoihin saakka vallalla ollut käsitys, että a.

olipi ollut jonkinlainen koko Ruotsin valtakun-
taa käsittävä valtiollinen kokous eli käräjät, on
osoitettu vääräksi. O. K:nen.

AUstot l-ö't] (saks. alles tot), „kaikki kuol-
lutta" metsästäjien huuto toisilleen, kun otus oa
ammuttu.
Allting, Islannin lakiasäätävä kokous, „yleis-

käräjät". Ensimäiset yleiskäräjät pidettiin 930^
jolloin voidaan katsoa Islannin valtion synty-
neen. Ne kokoontuivat sitten joka vuosi heinä-
kuussa kahden viikon aikana. Kaikkien, mää-
rätyn omaisuuden omistavien talonpoikain tuli
aitingiin saapua tai maksaa erityinen käräjä-
matkavero. Usein tapahtui yleiskäräjillä suuria,
verisiä yhteentörmäyksiä. Aikojen kuluessa
tapahtui a:n suhteen melkoisia muutoksia. 1600-
luvuUa se kadotti suuren osan entisestä vallas-
taan. 1843 se jälleen uudistettiin ja sai 1874
kovan valtiosääntötaistelun jälkeen täyden lain-
säädäntö- ja verotusoikeuden, tullen siten taas
Islannin lakiasäätäväksi eduskunnaksi. K. G.
Alludeerata (lat. aHM'(Ztre = tehdä viittaus),,

tarkoittaa, viitata.

Allusioni ( vrt. Alludeerata), viittaus-
(puheessa).

Alluviaalipenger, jokipenger, joka on synty-
nyt joen tulvamuodostuksista; sen pengermäi-
nen muoto esiintyy selvästi joen pinnan aletessa,,

veden vähetessä (ks. Alluvioni).
Alluviaalisavi ja -hieta (lat. aHM'uiö = tul-

van tuoma) ks. T u 1 v a s a v i ja Tulva-
hieta.
Alluvioni (lat. aliu'viö = tulvan tuoma) , maa-

tuma; geol., alluvioneiksi eli alluviaalisiksi muo-
dostumiksi sanotaan ylipäänsä nuoria tulvamuo-
dostuksia, juoksevan veden sedimenttejä, meren-
rannoille kokoontuvia hiekka- ja sorajoukkoja,
rapautumistuloksia y. m. s.

Alluvium l-lu'-J (lat.), irtonaisia kvartääri-
muodostumia, jotka ovat nuorempia kuin jää-

kauden moreeni (diluvium). Näitä nimiä käy-
tetään nykyään vähemmän kuin ennen.
Allyli (lat. ä/h'u»n = sipuli), allyliyhdistys-

ten radikaali (C3H5) ; sen yhdistyksiä ovat
m. m. sipuliöljy (ks. t.) ja s i n a p p i ö 1 j y
(ks. t.).

Allylialkoholi, kem. yhdistys, jossa on hiiltä,.

vetyä ja happea (CjHjOH). On n. s. kyllästä-

mätön alkoholi, esiintyy raa'assa puuspriissä,^

jonka desinfisioivaa vaikutusta se lisää, mutta
valmistetaan enimmin kuumentamalla glyserii-

niä oksaalihapon kera. Väritön, vastenmielisesti

pistävänhajuinen neste; kiehumap. 96,5".

(W. B.J
Alma, pieni joki Krimin niemimaalla Eupa-

torian ja Inkermanin välillä, laskee Kalamita-
lahteen n. 30 km Sevastopolista. Täällä voitti-

vat liittoutuneet ranskalaiset ja englantilaiset

Saint Arnaud'n ja Lord Raglan'in johdollan

Mensikovin johtaman venäläisen armeijan 20 ja

21 p. syysk. 1854. W. 8-m.

Almaden [-dc'n] (arab. ai m dden = vuori-

kaivos), piirikaupunki Espanjassa, Ciudad Realin

maakunnassa. Sierra Morenalla, 7,500 as. Maa-
ilman rikkain elohopeakaivos. W. S-m.

Almagest [-ge'sl], Ptolemaioksen (ks. t.i

tähtitieteellisen oppikirjan arabialaisilta lai-

nattu nimitys almagi'sti, joka näyttää vastaa-

van kreikkalaista sanaa megi'ste = „suurin",.

mutta ehkä on keinotekoinen sekasana, muodos-
tettu teoksen inega'le syntaksia nimestä ote-

tuista kirjaimesta. K. T-t.
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Almagro, Diego, esp. valloittaja suurten
Jöytöretkien ajalta. Löytölapsi ; sai nimensä
Almagron kaupungista, jonka läheisyydestä hä-

net löydettiin 1464. Valloitti Pizarron kanssa
Perun ja sen jälkeen siitä etelään olevan ran-

nikkoalueen, Chilen, jota häu kuninkaan suostu-

muksella kiiskynhaltijana hallitsi. Joutui sit-

temmin riitaan Pizarron kanssa, kärsi tappion,

vangittiin ja vankeudessa hänet kuristettiin kuo-

liaaksi 1538.

Alma mater [mät-J (lat.), «hellä äiti", yli-

opistojen kuunianimitys.
Almanacli de Gotha, tunnettu, v:sta 1772 al-

kaen Gothan kaupungissa vuosittain ilmestyvä
almanakka 1. kalenteri, joka sisältää tietoja Eu-
roopan valtakuntain hallitsijaperheistä ja kor-

keimmista virkamiehistä ynnä tilastollisia tie-

toja eri maista.
Almanakka (kreik.-egypt. alkuperää) , alku-

.aan tähtitieteellisiä ja astrologisia tiedonantoja
ja muistitauluja, itämaista alkuperää, tulivat

länsimaissa käytäntöön keskiajalla. Ensimäinen
painettu a. ilmestyi 1474 {säilytetään British

Museumissa). Vuotuiset a:t tulivat Euroopassa
käytäntöön 16:nnen vuosis. kuluessa ja 17:nneltä

vuosis. alkaen ruvettiin astrologisiin ja ilma-

ennustuksia koskeviin tiedonantoihin liittämään
erilaisia muita tiedonantoja ja yleishyödyllistä

lukemista (kuten meidän nykyisessä almanakas-
samme Suomen talousseuran toimittamat kirjoi-

telmat), joten a:sta tuli ahkeraan luettu kansan-
kirja. — A:n edeltäjinä meillä ovat pidettävät

kirkolliset muistitaulut, jollainen, kenties van-

hin painettu laatuaan, on i'sim. Missale Aboen-
sessa, sekä pohjoismaissa paljon ennen painet-

tuja almanakkoja käytetyt riimukalenterit (ks.

t.) . Agricolan rukouskirja sisälsi myös kalen-

terin. Huomattava almanakkain tekijänä Poh-
joismaissa on suomalainen Sigfrid Forsius;
julkaisi almanakkoja v. 1608-24. Ensimäinen suo-

menkielinen a., sanan varsinaisessa merkityk-
sessä, ilmestyi Turun yliopiston matematiikan
professorin Lauri Tammelinin julkaisemana 170.5

ja oli samaa kokoa kuin nykyisetkin. A:n oi-

.keaksi tarkoitukseksi häu selittää sen, että se

antaa tietoja kaupasta ja jumalanpalveUiksista,
auttaa liistorian selitystä, osoittaa liikkumatto-
mat ja liikkuvat pyhät j. n. e. Tammelin jul-

.kaisi almanakkoja vielä vv. 1706-1-3. Hänen työ-

tänsä jatkoivat professorit Hasselbom 1726-48

(1729, 1730 prof. Celsius). V:sta 1749 painettiin

suomal. a:t Tukholmassa aina 1800-luvun alku-

puolelle, 1807-11 Strcngnäsissä, mutta 1810 ja

1811 myöskin Turussa ja 1812-29 yksinomaan
Turussa. V:sta 1830 siirtyi julkaiseminen Hel-

sinkiin, jonka horisonttia v:sta 1833 ruvetaan
seuraamaan yleisalmanakassa, jota laaditaan
kaksi, suomeksi ja ruotsiksi, sitäpaitsi laaditaan
yksi suomeksi Oulun horisontin mukaan. Alma-
nakkojen julkaisemiseen on yliopistolla Suome.ssa
yksinoikeus.

Ajanlaskuja sisältää meidän almanakkamme
kaksi, n. s. uuden ja vanhan, joka on edellisestä

13 päivää jälessä (ks. Ajanlasku). Sitä-

paitsi on siinä joukko tähtitieteellisiä tietoja.

Auringon ja kuun nousuajat, sekä, milloin ne
ovat puolipäiväpiirissä, on määrätty Helsingin
tahi Oulun horisontin mukaan. Auringon asen-

not taivaalla vuoden eri aikoina määrätään n. s.

eläinradan merkkien mukaan. Xe ovat: Y oi-

naan, ^ härän, J£ kaksoisten, Sp kravun, ^ jalo-

peuran, TIB neitseen, £: vaa'an, n^ skorpionin,

^ jousimiehen, ;§ kauriin, :^ vesimiehen ja

J kalojen. Oinaan merkissä on aurinko kevät-
päiväntasauksena, härän kuukautta sen jälkeen

j. n. e. Kuusta ilmaistaan, milloin on uusi
kuu 0, ensimäinen neljännes J, täysi kuu @
ja viimeinen neljännes g, milloin se on pohjoi-

simmillaan päiväntasaajasta ja siis meillä ylim-
millään (Q pohj.), milloin eteläisimmillään

(^ etel.), päivä milloin se kulkee taivaan ek-

vaattorin läpi pohjoispuolelle (merkillä ^), tahi
eteläpuolelle Cy), tahi kun se radassaan on
lähinnä maata (Q. lik.) tahi kauimpana (Q.
kauv.). Sitäpaitsi ilmaistaan merkillä cf, mil-

loin joku paljain silmin nähtävä kiertotähti:

Merkurius 55' ^'enus J, Mars (f, Jupiter Qj.,

Saturnus ]^ tahi Uranus J on samalla kohdalla
taivasta kuin joku toinen kiertotähti tahi au-
rinko tahi kuu, esim. % (J Q merkitsee, että

Jupiter ja aurinko ovat samalla suunnalla.
J>

taivaankappaleen ja auringon merkkien väliin

asetettuna ilmaisee, että ne ovat juuri päinvas-
taisella puolella taivasta, Q, että niiden väliä on
90°. Paitsi näitä on vielä tietoja auringon ja

kuun i)imennyksien ajasta ja laadusta.
Almaudiini, jalo granaatti.
Almansur [-itr] (arab., „voittoisa") , Abu

Dzafar, Abbasidien sukuun kuuluva kalifi, synt.
v. 712, hallitsi 754-775. Hän perusti Bagdadin
ja edisti taidetta ja tiedettä. K. T-t.

AI marco (it.), painon mukaan. Ostaa tai

m y y d ä a 1 m a r c o, ostaa tai myydä (raha a)

ainoastaan metalliarvon mukaan.
Alma-Tadema, Laurens (s. 1836) , hoUan-

tilais-englantilainen taidemaalari, synt. Fries-

laudissa (Alankomailla). Hän opiskeli ensin
Antverpenin akatemiassa ja häneen vaikutti
suuresti belgialainen Henri Leys. Vuodesta 1870
saakka hän ou asunut Lontoossa. Laatukuvan-
tapaisilla maalauksillaan muinaisaikojen, eten-

kin vanhojen kreikkalaisten ja roomalaisten elä-

mästä hän on saavuttanut huomattavan sijan
uudenajan taiteen historiassa. Arkeologisiin tie-

toihin perustuva esitys, hauska sommittelu, teko-
tavan taituruus ja ennen kaikkea henkilökuvien
luonteenkuvaus ovat hänen maalaustensa omi-
naisimpia piirteitä. Muinaista Egyptiä esittä-

vällä kuvallaan „Miten 3,000 vuotta sitten huvi-
teltiin" hän jo 1863 herätti huomiota; myöhem-
mistä kuvista mainittakoon ,.Josef Faraon
liovissa", „Bac(hus-kulkue'', „Audienssi Agrip-
pau luona" ja ,,ltoomalainen kylpylaitos". Var-
sinaisia historiallisia tapahtumia, kuten „Clau-
dius valitaan keisariksi", hän on vain harvoin
kuvannut. E. R-r.

Almberg, Anton Fredrik ks. Jalava.
Alme /u-J (arab.), itämainen laulajatar ja

tanssijatar, joka korkeata maksua vastaan esiin-

tyy juhlatilaisuuksissa.
Almeida /-("'-/, Don Francisco d' (k.

1510), portug. soturi, joka ensinnä oli Espanjan
palveluksessa ottaen osaa Granadan valloituk-
seen 1492. Portugalin kuningas Emanuel I ni-

mitti hänet 1505 Intian ensimäiseksi varakunin-
kaaksi. A. purjehti sinne ja vakaannutti useiden
voittojen kautta Portugalin vallan Malabar-ran-
nikolla ja Ceylonin saarella. Hänen tarkoituk-
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neusa oli laskea Intian kauppa, joka täliän asti

oli ollut venetsialaisten hallussa, portugalilaisten

käsiin. Suojellakseen kauppaansa venetsialaiset

yllyttivät Egyptin sulttaania lähettämään lai-

vaston Intiaan. Se voittikin Portugalin lai-

vaston, jota johti A:n poika Lorenzo; mutta
1509 A. voitti Egyptin .sulttaanin ja Kalikutin
ruhtinaan yhdistyneet laivastot. Sen jälkeen
hän jätti ylipäällikkyyden Albuquerquelle ja

kaatui Etelä-Afrikassa taistellessaan kotiin pa-
latessaan alkuasukkaita vastaan. O. M-e.
AlTneida-Garrett {-me'-], Joao Baptista

de Silva Leitäo d' (1799-1854), portug. ru-

noilija ja valtiomies. Vaikutti m. m. sisäasiain

ministerinä, Cortesin jäsenenä; etevä puhuja.
Hän on huomattavin nuorportugalilainen runoi-

lija, saanut vaikutusta romantiikasta, veti esiin

Portugalin vanhan kansanrunouden, loi kansal-

listeatterin. Hänen teoksistaan mainittakoon:
kertova runoelma „C'am5es", kokoelma „Roman-
ceiro", jossa ou mukaelmia vanhoista romans-
seista, lyyrilliset runot „Folha8 cahidas", näy-
telmät „Catäo", „Auto de Gil-Vicente", „Frei
Ijuiz de Sousa" ja novelli „Viagens na miuha
terra". V. T.

Almen, August Teodor (s. 1833), ruots.

kemisti ja lääkäri. Lääketieteellisen ja fysio-

logisen kemian professori Upsalassa 1861.

Ruots. lääkiutähallitukseu ylitirehtöörinä 1883-

98; tässä toimessa aikaansaanut suuria uudis-

tuksia ja parannuksia yleisen terveydenhoi-
don alalla. Julkaissut useita tutkimuksia ter-

veysvesistä ja ravintoaineista. Edv. Ej.

Almeria /-»'-/, Espanjassa. 1. Maakunta An-
dalusian itäosassa. 8,704 km", 378,188 as. — 2.

Edellisen linnoitettu pääkaupunki, A'älimeren
rannalla, ikivanha kaupunki, foinikialaisten

perustama, 47,000 as. Kaupungin nimi rooma-
laisaikaan oli Portus Magnus. Arabialaisvallan
aikana se saavutti suuren kukoistuksen (150,000
as.). Kauppatavarana ovat kuuluisiksi tulleet

rypäleet, viini ja lyijy. Ympäristössä viljellään

sdktriruokoa. W. S-m.
Almikki ks. Centetes.
Almkvist, Herman Napoleon (s. 1839)

,

ruots. kielentutkija, Upsalan yliopiston profes-

sori. Julkaissut joukon seemiläisiä y. ra. itämai-

sia kieliä koskevia teoksia ja kirjoituksia.

Almlöf, Nils Vilhelm (1799-1875), ruots.

näyttelijä, joka 19 v. vanhana otettiin oppilaaksi

Tukholman kuninkaalliseen teatteriin, saavutti

pian yleisön suosion kauniilla ulkomuodollaan ja

erinomaisella äänellään ja säilytti sen kuole-

maansa asti, esiintyen menestyksellä mitä eri-

laisimmissa osissa. — Myöskin hänen poikansa
Karl Anders Knut (1829-99) ja tämän
[luoliso Hedvig Kristina Elisabet
(1831-82), synt. D e 1 a n d, olivat eteviä näytte-
lijöitä luonnenäytelmän alalla. V. T.

Almoravidit ja almohadit, kaksi maurilaista
hallitsijasukua. Edelliset (arab. inurähitVn ,,raja-

vartiat") rupesivat ll:nnellä vuosis. muslimeiksi
ja perustivat hallitsijansa Abu Bekrin johdolla

Marokon (1062). Hänen seuraajansa Jusuf ibn

Tasfin siirtyi Abbadidien (ks. t.) avuksi kutsu-
mana Espanjaan, voitti v. 1086 kristityt Sallakan
lunua ja valloitti koko arabialaisen osan Espan-
jaa. Mutta pian he sortuivat toisen Marokossa
syntyneen hurjan lahkon, almohadien, jalkoihin,

in. Painettu '=/,.(Ö.

Nämä V. 1147 valloittivat Marokon ja levittivät
valtansa Espanjaan, kunnes sodassa Kastilian
kuninkaita vastaan kärsivät masentavan tap-
pion 1212 ja vähän myöhemmin menettivät val-
tansa Marokossakin. [Dozy, ,.History of the
Almohades" (2:nen p. 18S1).] K. T-t.

Almos [iilnioi] (k. luultav. 895), unk. ruh-
tinas, jonka johdolla unkarilaiset kulkivat
Etelä-Venäjän arojen poikki uusia asuinsijoja
etsimään ; Arpädin isä.

Almquist, Karl Jonas Love (1 793-

1860), ruots. kirjailija, opiskeli Upsalan yliopis-

tossa, vihittiin maisteriksi 1815, siirtyi sitten

virkauralle Tukholmaan. Jo varhaisessa nuo-
ruudessa herännyt kiintymys luontoon ja Kous-
seaun aatteisiin sai hänen 1824 vetäytymään
muutamien ystäviensä kanssa Vermlantiin, jossa
hän aikoi elää talonpoikana ihanteellista
luonnonelämää ja

nai maalaistytön.
Mutta kun aineel-

linen toimeentulo
kävi vaikeaksi ja

olo maalla muu-
tenkin ikäväksi,

muutti hän 1826
takaisin Tukhol-
maan ja pääsi

1829 alkeiskoulun
rehtoriksi. Tässä
toimessa hän aluk-

si kunnostautui in-

nokkaana ja ete-

vänä kasvattaja-
na, kunnes kirjal-

liset harrastukset
vähitellen vieroit-

tivat hänet opettajanammatista. 1832-51 ilmes-

tyi hänen pääteoksensa. 14 osainen ,,Törnrosens

bok". Se sisältää laajoissa puitteissaan sangen
erilaisia aineksia: kauniita luonnonkuvauksia,
hienoja, psykologisia piirrelmiä, yhteiskunnal-

lisia tendenssikirjoituksia, viehättäviä kuvia

kansanelämästä (esim. .,Kapellet", suomennettu
1846), historiallisia romaaneja, draamoja, satuja,

eepillisiä runoelmia j. n. e. Siinä on m. ra.

draama „Ramido Marinesco", jonka Runebersf

asetti hyvin korkealle, ja realistinen novelli „Det

gär an", jonka tendenssi on tähdätty avioliiton

purkaraattomuutta vastaan. Viimemainittu teos

iierStti 1840:n tienoissa kiivaan kynäsodan,

johon otti osaa myöskin J. V. Snellman kerto-

muksella „Det gär an. Fortsättning". A:u muista

kaunokirjallisista tuottei.sta mainittakoon vain

nuoruudenteos „Araorina" (valmiina jo 1821, jul-

kaistu vasta 1839), myrskyinen hyökkäys tah-

donvapausoppia vastaan, sekä romaanit „Ga-

briöle Mimanso" (1841-42) ja „Tre fruar i Smä-

land" (1845). Sitäpaitsi A. on julkaissut suu-

ren joukon kirjoituksia ja tutkielmia sangen eri-

laisista kysymyksistä: esteettisistä, kieli- ja kas-

vatusopillisista, taloudellisista ja uskonnollisista.

Tätä harvinaisen runsasta tuotteliaisuutta hait-

taa kuitenkin epätasaisuus, johon oli suurena

syynä taloudellisen ahdingon synnyttämä liika

kiireellisyys. A:n raha-asiat näet kokonaan rap-

peutuivat, hän joutui tekemisiin erään koron-

kiskurin kanssa ja pakeni Huotrista 1851, epäil-

tynä murhayrityksestä tätä vastaan. Hän siir-

Karl Jnnas Luvo .\Imf|uis1.
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tyi Ameriikkaan ja elätti siellä henkeään kielen-

opettajana. 1865 hän palasi Eurooppaan ja aset-

lui Bienieniia, jossa pian päättyi hänen levolou,

monivaiheiuen elämänsä. — A. on epäilemättä

Ruotsin monipuolisin kirjailija. Hänen harras-

luspiirinsä on avara ja katseensa monessa suh-

teessa vapaa, edellä omaa aiknansa. Hänessä on

ihmeteltävällä tavalla yhtynyt mielikuvitusih-

minen ja järki-ihminea tai, niinkuin hän itse

sanoi, hänessä oli kaksi sielua: kamreerisielu,

peritty isältä, ja runoilijasielu, peritty äidiltä.

Tämä sisäinen kaksinaisuus selittää hänen aat-

teidensa ristiriitaisuuden ja antaa hänen teok-

sillensa omituisen viehätyksen. Hän, joka tai-

teilijaluonteeltaan ja esteettiseltä maailmankat-

somukseltaan oli rauhaa rakastava ja neron ihai-

luun taipuva romantikko, joutui yhteiskunnalli-

sella alalla taisteluun vanhentuneita muotoja ja

käsitystapoja vastaan. Varsinkin avioliittokysy-

myksessä ja naisasiassa hän oli uuden ajan mies.

Samaten hän on taiteessaan myöhemmän realis-

min edelläkävijä todellisuudentajunsa kautta ja

raivatessaan tietä varsinaiselle kansankuvauk-
selle. Vaikk'eivät hänen ajatusvälähd}'ksensä

aina saavuta selvyyden ja syvyyden astetta, on

hän useammalla kuin yhdellä alalla antanut

omalle ajallensa voimakkaita herätteitä ja on
runoilijakykynsä puolesta tunnustettava yhdeksi

Ruotsin nerokkaimpia ja omintakeisimpia kir-

jailijoita. — Elämäkerrallisia ja kirjallishisto-

riallisia esityksiä hänestä ovat kirjoittaneet

m. m. A. Ahnfelt „C. J. L. Almqvist säsom ny-

romantiker" (1SG9) ja „C. J. L. Almqvist, hans
lif och verksamhet" (1876), A. Th. Lysauder,

„C. J. E. Almqvist" (1878), A. H. Bergholm
„Studier iifver C. J. E. Almqvist" (1902), Ellen

Key „Sveriges modernaste diktare" (1897), Ha-
rald Wie.selgren „Bilder och minnen" ja Ruben
G:sou Berg ,,.Sinnesanalogier hos Almqvist" (aika-

kauslehdessä „Spräk och stil" 1901). V. T.

Almu (< kreik. eicmos^'nc = sääli), lahja

joka va|iaaehtoisesti annetaan köyhille tai kärsi-

ville. A:n antaminen on kaikkina aikoina kuu-
lunut uskonnollisiin velvoituksiin. Buddhalai-
suudessa on anteliaisuudella tärkeä sija. Moo-
seksen kirjoissa puhutaan paljon köyhien autta-

misesta ja myöhemmin oli almunanto juutalais-

ten jumalanpalveluksen tärkeimpiä puolia. Mu-
hamettilaisuus samaten määrää almunannon ju-

malanpalvelukseen kuuluvaksi. Ensimäisessä
kiistillisessä seurakunnassa keskinäinen rakkaus
ilmeni innokkaana veljellisenä auttavaisuut'n,a,

joka myös kolidistui pakanoihin. Vähitellen al-

niiiiianto kristillisessä kirkossa laskettiin niihin

..liyviintekoihiu", joilla saatiin ansiota .Jumalan
edessä ja jotka voivat käydä korvauksena teh-

dyistä synneistä. Tämä ominaisuus ulotettiin

keskiajalta myöskin niihin lahjoituksiin, joita

kirkolle tehtiin. Tällainen käsitys oli myös
omiansa tekemään kerjäläisyydestä hyveen.
Almud (arab. al-miid), tilavuusmitta, Maro-

ktssa = '/, Saftta: Fezissä = 14,35' 1.

Almuknntarat (arab.), täkiit., jokainen hori-

sontin kanssa yhdensuuntainen ympyrä ; myös-
kin Chandlerin keksimä kone, joka osoittaa

ajan, milloin tähdet kulkevat saman alniukanta-

r&tin kautta.

Alnarp, .\karpin aseman luona (Malmön ja

l.undiu välillä). Ruotsin suurin tieteellinen

maanviljelysopisto i avattu 1862) ja samalla suu-

renmoinen raallikartano.

Alnus ks. Leppä.
Alnö, saari Ruotsissa, Pohjanlahdessa, Sunds-

vallin ulkopuolella, 1,804 as. (1902).

Aloadit [-10-] (kreik. Aloa'dai, Aloei'dai),

kaksi kreikkalaista taruhenkilöä. Otos ja Ephi-
altes uimeliään, alkuaan luultavasti kasvulli-

suuden tai pellon haltijoita (kreik. alön' = puima-
tanner, viljelysmaa). Taruissa he esiintyivät

mahtavina jättiläisinä, milloin Poseidonin, mil-

loin Aloeuksen, milloin itse maan poikina. Uh-
mamielisyydessään he uhkasivat jumalia, vieläpä

pitivät Ares jumalaa vankeudessa. Mutta he sai-

vat nuorina surmansa Apollonin tai Artemiin
toimesta. O. IJ. T.

Alocasia [-kä-J. kasvisuku .IraccfE-heiiuossa.

Ceylonissa kasvavalla A. macrorhiznUa. on vii-

teen m korkea, 20-30 cm paksu tärkkelyspitoinen,

paistettuna syötävä varsi, ja melkein miehen
mittaiset uuolikantaiset lehdet. Viljelyskasvi.

Toisia lajeja meillä kasvihuoneissa.

Aloe, a 1 o e, /,i7j»zcett-lieinioon kuuluva suku,

joka käsittää n. 90-100 lajia, useimmat Kap-
maasta. Monivuotisia
yrttejä, pensaita tahi

matalahkoja puita.

Lehdet varsi- tahi haa-

rapäätteisissä ruusuk-

keissa, paksuja, mehe-
viä, usein piikkireu-

naisia, repiviä. Torvi-

maiset pienet säännöl-

liset kukat tähkämäi-
sissä tertuissa usein

metrin pituisessa lapa-

kossa. — Useita lajeja

pidetään oudou ulko-

muotonsa tähden huo-

nekasveina. Jokapäi-
väisessä puheessa an-

netaan a 1 o e-nimi
myös Jjatit -kasveille,

(ks. t.) — AJ&e-lajien

lehtien kuiviin-keitetystä meluista .saadaan ulos-

tuslääkettä. — Raamatussa mainittu aloe (aloe-

l)uu) on muutamien Thyineleaceitten (Aquilatiii

Agollocha, A. malaccensis) itämailla kallisarvoi-

sena jiarlyniiiiä käytettyä hyvänhajuista puuta.

A. L. O. E., salanimi, ks. T u c k e r, Char-

lotte.

Aloehamppu, useiden Aloi:-\a.}ien lehtisyyt ;

viiärin käytetään nimeä myös Agavcn lehti-

syi.stä.

Aloepuu ks. A 1 o e.

Alogit, (kreik. kielteinen «, ja logos = sana,

vii. Joh. 1 ,.) vähä-aasialainen kristillinen puo-

lue 2:lta vuosi.s. ; he hylkäsivät Johanneksen
evankeliumin opin sanan lihaan tulemisesta ja

pitivät sekä evankeliumia että Ilmestyskirjaa

epäperäisinä, kerettiläisen Ctrintluiksen kirjoit-

tamina teoksina. J. G.

Aloi [alita'] (rausk.), rahan laillinen paino ja

puhtaus.
Alopaeuksen paperit, kokoelma, jonka A.

Xeovius 011 julkaissut 1889-9,5 nimellä „Ur Fin-

lands historia. Publikationer ur de alopaeiska

pappereii" ja joka sisältää .\lopaeus-suvun jäsen-

ten päiväkirjamuistiinpanoja, heidän kirjoittn-

A1.M-.
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iniauii jii saamiaan kirjeitä, 1702-1809 välillä

Suonies.sa käytyjen sotien historiaa, tietoja Suo-
nien seurakuntien liistoriasta, Gezelius nuorem-
man konseptikirjan 1712-17 y. m. Suuri osa tätä

julkaisua on saatu tuomiorovasti Magnus Alo-

paeuksen (ks. t.) kokoelmista.
Alopaeus, laaja itä-suomalainen pappis- ja

virkamiessuku, polveutuu kerimäkeläisestä talon-

pojasta Tuomas Kettusesta, joka eli 16:nnen
vuosis. keskipaikoilla. Hänen poikansa, pojan-
poikansa ja poikansa pojanpoika olivat kappa-
laisina Jääskessä ja nimeltään Kettunius.
ViiiiK'l<simaiiiitiiii \iisi poikaa ottivat nimek-

seen Alopaeus (k e t-

t u = kreik. alöpcks)

.

Vanhin näistä oli

•lääsken kappalainen
Magnus A. (k. 16921,

josta suvun huomat-
tavimmat jäsenet

polveutuvat. Yksi su-

vun haaroista on aa-

teloitu nimellä N o r-

(lensvan (ks. t.).

1 . Magnus Ja-
kob A. (1743-1818),
piispa, synt. Lep|iä-

virroilla, tuli 1770
matematiikan ja

1785 teologian lehto-
M, .J. Al.p|iafiis. riksi Porvoon luki-

oon, 1794 tuomio-
rovastiksi ja 1S09 Porvoon hiippakunnan
piispaksi. A. oli valittuna edustajana Porvoon
valtiopäivillä, jonka neuvotteluihin hän innok-
kaasti otti osaa. Kun n. s. Vanha Suomi yhdis-
tettiin muuhun Suomeen, sai A. 1811 käskyn tar-

kastaa sikäläisiä seurakuntia ja tehdä elidotuk-
.seu niiden järjestämisestä ja yhdistämisestä Por-
vton hiippakuntaan. A. suoritti tämän vaikean
ja arkaluontoisen tehtävän suurella taidolla ja

menestyksellä. Suomen silloisissa uusissa valtio-

oloissa A:n järjestämiskykyä kysyttiin monessa
muussakin asiassa, ja hänen näin syntyneet
suunnittelunsa ovat pysyneet voimassa kauan
hänen kuolemansakin jälkeen. A. harrasti myös-
kin kouluasioita ja kansanopetuksen paranta-
mista liiippakunnassaan. Hänen historiallisten

tutkimustensa tuloksena oli ansiokas Porvoon
lukion historia „Borgä gymnasii historia" (1804-

1817).

2. Per .Johan A. (1773-1814) ja 3. M a g-

II u s A. (177Ö-1843), piispa A:n poikia, molem-
mat tuomiorovasteja Porvoossa, auttoivat toime-
liaasti isäänsä hänen virkatoimissaan ja Porvoon
lukion historian julkaisemisessa. Viimemainittu
on koonnut runsaita aineksia Porvoon hiippa-

kunnan seurakuntain ja oppilaitosten historiaa
varten. Osa niistä on julliaistu ,,Alopaeuksen
papereissa" (ks. t.).

4. Carl Henrik A. (1825-92), piispa,

piispa Magnus Jakob A:n pojanpoika, synt.

Juvalhi. A. on tullut tunnetulesi innokkaasta
toiminnastaan aistiviallisten hyväksi. Hän kävi
ulkomailla tutustumassa ai.stiviallisten opetuk-
seen ja nimitettiin 1860 samana vuonna Tur-
kuun perustetun eiisimäisen korkeamman kuuro-
mykkäin opiston johtajaksi. V. 1881 A. nimi-
tettiin Porvoon tuomiorovastiksi ja 1885 Por-

voon hiippakunnan piispaksi. Hänen julkaisuis-
taan mainittakoon: „Lukukirja .sokioille" (1864),
-.Lyiiykäinen ohje kuuromykkiä kotona kasvat-
timaan ja opettamaan" (ruotsiksi 1806, suo-
meksi 1871), „Neuvoja sokeitteu lasten kotoiseen
hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen" (suomeksi
ja ruotsiksi 1880), „Guds rikes historia" (I-IT,

1887, 1890).

5. M aks i m i lian A. (1748-1821), venäläi-
nen diplomaatti, synt. Viipurissa. Opiskeltuaan
Turussa ja Göttingenissä A. meni Venäjän ulko-
asiain viraston palvelukseen, kohosi kansliapääl-
liköksi ja oli sittemmin Venäjän lähettiläänä
m. m. Berliinissä ja Lontoossa.

6. David A. (1769-1831), kreivi, venäläinen
diplomaatti, edellisen veli, synt. Viipurissa.
Opiskeltuaau Stuttgartin sotilasakatemiassa hän
antautui diplomaattiselle uralle' yleni nopeasti
ja oli 1808-sodan alkaessa Venäjän lähettiläänä
Tukholmassa. Kuu Tukholmaan saapui tieto

venäläisten hyökkäyksestä Suomeen, A. vangit-
tiin, mutta laskettiin kuitenkin pian vapaaksi.
Venäjän toisena valtuutettuna hän N. Kumjant-
sevin kanssa allekirjoitti Haminan rauhakirjan
17 p. syysk. 1S09. A. on ehkä osaltansa vaikut-
tanut Aleksanteri I:n suosiollisoen mielialaan
Suomea kohtaan ja keisarin päätökseen yiidis-

tää Viipurin lääni jälleen muuhun Suomeen.
Hänen myöhempi toimintansa ei enää tullut kos-

kettamaan Suomea. Hän oli sittemmin lähet-

tiläänä \Viirttembergissa, Lotriiigin hallitusmie-

lienä sotavuosina 1814 ja 1815 ja lopuksi lähet-

tiläänä Berliinissä.

7. Zachris A. (1772-18.39), Salon kihla-

kunnan tuomari. Lahjoitti suuresta omaisuu-
destaan 16,000 assignatsioniruplaa köyhäin-
koulujen perustamiseksi Salon kihlakunnan
]iitäjiin.

8. Samuel A. (1721-93), pappi, minera-
logi, llarjoitettuaau opintoja Turussa ja Hal-
iessa A. oli kielten opettajana Viipurissa, pap-

pina Pietarissa ja Sortavalassa ja vuodesta 1765
Viipurin konsistorin jäsenenä. Hänen sanotaan
17601uvulla keksineen Ruskealan marniori-

louhokset. Käistä ja muista Karjalan kivi-

louhoksista A. 1787 jukaisi saksankielisen ker-

tomuksen. Omituisena seikkana mainittakoon,

että liän on toimittanut suomeniiok.sen kreikka-

lais-venäläiscstä katkismuksesta. J. F.

Alopecuius [kiV-J, p u n t a r p ä ä, kasvi-

suku Oiumiiiaccie-hi-'\mossi\. Meillä yleisesti kas-

vava ja kylvöheinänä viljelty on .1. pralensis,

n u r m i p u n t a r p ä ä. Toiueu lajimme A. ge-

nictdatiis, p o 1 v i p u n t a r p ä ä, vetisillä pai-

koilla, taloudellisesti joks. arvoton.

Alopekuuri ks. A 1 o p e c u r u s.

Alopesia (kreik. ulöpiiks = 'keii\\) . oik. ..repo-

tauti", liiussato. A. iireaia, paikoittain, pyöreinä

hiuksettomina kohtina esiintyvä tauti, joka

ptrustuu jonkinlaisiin liiuskasvuu häiriöihin.

.V. on.
Alosa ks. Silli.
Alote, lakit., asian vireillepaneminen, se

toimenpide, jonka kautta ehdotus jostakin

asiasta esitetään sille viranomaiselle tahi valtio-

mahdille, jonka myötävaikutu.sta vaaditaan päii-

tökseu tekemiseen asiassa, vrt. K s i t y s. E s i-

t v s o i k e u s. A n o m u s.

"Alp (.\ I h) ks. R au li e A I p.
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Alpakka. 1. Alpakkavillasta, etel.-ameriik-

kalaistcn laainaeläiuten, laaman, alpakan, hua-

nakou tai vikuujan karvoista kehrätty lanka

tai tästä kudottu kangas. — 2. Eräs laamaeläin

(ks. t.).

Alpakkabopea, galvaauisesti hopeoitu uusi-

hopea, jossa on noin 2 Jo hopeata. /.'. D.

Alpari 1. Pari (it. < lat. par = yhtä, yhtä

hyvä). Arvopapereista puhuessa merkitsee a.,

että käypä hinta on yhtä suuri kuin nimellis-

arvo. — Kallasta puhuessa, että käypä arvo täy-

sin vastaa oikeata arvoa, ja vekseleistä puhut-

taessa, että vekselistä vieraassa paikassa saa-

daan vieraassa rahassa sama määrä kuin siitä

on maksettu kotimaassa omassa rahassa.

Alpes Maritimes [alp mariii'm], Ranskan
departementti, 3,TöU knr, 203,000 as. Välimeren
rannalla on Ranskan Riviera ja sen kaupungit
Menton(e), Nice (Nizza) ja Cannes; sisämaa
vnori.stoa. Tämä depart. muodostettiin 1860.

Alpit, Euroopan korkein ja laajin vuoristo,

ulottuu Välimeren rannalta 1,100 km pituisena

ja 120-260 km levyisenä Unkarin alatasangolle
saakka, käsittää 175,000 km= alan. A. yhtyvät
lännessä Genuan lahden pohjoispuolella Apen-
niinien vuoristoon ja idässä Balkanin niemimaan
läntisiin vuoriin. Ne kuuluvat siihen suureen
tertiääriseen poimuvuorijaksoon, joka, lähtien

Espanjan Sierra Nevadasta, kulkee Atlas-

vuorien kautta Sisiliaan ja Apenuiineihin ja

idässä jatkuu Balkanin niemimaan kautta
yhtyen Aasian vuoriin ja jatkuen aina Tyy-
nelle merelle saakka. — Vuoriryhmä ei ole

yhtäjaksoinen, vaan voidaan siinä erottaa

monta sekä orografisesti että geologisesti täy-

dellisesti itsenäistä osaa. — Jyrkkinä, muurin
tavoin kohoavat Alpit Lombardian tasangolta,

mutta laskeutuvat loivasti pohjoisessa Sveit-

sin ja Saksan ylätasaukoa kohti. Korkeus-
.suhteitten mukaan jaetaan Alpit: l:o etualppei-

Alppimaisema InttTlnkfnisia.

AI peso (it.), painon mukaan.
AI pezzo 1. Alla p e z z. a (it.) , kappaleittain,

kappaleelta.

Alpha (A, o.), kreikkalaisen kirjaimiston en-

simainen kirjain: viimeisen nimi on omega
{il u>). .-\lpha ja omega (A ja O) tavataan

kirkollisessa taiteessa usein yhdistettynä Kris-

tuksen monogrammiin merkitsemään häntä kai-

ken alkuna ja kaiken päämäiiränä.

Alpheios l-o's] (lat. AlpliCus), nyk. R u f i ä's,

Pelopiimicsdksfn suurin joki, saa alkunsa Itä-

Arkadian vuorista, juoksee Arkadian ja Eliin

läpi ja laskeutuu Joonilaiseeu mereen. Sen var-

rella, siinä jjaikassa missä siihen lask<utuu Kla-

<U'OS-puro. sijaitsee Olympia. Alpheioksen luul-

tiin jatkavan juoksuansa meren lävitse ja pulp-

puavan jälleen ilmoille Sisilias.sa Arethusa läh-

teenä (Syrakusaiu Urtygia-saarella). Myöhem-
män tarun mukaan Arethusa oli eliläinen lähde-

nynili, jota A. rakasti ja ajoi takaa. O, E. T.

Alpi ks. L y s i m a c h i a.

liiu, n. 1,300 m yli raerenp., 2:o keskialppeiliin,

lumirajaan (2,000 m), 3:o varsinaisiin alppeihin

eli ylä-alppeihin, yli 2,000 m yi. merenp. Ny-

kyään jaetaan Alpit maantieteellisesti kahteen

osaan. Länsi- ja Itä-Alppeiliin. Rajana on se

melkein suora viiva, joka ajatellaan kulkevan

Bodenjärveltä Reinin laakson läpi ja Rpliigen

vuorensolan yli Como-järvelle, ja täältä Lugano-
järven yli Lago Maggiore-järvelle. — .\lppieu

tärkeimmät vuoriryhmät ynnä niiden korkeim-

mat huiput ovat seuraavat:

I. Länsi ai pit muodostavat kapeimman
osan ; niissä huomataan vain yksi pääjono, län-

teen ja etelään kulkevine haaroineen.

A. Ranskalaiset länsialpit: a. sisin

gueissialppijono: Liguriset, Kottiset (Monte
Viso 3,843 m ja Mont Pelvoux), Graijiset alpit

(Grand Paradiso ja Mont Blanc 4,810 m), b.

ulompi gueissialppijono; Meri-. Dauphinf- ja Sa-

voijin-alpit. r kalkki-alpit: Provence-, Dröme-,

Jura- ja Chablais-alpit. B. Sveitsin länsi-
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a 1 p i t; a. sisin gneissijono. Penniiniset, Lepon-
tiset ja Adula-alpit (Jlnnte Rosa 4,638 m), b.

ulompi gneissijono: Freiburgin. Berner- ja Glar-

uer-alpit (Jungfrau 4,167 m, Finsteraarhorn
4,265 m ja Tödi).

II. 1 1 ä a 1 p i t muodostavat leveimmän ja

mahtavimman osan ja täällä ovat eri osat yksi-

löllisemmin toisistaan erotetut: a. gneissialp-

peja: Reetisot, Tauern (Grossgloekner 3,798 m)j
Koriset- ja Cettiset-alpit. b. liuskakivi-alpit:

Plessur-, Salzburgin liuskakivialpit ja Kleine
Tauern eli n. s. Eisenerzeralpit. c. pohjoiset
kalkkialpit: Algaun, Pohjois-Tyrolin, Salzbur-
gin ja Itävallan kalkki-alpit. d. eteläiset kalkki-

alpit: Lombardiset, Trientin ja Venezian alpit

sekä etelä Tyrolin Dolomiitit, Karniset ja Juli-

set alpit (Triglav 2,864 m), e. Klagenfurtin alue,

joka on nuorempien kerrostumain muodostama.
Geologisesti huomataan siis l:o keski-

osa, missä kidemäisistä liuskeista ja savi-

liu.skeista muodostunut kuori peittää gneissi-

mäisistä graniiteista muodostuneen sisun eli sy-

dämen ; 2:0 reuna- 1. s y r j ä j o n o, joka pää-
asiallisesti on mesozoista tahi tertiääristä kalk-

kia. Tämä reunajono ympäröi ke.skiosan kum-
maltakin puolen. Pitkät pituuttaislaaksot erot-

tavat eri jonot toisistaan. Pohjoisosa on geo-

logisesti ja orcgrafisesti hyvin säännöllinen,

mutta eteläosa, johon vuorenpoimuutumiseen
vaikuttava voima etupäässä on kohdistunut, on
täynnä halkeamia ja kerrostumat ovat puris-

tuneet pystyyn ja usein heitetyt toistensa yli,

joten kerros.sarjat joko ovat vaillinaisia tahi

osoittavat omituista, näennäisesti epäsäännöllistä
kerrostumista. Halkeamiin on usein myöhemmin
syntynyttä eruptiivista vuorilajia (trakyytlia
tahi basalttia) asettunut raontäytteeksi. •— Al-

peille omituinen järvi- ja jokirikkaus on niillä

olevien lumikenttien ja jäätiköiden aiheuttama.
Pohjoispuolella ovat suuret Genöven-, Neuchä-
telin-, Murlenin-, Bielin-, Thunin-, Brienzin-,

Vierwaldstätter-, Ziirichin-, Boden-, Ammer-,
Hallstättin-, Traun-, Zirknizin- ja Starnbergin-
järvet. Eteläpuolella: Lago Maggiore-, Lugano-,
Como-, Iseo- ja Garda-järvet. JoMsta mainitta-
koon Rein, Rhone, Tonava, Po ja Adige suurine
joki-alueineen. Tämän johdosta ovat Alpit
myöskin tavattoman laaksorikkaita. Pohjoisessa
on noin 400 suurta pituuttaislaaksoa, etelässä

taasen ovat laaksot ylätasankojen ja niitten

välillä olevien jyrkänteiden muodostamia poikit-

taislaak.soja. Liikettä laaksojen välillä helpot-

ta\ at monet vuorensolat; useitten yli kulkee
nykyään rautateitä ; toisissa paik.iin on vuorien
läpi porattu tunneleita, niin että matkustele-
minen alppimaissa, Sveitsissä ja Tyiolissa ei

enää ole niin vaivaloista ja vaarallista kuin
ennen.
llmastosuhteet ovat yleensä lämpimäm-

mät länsi- ja eteläosissa kuin itäosissa. Ilmas-
tossa vallitsee kuitenkin suuri vaihtelu, aina
lämpimästä lauhkeasta kylmään ilmanalaan.
Talvisin kylmä ilma painautuu laaksojen poh-
jiin, joissa sen vuoksi on kylmempi kuin rin-

teillä. Korkeilla huipuilla osoittaa lämpömittari
alle O läpi vuoden ; Mont Blancilla on vuoden
keskilämpö — 14° C (heinäkuun — 8° C) . Lumi-
raja on kesskimäärin 2.600 m. Jäätiköitä on
a:lla toista tuhatta, suurin on Aletschgletscher.

Tuulista ovat lounais- ja koillistuuli merkittä-
vimmät. Alpeilla on paljon kivennäislähteitä.

Kasvullisuus on alpeilla monessa suhteessa
omituinen ; eteläpuolella on Italian kasvisto val-
litsevana, pohjoisrinteillä taas on yleensä keski-
eurooppalainen kasvimaailma. Puuraja on keski-
määrin 2,300 m. vrt. Alppilcasvisto.
Eläimistöön nähden ei ole eroavaisuutta

pohjois- ja eteläpuolen välillä, mutta sen sijaan
eri korkeuksien välillä. Alppien ominaisiin
eläimiin kuuluvat gemssi, alppivuohi, alppi-
murmeli, jänis, korppikotka, alppinaakka, alppi-
varis, kiiruna. Taimen viihtyy aina 2,500 m kor-
keudessa. Alemmista eläimistä mainittakoon
lumikirppu (jäätikköhyppiäinen), omituiset per-

hoslajit ja kovakuoriaiset. Alemmissa seuduissa
on Keski-Euroopan eläimistö.

Väestö. Alpit lukuisine vuorensolineen ei-

vät koskaan ole muodostaneet jyrkkää kansan-
rajaa, pikemmin ne ovat olleet useiden kansan-
heimojen yhteisenä asuinseutuna. Seudun luonne
on ollut omiansa turvaamaan eri kielten rinnak-
kain säilymistä. Alpit ovat olleet asuttuja jo

n. s. vanhemmalla kivikaudella. Myöhemmältä
kivikaudelta ovat taas ne paalurakennukset, joi-

den jälkiä on tavattu Ziirichin y. m. alppien
järvissä.

Luounonkauneimmat alppiseudut ovat Chamo-
nix-laakso Savoijissa, Berner Oberland ynnä In-

terlaken, Viervvaldstätterjärvi ynnä Luzern ja

Rigi, Nikolailaak.so ynnä Zermatt (Wallisissa)

.

Engadin (Graubundenissä), Pohjois-Italian alppi-

järvien seudut, Salzburgin alpit ja Salzkammer-
gutin-järvien rantamaat. (W. S-m.)
Alppi (Alp, väärin Alb), kelttiläinen sana,

merk. korkea; käytetään korkeiden vuorien ni-

mien yhteydessä.
Alppihohde, Alppien kukkulain ja lumikent-

tien punertava valaistus ennen auringon nousua
ja auringon laskun jälkeen, syntyy samalla ta-

valla kuin iltarusko (ks. t.)

.

Alppikasvisto, yhteinen nimitys niille kas-

veille, jotka yläpuolella puurajaa muodostavat
Alppien tunturivyöhykkeen kasvullisuuden.

Metsän yläraja on eri korkealla; vaihtdlce Sveit-

sin Alpeissa 1,680 m:stä pohjoisilla 2,150 m:iin

eteläisillä Alpeilla ja nousee korkeimmalle,

2,330 m:iin, Saasthalissa. Näitten korkeuksien

yläpuolella ei ole yhtenäisiä puukasvustoja, ai-

noastaan yksityisiä puita siellä täällä; kuninii.]-

kaan ei ole mitään jyrkkää siirtymistä metsästä

puuttomaan tunturivyöhykkeeseen. Tätä paar-

maa alarajalla usein pensaskasvullisuus, johon

kuuluu lukuisia lajeja. Alinna, lähinnä metsää

muodostavat pensaspetäjä (Pinus mon-
ianaj ja alppileppä (Alnus viridis) mie-

henkorkuisia pensaikkoja, edellinen varsinkin

kalkkialustalla; vähän ylempänä ovat kauniit

alppiruusupensaikot. Pensaikkojen

suojassa voi viihtyä sangen korkea ja rehevä

yrttikasvullisuus, jonka lajit myös esiintyvät

Suomen tunturien koivuvyöhykkeessä, esim.

pun a-a i 1 a k k i (Lychnis rubra), metsän
kurjenpolv '\(Geranium silvaticiim ) , m e t s ä-

lemmikki (Myosolis silvatica), sinilatva
(Polemonium ccnruleum), Ranunculus aconili-

folius y. m. ; vielä tavataan lajeja suvuista Aco-

nitiivi, Gentiana, Digiialis ja Phyteuma.
Varsinaiset alppikasvit ovat matalia, moni-
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vuotisia, usoiu saugen loistavateräi.siä kasveja.

Erityisesti ovat alppinurmikot kuuluisat run-

saasta kasvistostaan : niillä kiisvaa isokukkaisia

valkeita ja keltaisia vuokkoja, kelloja
(Campanula), tumraausinisiä katkeroita
(Gentiana), punaisia ja keltaisia Pedicularis-

lajeja, o r v o k k e'j a ja lemmikkejä, komea
apilaslaji Trifolitim alpiniim j. m. N. s. Alpen-
\veide'illä, laitumilla, joilla karja käy. menestyy
enimmäkseen heinälajeja. etenkin Poa alpina,

{'hleum-, 1'nstuca- ja .^.^rosfis-lajeja sekä pieni

sarjakukkainen Meujii inutellina ja Plantago
iilpina. — liunsain kasvullisuus on kuitenkin
luoksepääsemättömillä paikoilla, kuten kallio-

jyrkänteiden penkereillä ja rotkoissa. Erityi-

sesti huomattavia kasveja ovat täällä Linaria

alpina pitkine kauniskukkaisine haaroineen, vaa-

leanpunaiiicTi Thlaspi rotundifolium, monet
kivirikko (SaxifragaJ-, h ä r k k i fCera-

ntiuni)-, t ä 1 y r u o h o (Veronica)- ja esikko
(Primula J-lsi}\t, hopeaukarvaiset Arfemisiot, Eri-

trichium ncnumin matalat lehtimättäät, joita

monet siniset leuimikkimäiset kukkaset peittä-

vät, sekä „E d e 1 w e i s s" (Leoniopodium alpi-

niim), alppiasukkaiilen suosikki. Mistä lumi

myöhään sulaa, siihen versoo pieni, hento Soida-

nclla piisillä, jonka sininen terä usein pistää yliis

lumipeitteen aitakin. Alppikasvit nousevat mel-

koisiin korkeuksiin (700-1,000 m metsänrajaa
korkeammalh) , eikä edes lumirajakaan niitä

täydellisesti i)ysäytä. Esimerkkinä tästä on
Monte Ko.san Vincentpyramidi, jolla 3,087:u

ja 3,185:n m välillä yli meren pinnan on löy-

detty n. 50 siemenkasvilajia.

Alppila, kauniilla paikalla sijaitseva ulko-

ravintola Helsingin n. s. Eläintarhassa 1. Töölön
puistossa. A:n läheisyydessä olevilta kallioilta

''li ,,.\lpeilta" on ihana näköala kaupungille
päin : tämän takaa näkyy aava meri ja Helsin-

gin ym|iäristön ihana saaristo. — Tunnettu
Vapun- viettopaikka.
Alppileppä ks. Leppä.
Alppimurmeli ks. Murmelit.
Alppinaakka ( 1'yrrhocorax alpinns), variksen

heimoon kuuluva musta lintu; koivet punaiset,

nokka keltainen, pituus 40 cm. Elää parvittain

Enroc^pan ja -\asian suurissa vuoristoissa.

Alppioi-vokki ks. C y c 1 a m e n.

Alppiruusu ks. T! h o d o d e n d r o n.

Alppitiet ja »radat. Rivieran radasta haa-
raantuu ratoja Savonasta Altaresolan kautta
(500 m) ja Ventimigliasta Tendan kautta, jotka
kumpikin vievät Piemontiin. Cottisissa alpeissa

vie paitsi Mont tlenOvr.^n yli kulkevaa tietä

rautatie Col «le Frejusin (12 '/4 km pitkä tun-

neli) kautta. Ikivanhan ilont Cenis"n yli kiilke-

ru>en tien mukaan sai Alppien vanhin v. 1857-71

rakennettu tunneli sen nimen. Pienen St. Bern-
hardin yli vie tie Dora Baltean ja Isören välistä,

Suuren St. Bernhardin yli (2.472 m) Martignyyn
(Kliöne). Paitsi lukuisia teitä (Furkan. Gott-

bardin, Simplonin) kulkee Sveitsissä rautatie-

ratoja Spliigenin, St. Gotlhardin (tunneli, 15 km)
ja .Simi)louin (tunneli, 20 km) yli. Itävallast.i

mainittakoon Brenner-sola Tyrolissa, Slilfser

Joeh, Semmering-sola ja Arlbergin (tunneli.

12
'/4 km), Brenncrin ja Scmmeringin radat.

Mainitsemista ansaitsevat hammasrata.s- ja

köysiradat, jotka vievät ylös huipuille, kuten

Alppiviinlii.

esim. Kigin, Pilatuksen, Jungfraua ja .Mhulan
(1,S2.3 m) radat.

Alppitorvi, sveitsiläisten vuoristopaimeutfu
omatekoinen, noin 1 'j, m:n pituinen soitin, tehty
kapeista puupienoista ; ääni tavattoman kauas
kantava ja ympäri vuoria kajahteleva. /. K.
Alppivaris (Piirrhocora c graculus), variksen

heimoon kuuluva mustanvihreä tahi sinivihreä

punanokkainen ja -koipinen lintu, joka elää par-

vittain Englannin ja Skotlannin vuoristois.sa.

Karpaateilla, Balkanilla sekä, harvinaisena, Al-

peilla; myös Aasiassa ja Afrikassa.
Alppivuohi (Capra iiex), kesytön vuohilaji.

joka on jiarraton, 1.3 m pitkä, 80 cm korkea ja

jonka heikosti kaare-

vat nelilahkoiset sar-

vet saattavat kasvaa
lähes 1 ra pitkiksi.

Alppivuohi oli ennen
sangen yleinen Euroo-
pan alp[)ivuoristoissa,

mutta kiihkeä metsäs-

tys on hävittänyt sen

sukupuuttoon kaikkial-

la muualla paitsi rau-

hoitetulla alueella Grai-

jisilla alpeilla. .\. osoit-

taa hypyissään ihme-
teltävää voimaa. Su-

kulaismuotoja elää Py-
reneillii. Kreetassa, Kaukaasiassa, Siperiassa

y. m. A:t siittävät kesyvuohen kanssa hedelmäl-

lisiä sekasikiöitä. K. M. /,.

Alpujarras, Las [-ha'rrasj (arah. al-bu«arnl

= nurmikko), seutu Granadassa. ICspanjiissa, kä-

sittiiä Sierra Nevadan eteläpuolella olevat kau-

niit vuorilaaksot, „Espanjau Sveitsi". Siellä

oli maurien viimeinen turvapaikka ja vielä elää

sitllä heidän jälkeläisiään, n. s. ,.uudet kristi-

tyt".

Alqueire [alkc'ire] (alquir). vanha tila-

vuusmitta, Lissabonissa = 13,84 I, Portossa = 17,40

I, Hio (le Janeirossa = 40 1.

Alrutz, Sydney Gustaf Louis Rein-
hold (s. 1868), ruots. sielutieteentutkija. sielu-

tieteen dosentti Upsalan yli(i|iistossa. A. on Up-
salan lääkäriseuran julkaisuissa .sekä Upsalan
yliopiston vuosikirjassa julkaissut tutkimuksia

m. m. „ihon kylmä- ja lämpöpisteistä", „mieleu-

liikutuksien fysiologiasta ja psykologiasta" sekii

„kipuaisti.sta". V:sta 1897 alkaen hän on toi-

mittanut kirjoitelmasarjaa „[ vär tids lifsfril-

gor", jossa hän on julkaissut muutamia kirjoi-

tuksia, ja v;sta 1906 hän toimittaa sielutieteel-

lihtä aikakauskirjaa ,.Psyke". A. Gr.

Als (saks. .Vlsen), hedelmällinen saari

Vähässä Beltissä, kuuluu nyk. Schles\vigiin, 312

km', 25,000 as., enimmäkseen tanskalaisia. Sak-

salaiset valloittivat saaren 1864. Pääpaikka
Sonderburg. Saaren rannikoilla on linnoituksia.

IV. S-vi.

AI secco (it.), .,kuivalla tavalla", .sekkomaa-

hius. ks. Freskomaalaus.
AI segno (it. alsc'njo), ,,merkkiin j^

saakka", tarkoittaa soitannollisen jakson jpi
kertaamista määrättyyn, merkillä osoitet- -ti

—

tuun kohtaan asti. SS
Alsen, Als-saaren saks. nimi.

AlsikeapUas ks. T r i f o 1 i u m.
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Alsine. nata, CaryopiiyliurccF-hfimooii kuu-
luva kabvisuku, joka käsittää pieniä tähtimön
tapaisia tunturikasveja Lapin pohjoisimniista

osista.

Alsinese, t ä h t i m ö t, aliheimo Carynphylla-
«(c-heimossa (ks. t.), matalia yrttejä, joilla ou
oLeät vastakkaiset lehdet ; verhiö ja teriö 5-lehti-

siä ja erilelitisiä : terälehdet melk, kynnettömiä:
erillisiä heteitä 10, emilehtiä 3-5 : lieJrlmä hani-

masluomainen kota.

Alsnö, entinen kuninkaankartano, joka si-

jaitsi nykyisessä Adelsön pitäjässä Tukholman
läänissä Färentunan kihlakunnassa. A. maini-

taan kruiuiuntiUiksena jo v. 1200.

Alsnön sääntö, kuningas Maunu Ladonlukon
1280 v:n palkoilla herrainpäivillä Alsnön kunin-
kaankartanossa julkaisema asetus, joka m. m,
soi veronvapaudeu kuninkaan ja hänen veljiensä

palvelijoille, piispojen aseniiehille ja niille mi.?-

iiille, jotka tekevät ratsiipalvelusta valtakunnan
hyödyksi, Alsnön säännön ilmestymistä on sen-

tähden pidetty aatelissäädyn syntynä Ruotsin
valtakunnassa,
AlsopMla, puumaisia sanajalkakasveja, joilla

on isot, monikertaisesti pariliuskaiset lehdet.

Sukuun kuuluu useita lajeja troopillisesta Ame-
riikasta, Afrikasta ja Aasiasta. Joitakin lajeja

meillä kasvihuoneissa koristuskasveina.

Alsten, Norjan länsirannikolla Nordlandin
amtissa oleva saari. Sen rannikot ovat hyvin
viljeltyjä, tasaisia, mutta sisäosan täyttää tun-

nettu tunturiryhmä ,,Syv sostre" („Seitsemän
-sisarusta")

.

W. S-m.
Alster, Elben oike.iapuolinen lisäjoki, 52 km

pitkä, saa alkunsa Holsteinissa ja laskee pää-

jokeen Hampurin luona (ks. Hampuri).
W. S-m.

Alströmer. 1. J o n a s A. (1685-1761), ruots.

teollisuuden edistäjä, synt. 7 p. tammik. 1685

Alingsäsissa. jossa isä eli köyhänä porvarina.

Alström (niinkuin hänen nimensä ensin oli) oles-

keli nuorempana kauemman aikaa Lontoossa,

mutta palasi v. 1724 kotimaahan ja perusti syn-

nyinkaupunkiinsa Alingsäsiin kutomatehtaan,
joka tällä alalla sai perustavan merkityksen
Knotsin teollisuudelle. Sen ohessa A. harrasti

muitakin teollisuudenhaaroja ja elinkeinoja:

lampaiden hoitoa, tupakan- ja sokerinvalmis-
tusta. värjäystä, perunanviljelystä j. n. e. Myös-
kin kirjailijana hän vaikutti tuumiensa hyväksi.

1751 hän korotettiin aatelissäätyyn ja otti sil-

loin nimeti Alströmer. A. kuoli 2 p. kesäk. 1761.

— 2. Patrik A. (1733-1804), tehtailija ja

liikemies, edellisen poika, jatkoi isänsä tehdas-

liikettä, kunnes tulipalo 1779 siitä teki lopun.

Sen jälkeen hän toimi maanviljelijänä js. kauppa-
mielienä, ja osoitti myöskin harrastusta tieteel-

lisiin töihin. Korotettiin 1778 vapaaherran ar-

Toon veljensä Klas A:n kanssa, joka tämäkin
on huomattava etevänä liikemiehenä, K. G.

Alt ks. Alut a.

Aitaani (lat. allus - korkea), parveke.
Altai l-a'i] („Kultavuoret")

,
pitkä poimu-

vuorijono Ylä-lrtisin pohj.-puolella, luode- ja

kaakkosuuntaan. \'arsinaisen Altain muodosta-
vat Gobin Altai, jonka korkein huippu on noin

4,000 m ja solat 2.820 m, 2,960 m ja 3,200 m,
rinteillä ou alppiniittyjä, paikoittain metsääkin,
sekä Venäläinen Altai, hyvin kaunis alppimaa.

jonka korkein huippu on Bjeluha, yli 4,400 m.
Sangen rikas metalleista (hopeaa, kultaa, lyi-

jyä). Verrattain vähän jäätikköjä. Alkuperäi-
nen väestö on turkkilais-tatarilaista (kumandii-
neja, sormeja, mustia tatareja ja n. s, altailai-

sia) , Venäjän puolella suuri venäläinen a.sutus.

./, E. Ii.

Altailaiset kielet ja kansat ks. U r a 1 i-

altailaiset kielet ja kansat.
Altair 1. A t a i r, valkeankellertävä kaksois-

tähti 1 suuruutta (a.) Kotkan tähtikuviossa.

Altai-uralilaiset muinaisjäännökset ks.

Urali-altailaiset muinaisjäännök-
set.
Altakäytävä, tienristeys, jossa tie on viety

rautatien tai toisen tien alitse joko rakenta-
malla ylempänä olevalle tielle silta taikka tun-

neli sen alitse, J. C-en.

Altastratus-kerros, ilmat., harmaa, tasainen,

cirruspilvien alle n. 5,000 m korkeuteen Uiuodo-;-

tuva pilvikerros, jonka läpi aurinko ja kuu juuri

ja juuri näkyvät. A, syntyy sellaisen paikan
yläpuolelle, jota ilmapaincminimi lähestyy,

Altatsimut (pysty- ja atsimutiympyrä, uni-

versdalikon»), kone, millä niitataan korkeus ja

atsimuti (esim, tähden) (ks, t,) : ilman vaaka-
suoraa ympyrää: pysty-ympyrä: ainoastaan
vaakasuoralla varustettuna: teodoliitti.

(V. V. K.)

Altdorf ks. A 1 1 o r f.

Alteesiirappi ks. Alt h a; a,

Alten ks, A 1 a t t i (o)

.

Altenberg, Peter, (s, 1859), itävaltal. kir-

jailija, elää 'SVienissä, julkaisi 1806 kokoelman
pieniä runollisia tunnelmakuvia ,,Wie ich es

sehe", jota seurasi „Ashantee" (1897) ,
„Was

der Tag mir zuträgt" (1900) ja ,,Prodronios"

(toinen painos 1906).

Altenburg, herttuakunta Saksi-Altenburgin

pääkaupunki, 38 km Leipzigin eteläpuolella.

38.818 as. Korkealla ja jyrkällä porfyyrikallioUa

sijaitsee linna, rakennettu 12:nnella vuosisadalla,

mutta senjälkeen usein suurennettu ja .«omis-

tettu. Kaupungissa on suuria tupakkatehtaita;

se käy vilja- ja villalanka-kauppaa. \V. S-m.

Altenjoki ks, A 1 a t t i (on) joki.
Altenstein. Karl v, Stein zum (1770-

1840), vapaaherra, preussil. valtiomies. Huo-

mattavin on hänen vaikutuksensa Preussin ensi-

mäisenä kultusrainisterinä (1817-1838). Jatkaen

Slcinin pestalozzilaisia uudistuspyrinnöitä kou-

lun alalla hän SUvernin ja Johannes Schulzen

avustamana valmisti v. 1819 vapaamielisen kan-

sakoululakiehdotuksen, joka tosin ei saanut lo-

pullista vahvistusta, mutta kuitenkin on tuntu-

vasti vaikuttanut yleisen mielipiteen kehityk-

seen Saksassa. Myöhemmin kasvava taantumus

lamautti varsinkin kansakoulualalla hänen vai-

kutustaan, Myö.skin hän joutui kirkollisella

alalla riitoihin vanha-luterilaisuuden edustajien

samoin kuin katolisten piispain kanssa, M. S.

Altenvuono ks. A 1 a 1 1 i (on) vuono.
Alterantia f-ra'-] (lat. alferu're < alter =

teinen), lääkkeinä käytetyt aineet, joitten arvel-

l.ian voivan vaikuttaa ruumiin nesteisiin ja

muuttaa niitä niin, että taudin tila korjaantuu :

esim, rauta, arsenikki, jodi y. m. U. 0-B.

Altera pars (lat.). toinen puoli.

Alteratsioni ks. Muunnos.
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Alter ego (lat.), „toinen minä" s. o. sijainen;

uskottu ystävii.

Alternatiivi (lat. alte'rnus = vaihteleva toisen

kanssa), vaihtoehto. — Alternatiivinen,
vaihtoehtoinen. — A 1 1 e r n e e r a t a, vuoro-

tella.

Alteroidut soinnut ks. Muunnetut soin-
nut.
Alterum tantum (lat.J, ..toistamiseen yhtä-

paljou", korkosumma, joka on kasvanut pää-
oman suuruiseksi.

Altesse [-e'sj (ransk.), Teidän Korkeutenne;
ruhtiuaalliuen arvonimi.
Alte Veste, „vanha linna" likellä Niirnbergiä

olevalla kunnaalla, jonka Wallenstein oli linnoit-

tanut ja jota Kustaa Aadolf 24 p. elok. 1632 10-

tuntisella kiihkeällä rynnäköllä, johon suoma-
laisetkin ottivat osaa, koetti turhaan valloittaa.

Althaea {-e'], samettihaapa, kasvisuku
J/«/(«ce£e-heimossa. Monivuotisia, korkeita, val-

keakarvaisia yrttejä, joiden lehdet ovat leveitä,

suippopäisiä ; isoissa kukissa 6-9-jakoinen lisä-

verliiö. — Useat lajit lääkekasveja. Etelä-F.u-

rooppalaisen A. officinaliksen pitkien juurihaaro-
jen sisältämästä sokeripitoisesta kasvilimasta
tehdäiln alteesiirappia, lehdistä rinta-

teelä.

Althaia [-i'-J, kreik. taiuhenkilö. ks. M e 1 e-

a g r o s.

Althusius f-lu'-}, Johannes (1557-1638),

.saks. oikeustieteilijä, uudemman luontaisoikeuk-
sien teorian tieteellisiä perustajia. Opiskeltuaan
lakitiedettä Baselissa ja luultavasti myöskin Ge-
nevessä tuli hän lakitieteen professoriksi Herbor-
nin yliopistoon 1586 ja 1600 Emdenin pormesta-
riksi. A. puolusti sekä käytännössä että tieteel-

lisesti ehdotonta kansan suvereniteetin aatetta.

Valtion tarkoitusperänä on yksinomaan kansan
paras, hallitsija on vain korkein virkamies,
jonka hallintovalta perustuu molemmin puolin
sitovaan sopimukseen. A:u tärkeimmät teokset
ovat: „Politica methodice digesta et exemplis
sacris et profanis illustrata" (1603; 2 pain. 1610,

siinä ovat myös vastustajien lausunnot käsitel-

tyinä)
; „Juris prudentia romana" (15S6) ja

„DiinH)logica" (1617).

Altilik [-i'k], turkkil. hopearaha, = noin 1 mk.
23 p.

Altimetri (lat. a2(us = korkea, ja kreik. mr.t-

rofi i Ulitta), korkeusmittari.
Altmark, Preussissa, osa muin. Kurmarkia

Brandeuburgissa Magdeburgin pohjois- ja Elben
läusipuolella, alue, josta preussilainen valtio sai

alkunsa; verrattain hedelmätön maa pienine
kaupunkeineen, suurin on Stendal, 23.281 as.

Altmark, pieni kaupunki Länsi-Preussissa.
V. 1029 tehtiin siellä Ruotsin ja Puolan välillä

kuudeksi vuodeksi A:n välirauha, jonka kautta
Puola Ruotsille luovutti Liivinmaan ja muuta-
mia Preussin kaupungeita.
Aitona, kaupunki Preussissa, Schles\vigin hal-

lintoalueessa, Elben oikealla rannalla Hamiuirin
alapuolella, 168,320 as. (1905). Suuri satama ja

merikauppa. Vapaasatama avattu v. 1901. Villa-

ja puuvillateollisuutta. Kaupunki on v'. jutellen

kasvanut Hampuriin kiinni, mutta kummallakin
on oma kunnallishallituksensa. Vuodesta 1830 on
kaupunki nopeasti vaurastunut ja sen asukas-
luku kasvanut yhä. Ansiokkaita oppilaitoksia.

Altoona lältu'n3], kaupunki Yhdysvalloissa,
Pennsylvaniassa, AUeghanyvuorten ja Pittsbur-

gin itäpuolella. 39,000 as. Bautatievauuu- ja

veturitehtaita.

Altorf, Sveitsissä, Uri-kanttonin pääkau
punki, Reuss-jocn varrella, Vierwaldstätterjär-
ven eteläpuolella. Teliin muistopatsas. 3.100 as.

Altranstädt, kylä Sachsenin maakunnassa,
likellä Lutzeniä ; tunnettu sen rauhant'on kaut-

ta, joka siellä 14 (24) p. syysk. 1700 tehtiin

Kaarle XII:n ja August II:n välillä ja jossa

jälkimäisen täytyi luopua Puolan kruunusta.
Altruismi (it. oUrui = toiselle, lat. aJ/€r = toi-

nen, lähimmäinen). A. Comte'n muodostama sana,
osoittaa sitä siveysopin suuntaa, jonka mukaan
siveellisyyden tärkein tunnusmerkki on siinä,

että ihminen toiminnassaan ottaa ohjeekseen
toisten onnen ja menestyksen (vastakohta:

egoismi) ; käytetään melkein yksinomaan oppi-

muodostuksista, jotka muuten periaatteellisesti

katsovat siveellisenkin toiminnan luonnolliseksi

ja olennaiseksi loppumääräksi valmistaa ihmi-

selle onnea ja menestystä (vrt. E u d a i-

monismi, Hedonismi). A. Gr.
Altstätten, kaupunki Sveitsissä St. Gallenin

kanttonissa, 470 m yi. merenp. 9,000 as.

Aittaani ks. Aitaani.
Alttari (lat. altar 1. aZtore = uhrillesi), uhri-

liesi, uhripöytä; „Herran pöytä", se kuoriss»
oleva koroke, jonka ää-

ressä pappi toimittaa

osan julkista jumalan-
palvelusta. Alttarilla

tarkoitetaan oikeastaan
luonnollista tai erityi-

sesti tehtyä koroketta,

jolle asetetaan juma-
lalle pyhitetty uhri.

Luonnonkansat ja kor-

keammallakin sivistys-

asteella olevat kansat
ovat alttareinaan käyt-
täneet kivilohkareita y.

m. s. Juutalaiset
saivat lakinsa mukaan
uhrata ainoastaan temp-
pelissä, mutta kauan
oli kuitenkin tapana
pystyttää uhrialtta-

reita yläville paikoille,

kuten esim. Gilgalissa ja Setelissä. Heillä

oli sekä polttouhrialttareita ja suitsutusaltta-

reita että niikyleipäpöytiä. Egyptiläiset
alttarit olivat tehdyt yhdestä ainoasta kivestä

katkaistun keilan muotoisiksi. Assyrialaisten ja

persialaisten alttarit olivat muodoltaan nelis-

kulmaisia; muinaispersiahusten tulialttarit oli-

vat merkittävän korkeat (3 metriä ja ylikin).

Antiikin kansojen (kreikkalaisten ja rooma-
laisten) alttarit olivat tavallisesti .sylinterin muo-
toisia ja koristettiin ornamenteilla tai henkilö-

jä eläinkuvilla; niiden yläreunoihin oli usein

veistetty uhrieläinten (härkien, oinasten) päitä.

Tekoaineena käytettiin enimmäkseen marmoria.
Juhlapäivinä ne kaunistettiin kukkakiehkuroill»
ja seppeleillä. Alttareita ci pystytetty ainoas-

taan temppelien sisään ja niiden edustalle, vaan
myöskin yleisille paikoille ja valtateille, lehtoi-

hin, lähteiden viereen j. n. e. sekä huoneisiiit

Ciboriuiu -alttari Milanon
Pyhiin Aniiirosinksen

kirkosta.



305 Alttari :soe

kotininialille eli penaateille. Sankarien muistoa
kunnioitettiin alttareilla ja Koomassa pystytet-
tiin niitä keisareillekin, filutta pyhimpänä pi-

dettiin isoa, jumalan temppelin edessä olevaa
alttaria.

Muinaiskristillisessä kirkossa oli

alttarin alkuperäisimpänä muotona vain irtonai-
nen pöytä (mensa), jonka ääressä ehtoollisen
pyhä uliritoimitus tapahtui ja jolta armonväli-
kappaleita näytettiin tai jaettiin. Tämä alttari-

muoto säilyi läpi koko keskiajan ja yhä vieläkin
sen voi sanoa olevan käytännössä relormeera-
tussa kirkossa. Mutta jo aikaisin (300-luvulla)
ruvettiin käyttämään vahvoja kivialustaisia alt-

tareita, ja tämä muoto tuli sitten vallitsevaksi.
Pöydänkansi (tabulaj ei saanut olla tehty mo-
nesta, vaan ainoastaan yhdestä kivilaatasta.
Siihen uurrettiin pikkuinen kolo (sepulchrum)

roke (retabuhim, suprafrontale) kasvaa vähi-
tellen korkeaksi varjostimeksi tai seinäksi, joka
jaoitellaan arkkitehtonisesti ja koristetaan veis-

toksilla ja maalatuilla kuvilla. Täten se tulee
matalan kaapin luontoiseksi, jonka pysty- ja
vaakasuorat viivat jakavat eri osastoihin. Mo-
lemmin puolin tätä seinää kiinnitetään (1300-
luvulta alkaen) liikkuvia siipiä eli ovia, jotka
voidaan liittää yhteen suojaamaan tai, niin-

kuin kärsiuiysaikana, peittämään korokkeella
rieviä kuvia. Tällainen on varsinainen, gotii-

kan taidekauteen kuuluva alttarikaappi
eli siipi alttari (triptychon) . Tavallisesti

on siinä kaappi kohotettu alttaripöydästä ma-
talalla, erityisesti koristetulla alustalla (pre-

della). — Italian renessanssi 1400-1500-

luvuilla sovittaa useimmiten alttarin arkki-
tehtonisesti järjesteltyyn komeroon tai pylväs-

.\lltarikaai)i)i (UusikU-kko T. 1.), saksalaista lekiia ii. U25—50.

pyhäinjäännösten säilyttämistä varten, mikä oli

muistona muinaiskristillisestä tavasta asettaa
alttari jonkun pyhimyksen haudalle. Joskus ai-

konee pöydän kansi edestäpäin ja silloin sitä

kannattamassa on pieniä pylväitä. Tavallisesti

verhotaan kuitenkin pöydän vaatimaton alusta

jollakin milloin enemmän milloin vähemmän ko-

ristetulla puu-, metalli- tai kangaspeitteellä (an-

tf-mettsale, antcpendium), kun taas kansi peite-

tään valkoisella liinalla. Aikaisin ruvetaan alt-

tarin päällä käyttämään erityistä katosta, balda-
kiinia (cihorium, tabernaciilum), jota kannat-
tavat erilli.set tukipatsaat kussakin nurkassa.
Tämä muoto on säilynyt, joskin ei kovinkaan
yleisenä, uudempaan aikaan saakka ja on kreik-
kalaiskatolisessa kirkossa vallitsevana. Oli kui-

tenkin tavallisempaa tehdä alttarikannen taka-
laitaan matalan seinän tai hyllyn tapainen ko-

roke, johon sopi asettaa ristejä, kynttiläjalkoja,
kuvia, pyhäinjäännös-säiliöitä y. m. Tämä ko-

varustuksen alle, jolloin taustaan asetetaar»

maalaus tai kuvanveistos. Saksan ja yli-

malkaan pohjoismaiden renessanssi
(1500-1650) antaa myöskin alttarikorokkeelle

arkkitehtonisen leiman, mutta käyttää monta
frylväslaitetta päällekkäin. Näistä on taval-

lisesti keskimäinen leveämpi ja korkeampi kuin
sen ala- ja yläpuolella olevat, joiden voi sa-

noa vastaavan alttarikaappien predellaa ja har-

jaa. Kaikki pylväslaitteet kehystävät maalat-

tuja tai puuhun leikattuja kuvia ja kaikkien si-

vuilla on koristeellisesti käsiteltyjä liikkumatto-

mia siipivarustuksia. Sikäli kuin myöhäis-
renessanssi 1. barokkityyli saavat
jalansijaa Euroopassa, ruvetaan käyttämään
italialaista alttarimuotoa erillisin pylväslaittein

ja koristamaan sitä runsaasti ornamenteilla,

symboleilla, kuvanveistoksilla ja maalauksilla.

Tällaisena alttari pysyy läpi koko 1700-luvun

r o k o k o n ja u u s k 1 a s s i 1 1 i s e n tyylin
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ajalla aina viime vuosisataan saakka. Itse

alttaritaulu oli usein sangi-n yksinkertai-

nen ja tavallisesti oli sen kehystänä pilastereita

tai pylväitii sekä niiden päällä jonkinlainen

päätyharja. — Suomen rikkaaniniissa kir-

koissa käyt( ttiin keskiajasta uudempaan aikaan
saakka ulkomailta, varsinkin Saksasta, myös-
kin Hollannista, tuotuja alttarikaappeja ja

siipialttareita.

I MDCCCXTX

AlUaritaiituii > \iu> t N .ih.iU\ 1 1'. ^. l.und^rpiiin inaainnnia
1SU2.I

iViiliakM"

i:ung der niittelalterlichen Altäre Deutschlands"
(1890-1901): E. Aspelin, „Siipialttarit, tutki-

11, us keskiajan taiteen alalta" (1878) ; K. K.
Meinander, „Medeltida altarskäp och träsnide-

iier i Finlands kyrkor" (1908).)

E. K-r. & K. K. M.
Alttarikaappi ks. Alttari.
Alttarikomero ks. A p s i s.

Alttarinsakramentti ks. E li f o o 1 1 i n e n.

AlttariiJÖytä ks. Alttari.
Alttaritaulu ks. Alttari.
Alttarivaate ks. Alttari.
Alttarivei-ho ks. Alttari.
Alttina ks. A 1 t y n.

Altto (ital. aito), matala lapsen tai uaisen-

..ini, ulottuu tavallisesti pienestä g:.stä 2-viivai-

-icn e:hi'n.

Autoklaavi, nuottiavain (kuva 1), joka ase-

Iitaan viivaston 3:nnelle viivalle, osoittamaan
..1-viivaista" C:tä

:

käytettiin muinoin
kuorolaulussa, nyky-
ään vain alttoviuluUr.

.'<<-n sijalle on lehtori

Axel Törnudd keksi-

I

nyt käytännöllisem-
män nuottiavaimen,
joka osoittaa ..pientä'

11. 11a

Koomalaiskatolisissa kirkoissa tuli aikaisin

tavaksi pystyttää useampia alttareita, joista

kuorissa oleva pääalttari oli tärkein ja sen jäl-

keen tuli maallikko- 1. pyhä ristinalttari. Sivu-
alttarit (sivukappeleissa) ovat pystytetyt pyhi-

mysten muistoksi ja käytetään yksityismessuja
varten. Matkoilla ja sodassa käyttivät katolilai-

set papit messujaan varten jiieniä kannettavia
alttartita. Protestanttisissa kirkoissa alttarin

paikka yleensä on sama kuin katolisissa kirkois-

sa, nim. itäisellä kuoriseinällä. Muutamissa kir-

koissa on käytännöllisistä syistä poikettu tästä

tavasta; niinpii a. useissa Pohjanmaan ristin-

muotoon rakennetuis.sa kirkoissa on sisäkul-

massa keskellä kirkkoa. — Katolilaisia altta-

reita muistuttavat sangen paljon buddhalaiset

alttarit, jotka on sijoitettu jonkun IJuddliaii

kuvan eteen ja joiden ääressä kaikki jumalan-
palvelusmenot suoritetaan. [Schmid. ,.Der

<:hristl. Altar u. .sein Schmuck" (1871) ; Milnzen-
liiiger ja Beis.sel, „Zur Keuntniss und WUrdi-

g:tä viivaston 2:sella vil-

ja siis on tarkalleen oktaavia alempi
kuin käytännössä oleva diskanttiklaavi (3).

7. K.
Alttoviulu, tavallista viulua kooltaan suu-

rempi, ääneltään tummempi ja kainompi; kielet

viritetyt sä\elille: e, g. d, a, siis kvintin verran
alemmaksi kuin viulun. Käytetään sekä orkes-

terissa että jouliikvartetissa ja muissa yhdys-sä-

vellyksissä viulun ja sellon sointivärien välit-

täjänä. /. K.
Altyn /-.!/'-/ (< tatar. a/iy' = kuusi) , altti-

n a, ven. raha, ennen arvoltaan 3 a 6 tenkaa
(s. o. 1

'/a ä 3 kopeekkaa), nykyään 15 kopeek-
kaa (esiintyi 170i-i25 hopearahanakin).

Aluelääkäri, suurten kaupunkikuntien köy-

hien sairaanhoitoa varten asettama lääkiiri.

joista kullakin on oma alueensa, mihin hänen
loimintavelvollisuutunsa rajoittuu. il. 0-B.

Aluenjnnri, järvi, johon ..tulen synnyissä"
Ilmarisen iskemä tulikipuna putoo. Nimi esiintyy

monessa toisistaan vähäsen eroavassa muodos.sa,

kuten vanhimmassa kirjaanpanossa v. 16.5S:
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AInfiry, Aluiroi. .llnicos järvi, Gaiianderin my-
K.logiassa: Aluen. Alaman, Aloen. Ahce jiirvi.

A. y.

Alumen /-lii'-] (lat.) . aluna : A. plumosura, as-

liesti : a. uiitiim, poltettu aluna. vrt. Aluna.
Aluminaatit, eraiinlaisia suoloja, joissa alu-

ininiumliydroksidi esiiutyy happona ja jotka siis

voidaan ajatpUa syntyneiksi aluminiumhydrok-
»idisla, niin ettu tiimaa vetv on korvattu metal-

lilla.

Aluiainiumi dat. nlu'mcn = aluna), eräs taval-

lisinmiista luonnossa esiintyvistä metalleista

kim. merkki AI), esiintyy luouaossa etenkin

-ilikaattina (maasälvilssä, kiilteos>>ä ja savessa),

tiuoridina (kryoliitissa) , hydroksidina (hydrar-

gilliitissa, banksiitissa ja diasporissa) sekä vielä

oksidina (ks. t.). Valmistetaan nykyään mel-

kein yksinomaan elektrolyyttisesti a.-oksidista,

lolion on sekoitettu kryoliittia, jotta se helpom-
Tniii sulaisi. A. on harmaauvalkea. kiiltävä me-
talli, jokseenkin yhtä raskasta kuin lasi {om.-p.

•2.7, atomip. 27, t) ja yhtä kovaa kuin hopea; sitä

voidaan kiillottaa, valssata hienoksi levyksi ja

lakoa lehtialuminiuDiiksi ; on ilmassa sangen py-
-yväinen, ei hapetu sanottavasti kuumuudessa-
kaan; sulaa noin TOO^rssa, liulcenee helposti

-uolaliappoon. kuumaan laimeaan rikkihappoon,
tnutta ci typpihappoon : liukenee myös kali- ja

iiatronlipeäJM muodostaen n. s. .a 1 n m i n a a t-

teja. A:n keksi Wöhler 1S27, vuodesta 18.33

Deville sitä valmisti suurissa määrin natrium-
-Tluminiunikloridista ja natriumista, mutta vasta
i'lektroly3'ttisen valmistustavan keksiminen (Ki-

liäni, I16roult, Hall n. 1SS6) antoi sille suurem-
man käytännöllisen merkityksen. Sitä käyte-
tään kaikenlaisten tarvekalujen valmistukseen,
litografiassa (algrafla), laiva- ja rautatiera-

kennuksessa, polttoaineena Goldschmid tin

menettelytavassa (ks. t.) j. n. e. Koko-
naistuotanto "l903 n. 8,25 milj. kg. (W. B.)

Altiminiumhydroksidi, kem. yhdistys alumi-

niumista, hapesta ja vedy.stä (.\1 (OH) 3) , saadaan
hyytelömäisenä valkeana sakkana saostamalla
.-•iurainiumsuolaliuosta ammoniakilla. A. liuke-

nee helposti sekä happoihin että väkeviin emäk-
siin muodostaen edellisessä tapauksessa happo-
jen aluminiumsuoloja, jälkimäisessä n. s. ai u-

ni i n a a 1 1 e j a. Suuren taipumuksensa tähden
yhtyä useihin orgaanisiin väriaineisiin käyte-
tiiä a:a värjäystehtaissa peittauksena.
Aluminiuinlejeeringit, aluminiumia sisältä-

vät lejeeringit, valmistetaan suorastaan sulatta-

Mjalla aluminiumia ja muita metalleja yhteen.
.Viistä ovat tärkeimmät: aluminium i-

pronssit, joissa on kuparia ja noin 2,5-10 ^c

aluminiumia; kauniita, kullan keltaisia: eivät
muutu ilmassa, jonkatähden niistä valmistetaan
kaikenlaisia koristetavaroita : a 1 n m i n i u m i-

messinki, kaunis keltainen lejeerinki, joka
kuparin ja sinkin ohella sisältää 1,3-8

'^J- alumi-
niumia : m a g n a 1 i u m i, hopeanvalkoista, kiil-

tävää ja varsin lujaa, helposti taottavaa lejee-

rinkiä ; sisältää paitsi aluminiumia noin 10-30';^

magnesiumia. Sitä käytetään nykyään paljon
korvaamaan messinkiä ja muita metalleja.
Alvnniniummessinki ks. A 1 u m i n i u m I e-

j e e r i n g i t.

Aluminiumoksidi, saves, kem. aluminiumin
ja hapen yhdistys (AI. Oj), esiintyy luonnossa

korundina, rubiinina ja safiirina
sekä, vähemmän puhtaana, smirgelinä.
Aluminiumpronssi ks. A 1 u m i n i u m 1 e-

jeeringit.
Aluminiumsilikaatit ovat piihapon .ilu-

nnniumsuoloja; esiintyvät luonnossa m. m. sa-
vena sekä kaoliinina eli j) o r s 1 i i n i-

m a a n a. Kaksoissilikaatteiua yhdessä muiden
metallien silikaattien kanssa muodostavat a:t
kiinteän maankuoren pääosan.
Aluniiniumsuolat, happojen ja aluminiumin

kem. yhdistyksiä, jotka johdetaan hapoist.i niin.

että näiden vety ajatellaan korvatuksi aluiuiniu-
milla; a:t ovat värittömiä ja yleensä veteen tahi
suolahappoon liukenevia. Veteen liukenevat a:t

ovat kirpeänmakuisia ja niitten liuoksilla on
hapan reaktsioni. Tärkeimpiä a:ja on aluna.
Aluminotermia, metallioksidien pelkistiiminen

alnminiumpulverin avulla : jos metallioksidi- ja

aluniiniumpulveri-seos erityisen sytytysaineen.
esim. räjähdyselohopean avulla, sytytetään,
palaa aluminiumi metallioksidin hapen kustan-
nuksella ; oksidin metalli eroaa sulassa tilassa.

Menettelytapaa käytetään korkean lämpötilan
saavuttamiseksi, osaksi myös muutamien metal-
lien niinkuin kromin ja mangaanin valmistuk-
seen oksidei.staan.

Alumni (lat. alumnus < aJere = elättää) , tur-

vatti ; oppilas.

Aluna (lat. alii'meit), kaliumalunan lyhyempi
nimitys, kidevettä sisältävä alumiuiumsulfaa-
tin ja kaliumsulfaatin kaksoissuola (KjSO,.

AL(S0J3. 24H,0). Alunaa valmistetaan a 1 u-

nakivestä (ks. t.) . Tämä pasutetaan 500-

SOO°:seen, asetetaan ulkoilmaan ja kostutetaan

usein vedellä. Kun sitä sitten vedellä uitetaan,

saadaan a.-liuos, josta a. jäähdyttäessä kiteytyy.

Myös a. -s a v e s t a ja a.-l i u s k e e s t a eri kei-

noin valmistetuista aluminiumsulfaattiliuoksista

saadaan, lisäämällä kaliumsulfaatlia, alunaa.

Väkevöidyistä lämpimistä liuoksista a. erkanee

hämmentäessä valkoisina pieninä kiteinä, n. s.

,.a 1 u n a j a u h o n a". Kuumentamalla 92°:seen

a. sulaa kideveteensä, joka yhä lämmittämällä
haihtuu pois, ja jälelle jää rakoUinen, vedetön

eli poltettu a. Kaupassa on a. suurina, vä-

rittöminä, läpikuultavina oktaeederikiteinä. 100

osaan vettä liukenee 0°:ssa 3,9 osaa kiteistä a:a,

100°:ssa öö7,5 osaa, huonelämmössä n. 12 osaa.

Maultaan a. on makean katkeraa ja limakalvoja

kutistavaa. A:lla on laaja käytäntö väriainei-

den valmistuksessa, peittausaineeua, paperin lii-

ma-aineena, veden puhdistamisessa y. m.
Alunajauho ks. Aluna.
Alunakivi, valkea, punertava tai harmaa tra-

kyyttineu vuorilaji, joka vaihtelevissa määrissä

o!i a 1 u n i i t i n läpitunkema. Esiint\-y tuli-

peräisissä seuduissa, niinkuin Keski-Italiassa

(Tolia, Civita Vecchia), Au\ ergne's.sä, Unkarissa

y. m. A:stä valmistetaan alunaa (ks. t.).

Alunaliima, alunanpitoinen liima, voimakas
paperiliima.

Aluiialiuske, rikkikiisu- ja hiilenpitoinen

saviliuske, josta valmistetaan alunaa. Tavataan
Ruotsissa, Saksassa ja Belgiassa.

Alunamaa, usein hiiltä sisältävä savi, jossa

myös on rikkikiisua ja sentähden rapautuessa

.syntyy aluminiumsulfaattia. Käytetään alu-

nan valmistukseen.
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Alunaparkinta 1. valkoparkinta ks.

N a h k a.

Alunat, kaksoissuoloja, joiden kokoumus vas-

taa alunaa (ks. t.). Niissä voi kaliumin tilalla

olla joku muu alkalimetalli tahi ammoniumi ja

aluminiumin paikalla rauta tai kromi.
Aluniitti, mineraali, emäksistä kaliumin ja

aliiininiumin sulfaattia, vrt. Aluna, Aluna-
k i V i.

Alus ks. Subjekti.
Aluskangas. Näin nimitetään Lapin tuntu-

rien juurilla olevia, epäsäännöllisesti kumpuisia
vi eri Ilki vi -kasaumia.
Aluslehdet, kasvin maanrajassa olevat, useim-

min ruusukkeiset varsilehdet.

Alusrakenne, alin osa rautatiestä tai sillasta.

Kantatiellä kuuluu alusrakenteeseen itse täyte-

penger ja leikkauskuoppa sekä niiden perustuk-
set, silloissa sillan tuet ja niiden perustukset.

J. C-^n.

Alussivu ks. S u o j a s i V u.

Alustinlasl ks. Objektilasi.
Alustus 1. pohjustus, seikkaperäinen

s(-lonteko keskusteltavaksi otettavasta asiasta.

Alusvesiratas, vaaka.suoran akselin ympäri
kiertävä vesiratas, jonka alimpaan osaan vesi

vaikuttaa. J. C-in.

Aluta [-lu'-J, A 1 t, unk. O 1 t, Tonavan vasen
lisäjoki, saa alkunsa Karpaateilla, Siebenbiirge-
nin ylängöltä, murtautuu Transsilvanian alppien
läpi ,,Punaisen tornin" solan kautta Romaniaan,
jossa se on Suuren ja Pienen Valakian rajana,

ja yhtyy Tonavaan vastapäätä Nikopolia; pi-

tuus 550 km. iv. S-»n.

Alvajärvl, noin 18 km jiitkä järvi Viitasaaren
reitissä, laskee Pihtiputaan kirkon luona
Kolimajärveen. J. E. R.

Alwar, engl. II 1 w a r, indobrittiläinen valtio

Rajputanassa Delhin ja Jaipurin välillä, n.

8.000 km-, 8'i!),000 as. (1901). Pääkaupungissa
A:ssa 57,500 as.

Alvarado [-iu'-J, Pedro de (k. 1541), esp.

löj'töretkeilijä ja seikkailija, oli mukana Cor-
tezin retkellä Meksikoon, jossa osoitti suurta ur-

hoollisuutta. Sittemmin kuveruuiirinä Guate-
malassa, josta teki valloitusretken Quitoon, myö-
hemmin Hondurasissa ja kaatui eräässä taiste-

Uissa intiaaneja vastaan.
Alvastra, luostarin raunio ja rautatienasema

Itägöötanmaalla Ruotsissa Ombergin eteläpuo-

lella. Tiettiivästi Ruotsin vanhin luostari, sen
perusti Sverker I ja kuningatar Ulfhild sistersi-

läismunkeillo 115.') tai 1150.

Alve ks. H e i s i m a t o. — A.-sanaa käyic-

tiiän kalastuskirjallisuudessa merkitsemään ka-
laugioikasia.

Alvejuuri ks. P o 1 y s t i e h u m.
Alvensleben, Konstantin von (1809-

92), preuss. kenraali, kunnosti itsensä useissa

taisteluis.sa ranskalais-snksalaisessa sodassa
187071.
Alveolaari, äänne, joka muodostuu siten, että

kielenkärki koskettelee alveoleja eli ikenien ku-
pevaa osaa. vrt. A 1 v e o 1 i, A 1 v e o 1 a a r i n e n.

Alveolaarinen, alveoliin kuuluTa, alveoleja

koskeva, rakkulamainen.
Alveolaarisyöpä, erityinen kasvannai.seo

muoto, missä sidekudoksen rakenne muodostaa
silmukoita, joissa itse syöpäsolut sijaitsevat.

Alveoli (lat. alve'olus = pieni kuopjia) , syven-

nys, ontelo, rakkula. Ne leukaluiden kuopat,
joissa hampaat ovat (Alveoli dentales). Kulla-
kin hampaalla on oma kuoppansa. — A. pul-
in o n a 1 e s, keuhkojen ilmarakkulat. M. 0-B.
Alyattes [-a'ttcsj, Lyydian kuningas, Sady-

atteen poika. Kroisoksen isä, Mermnadien hal-

litsijasukua, hallitsi v. 617 (tai 609 tai 605) -560

e. Kr. A. karkoitti Aasiaan hyökänneet kimme-
riläiset ja kävi Meedian kuningasta Kyaksaresta
vastaan kuuden vuoden aikana sotaa, joka päät-

tyi V. 585 rauhaan, missä Halys joki määrättiin
molempien valtakuntien rajaksi. H:in kuki.sti

myös kaarialaiset, sekä valloitti Smyrnan ja Ko-
lophonin, mutta ei saanut Miletosta valloite-

tuksi. Hänen hautansa Hermos-joen varrella

oli kuuluisa komeudestaan. E. R-n.

Alypios f-y'-}, kreik. kirjailija, joka on kir-

joittanut johdannon musiikin teoriaan, jossa

m. m. tehdään selkoa kreikkalaisten nuottijär-

jestelmästä. A:n luullaan eläneen 3 tai 4 vuosi-

s:lla j. Kr. O. E. T.

Alyssum [y'-], k i 1 p i r u o li o, kasvisuku
(.Vwc»7c»"fE-heimossa. Tav. haarovia, harmaan-
vihreitä yrttejä, joiden lehdet ovat ehyitä, pie-

nehköjä: pienet vaaleat kukat tertuissa, lidut

melk. ympyriäisiä. Muutamia lajeja puutar-

hoissa korisluskasveina. Enimmät lajit Väli-

meren maista.

Alytes obstetricans, k ä t i 1 ö s a m m a k k o.

Lounais-Euroopassa elävä, 4 cm pitkä konna.
jonka uroksella on tapana
kääriä takajalkoihinsa naa-

raksen la.skemat rihmamai-
set mätijoukot ja laskea ne,

sikiöitten kehityttyä, ve-

teen.
r- 11 r Katililsamm«kko.

Alön [-Ö-], kaunis hietapohjainen saari Uuden
kaarlepyyn saaristossa, joen suuu ulkopuolella.

Kaupunkilaisten huviloita. J. E. R.

A. M., lyhennys sanoista Artittm }nagist3r,

myös: L. A. M. = liberalium a. m., ennen van-
haan käytetty nimitys yliopiston filosofisessa

tiedekunnassa tutkinnon suorittaneen oppi-

arvosta.

A M. (a. m.), lyhennys lat. annö mftndi

-

maailman vuonna, tai lat. anie meridiem = ennen
puoltapiiivrä.

Am, ammoniumradikaalin (NH,) merkki.
Amabile [-mä'-] (it.), suloise.sti, herttaisesti.

— Flauto amabile, sulosointuinen (urku-
äänikerta). /. K.
Amadeo [de'-} (Amadeus),Ferdinand6

Maria (1845-90), Aostan herttua. Es-
panjan ent. kuningas. Italian kunin-
kaan Viktor Emaiiuelin toinen poika, valittiin

Espanjan kuninkaaksi 1870. Hän noudatti tar-

kasti maan perustuslakeja ja oli rahvaan suosi-

ma, mutta ei aateli.ston. Monenmoisten puolue-

juonittelujen ja lisääntymistään lisääntyvien

vaikeuksien takia A. jo 1873 vuoden alussa luo-

pui kruunustaan. Lopun ikäänsä hän eli Ita-

liassa. K. Il.dt.

Amiadeus-järvi l-e'-], suuri suolajärvi si.sä-

.•\iistraaliassa, 25» etel. lev., 131° it. pit, 204 m
yi. merenp. : sen löysi 1872 Giles.

Amadisromaanit, eräs ryhmä keskiaikaisin

ritariromaaneja, joiden esikuvana oli laaja ker-



313 Amager—Amarantaceae 314

tomus rohkeasta ja jalosta prinssi Amadis Gal-

lialaisesta {„Aniadis de Gaula"), hänen ihmeelli-

sistä seikkailuistaan ja sankat iteoistaan ja hä-

nen uskollisesta rakkaudestaan prinsessa Oria-

iiaa kohtaan. Tämän romaanin alkuperäiseksi

sepittäjäksi arvellaan portugalilaista Joao de

I.obciraa, joka eli 13:nnella vuosis. Se käännet-
tiin espanjaksi, sitä mukaili ja jatkoi Garcia
Ordouez de Moutalvo 15:unellä vuosis., sitten se

3'hä kasvoi ja laajeni varsinkin espanjan ja

ranskan kielisissä mukaelmissa, niin että se lo-

pulta sisälsi 30 kirjaa. Se levisi ympäri Eu-
rooppaa ja saavutti rajattoman kansansuosion
tyypillisenä ilmauksena keskiajan ritarillisuu-

den ihanteesta ja kauniiden, jalojen naisten

palveluksesta, kunnes Cervantes kuolematto-
jnalla ,,Don Quixotellaan" teki tästä ihantelusta

lopun. V. T.

Amager, pieni, matala saari Juutinraumassa,
Rööpenhaminan amtissa Tanskassa; 65 km-,

08,000 as. Korkein kohta vain 6 m yi. merenp.
Saari on erittäin hedelmällinen ja hyvin vil-

jelty; suuria vihannes-, erittäinkin kaalinvilje-

lyksiä. Istutettua metsää on 150 ha (valtion).

Asukkaat ovat vielä osaksi Kristian Il:n aikana
sinne muuttaueitten hollantilaisten jälkeläisiä,

jotka kauan ovat säilyttäneet kielensä ja omi-

tuisen vaatepartensa. Saarella on useita pieniä

kaupunkeja, kuten tehdaskaupunki Kastrup ja

kauppa- ja teollisuuskaupunki Dragör.
W. S-m.

Amalasunta /-«'/, itägoottien kuninkaan
Teodorik Suuren tytär, Eutarikin puoliso, tuli

isänsä kuoltua 52(5 hallituksen pitäjäksi poi-

kansa Atalarikin nimessä. Hallitusta hän johti

Teodorikin hengessä, osoittaen mieltymystä roo-

malaiseen sivistykseen ja tapoihin. Atalarikin

kuoltua 531 meni A. uusiin naimisiin orpanansa
Teodohadin kanssa, mutta tämä murhautti seur.

vuonna hänet, kun A. ei tahtonut luovuttaa hal-

litusta Teodohadin käsiin. Tämä tapaus antoi

keisari Justiniauukselle aiheen hyökätä Italiaan.

A". G.

Amalekilaiset, paimentolaiskansa, joka a-^us-

keli erämaassa Siinainniemeltä pohjoiseen Pales-

tiinan eteläisillä rajamailla. Esiintyvät V:ssa
T:ssa israelilaisten ainaisina vihollisina (2 Moos.

l'^8-i«; Tuom. 3i5; 63; "u) ,
jotka rosvoretkillään

vaivasivat varsinkin Simeonin ja Juudaan aluei-

ta, kunnes Saulin (1 Sain. 15) ja Daavidin
(1 Sam. 27,; 30, seur.) onnistui nujertaa heidät.

Sen jälkeen häviävät näyttämöltä. 1 Moos 36,2

mukaan kuuluivat Esaun jälkeläisiin. Ar. IL
Amalfi 1-ma'l-], kaupunki Etelä-Italiassa

Salernon maakunnassa, Kampaniassa. Sijaitsee

khuniin Saleruonlahden rannalla ja oli keski-

ajalla tärkeä ja suuri kauppakaupunki; nvl on
siinä vain 4,300 as. Sen kuuluisa tuomiokirkko
on ll:nneltä vuosis. IV. S-m.

Amalgameerata ks. A ma 1 g a m o i d a.

Amalgairii. elohopean ja jonkun muun metal-

lin lejeerinki. Kullan ja hopean erottamiseksi

malmeista, käytetään niiden taipumusta muodos-
taa amalgameja. Kun nins. hienoksi muserret-

tuja kulta- ja hopeamalmeja käsitellään elo-

hopealla, yhtyvät kulta- ja hopeamuruset elo-

hopeaan ja puuromainen amalgami voidaan
erottaa pois. Tästä haihdutetaan elohopea pasut-

tamalla, joten jalot metallit jäävät jälelle. —

Tina-amalgamia käytetään peililasin peitteeksi,
ja muista amalgameista valmistetaan hammas-
plombeja. Luonnossa esiintyy hopea-a. kiteisenä
mineraalina Chilessä.

Amalgamoida. 1. Kem., yhdistää joku niu-

lalli elohopeaan, päällystää amalgamilla, erot-
taa kulta tai hopea malmeistaan elohopealla. —
2. Kuvann. Yhdistää, sekoittaa. R. D.
Amalienborg [-0'-], kuninkaallinen linna

Kööpenhaminassa Amalieuborgiu torin varrella.
Torilla on Aasialaisen kauppaseuran pystyttämä
l'redrik V:u muistopatsas. Alkujaan rakensi 4
aatelismiestä kuninkaan käskystä torin ympä-
rille 4 eri linnaa, jotka kuitenlcin pian joutuivat
valtiolle. Vanhan kuninkaallisen linnan palon
jälkeen v. 1794 ovat ne olleet kuninkaan ja
perintöruhtinaan palatsina. W. H-m.
Amalit, itägoottilainen kuningassuku, jonka

kuuluisimmat edustajat ovat Hermanarik ja

Teodorik Suuri (ks. näitä) ; sanotaan myöskin
Amelungeiksi.
Amalrik Benalainen, panteistinen juma-

luusoppinut keskiajalta. Hänen oppinsa, jota

hänen oppilaansa i)avid Iiinantolainen kehitti,

on yhteydessä Joh. Erigenan järjestelmän kanssa.
A. opettaa kolmessa jaksossa jatkuvaa Juma-
lan ilmoitusta. Jumala on nimittäin ilmoittanut
itsensä Isänä Abrahamissa, Poikana Jeesuksessa
ja Pyhänä Henkenä Amalrikin oppilaissa. Pyhän
Hengen aikakaudella ovat ulkonaiset kirkon-

menot tarpeettomat. Katolinen kirkko on Babel.

Uskovaiselle, joka elää hengessä, ei ole synniksi,

vaikka hän lihassansa lankee. A. joka kahden-
nentoista vuosisadan loppupuolella oli opettanut
Pariisin yliopistossa, pakoitettiin peruuttamaan
oppinsa ja kuoli v. 1204. Hänen puoluelaisensa,

joita nimitettiin „P. Hengen lahoksi'' kirottiin

Pariisin synodissa v. 1209 ja lateranikokouksessa

V. 1215. [Heuter, ,,Geschichte der relig. Aufklä-

rung im Mittelalter" (1877).] E. K-a.

Amaltlieia [-na'-], kreikkalaisessa tarustossa

Zeuksen imettäjä, jota milloin kuvailtiin nym-
fiksi (luonnottomaksi), milloin vuoheksi. —
Amaltheian sarvi = runsauden sarvi.

Amanita [-i'-] ks. Kärpässieni.
Amanuenssi (lat. amuimtnMs < inanus =

käsi), apulainen; näin nimitetään vakinaisella

palkkasäännöllä olevia erinäisiä virkamiehiä,

esim. yliopiston kirjastossa, valtionarkistossa,

museoissa y. m. — Ylimääräiset amanu-
enssit eivät ole vakinaisella palkkasäännöllä.

Amara [-mä'-] (lat. amä'rus = katkera), lääk-

keissä käytetyt karvaat aineet. M. 0-B.

Aniara-koca [-ösaj, „Amaran sanakirja", noin

5:nneltä vuosis. peräisin oleva sanskritinkielinen

synonymileksikko, joka sitäpaitsi ilmaisee no-

minien suvun y. m. Tärkeimmät painokset ovat

Colebrooke'n (1808) ja Loiseleur Deslongehamps'in

(1839-45).

Amarantaceae {-ta'-J, kaksisirkkaisheimo,

Ce7^(ros/lt)^(I(e-pa^vesta ;
yrttejä tahi pensaita,

harvoin puita, n. 500 lajia, varsinkin trooppisissa

ja subtrooppisissa seuduissa etenkin Amerii-

kassa, Afrikassa ja Austraaliassa. Lehdet ehyitä,

korvakkeettoraia, kukat pieniä, tiheissä tähkä-

mäisissä kukinnoissa, niiden esilshdet pysyviä

ja samanväri"iä kuin useimmin sukapiikkimäi-

set kehälehdet, joiden avulla siemenet leviävät.

Koristuskasveina meillä yleisimmin suvut Ama-
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runlus. r e V o n h ä 11 t ii ja Celosiv, kukon-
harja (ks. n.).

Amarant-iitaristo, Kristiina kuuingatlaren
1633 perustama sruia, joiion kuuluivat kuuingat-
laren liihimraäl ystäviit, niin naisia kuin herro-

jakin; lakkasi hänen kruunusta luopuessaan
seur. V. — Samac nimen otti eräs 1760 Tukhol-
massa keskinäistä seurustelua varten perustettu
yhdistys.

Amaranttipuu on etelä-ameriikkalaisen Co-

paifera braccatan punaista tahi sinipunaista
sydänpuuta. Kiiytetäiin puunleikkaustöihin

;

esiintyy kaujjassa neliönmuotoisina laattoina.

Amaranttiväri, kaunis, tumma, punasiner-

välle vivahtava punaväri; valmistetaan käsit-

telemällä kotsenilliväriä ammoniakilla tahi

tiuasuolalla.

Amarantus, revonhan-
t U, kasvisuku Amarantacece-
heimossa. Tav. yksivuotisia

yrttejä, joiden vuorottaiset

lehdet ovat tasasoukkia —
puikeita. Kukat tähkämäi-
sissä, punaisissa, erinomaisen
tilleissä sykermis.sä. Useat
lajit koristuskasveina, esim.

A. caudatus, jolla on pitkät,

riippuvat, lakastumattomat,
punaiset tähkät. Pohjois-

Intiassa viljellään A. pani-

culatusta, jauhoisten siemeu-
teusii vuoksi. — Lajit levin-

neet kaikkiin maapallon V3-Ö-

hykkeisiin jiaitsi kylmiin.
Ainarna l-ma'r-1 (Teli el-Amarna), faarao

AmiiKilis IV:n perustaman hallituskaupungin
lauihopaikka Keski-Kgyptissä. Sieltä löydettiin
t;clvtlla 1887-8 noin 300 babylonialaisella iiuolen-

]j;i;ikirjoituksella varustettua savitaulua. Ne
kuuluivat aikoinaan mainitun faaraon valtio-

arkistoon ja ovat enimmäkseen assyriankielisiä
kirjeitä, jotka erinäi.set babylonialaiset, assyria-
laiset ja muut Ktu-Aasiau ruhtinaat sekä Egyp-
tin palestiinalaiset vasallit 1400-luvulla e. Kr.
olivat lähett.-ineet Egyptin hoviin. Tämä el-Amar-
iiaii löytö on muinais-itäniaita koskevan tutki-
muksen tärkeimpiä lähteitä, se kun luo valoa
Etu-Aasian ja etenkin Pah^stiinan valtiollisiin,

yhteiskunnallisiin ja sivistyshistoriallisiin oloi-

hin aikana ennen israelilaisten heimojen luloa
Kanaanin maahan. .\mariKi-kirjeet m. m. todis-

tavat, että niioleni)ii;ikirjoitusta lö;nnellä vuosi-

sadalla e. Kr. viljeltiin koko Etu-Aasiassa, jopa
Egyptissäkin, ja että assyrian kieltä siihen aikaan
käytettiin diplomaattisessa kirjeenvaihdossa
niinkuin ranskan kieltä meidän päivinämme.
[Tallqvist, „Eräs Aasian ja Egyptin välinen
kirjeenvaihto 15:nneltä vuosisadalta e. Kr."
(Valvoja 1891) ; Hugo Winckl:!r, „Die Thon-
lafeln von IVll el-Amarna" (1896).! K. Tt.
Amaryllidaceee fdd'-j, n a r s i s s i k a s v i l,

kasviheimo yksisirkkaisten luokan Liliflorm-

parvessa. Monivuotisia yrttejä, harvoin ruoho-
varpuja, useimmat sipulikasveja, joiden lehdet

ovat silposuonisia. tasasoukkia, tavallisesti ruti-

sukkeisia. Isot. loistavanväriset kukat erilai-

sissa kukinnoissa, harvoin yksinäisiä. Useim-
mat lajit kuumasta vyöhykkee.slä tahi lauhk-^an
v}'öhykkeen lämpimistä osista. Muutamat levin-

neet välimerenmaihin. Useita lajeja koristus-

kasveina: Galanthiis. Leticnjutn, Narcissus y. m.
Amaryllis [-y'-], kasvisuku AmaryUidaceu -

heimossa. Suvun ainoaa lajia, A. belladonniiii

(Etelä-.\frikasta) viljellään mon-^na muunnok-
sena. Lehdet pitkiä, tasasoukkia: kehittyvät
vasta kukkimisen jälkeen; isot, nuokkuvat,
punaiset, tuoksuvat kukat sarjassa pitkän vanan
latvassa. — A.-nimi annetaan monelle muul-
lekin Aniaryllidacea-heimoon kuuluvalle huone-
kasville.

Amasis [-mä'-] (Amos is. oik. Ahmosei.
kahden egyptiläisen kuninkaan nimi. 1. A. I.

noin V. 1550 e. Kr., musersi Hyksos-heimojen
vallan. — 2. A. H, 570-526 e. Kr., suosi kreikka-
laisten vaikutusta Egyptin oloihin. Hänen ker-

rotaan olleen Pythagoraan ja Thaleksen y. m.
viisasien tuttava. K. Tt.
Amasja 1. Amasjähu [-mus-], Juuda; ;•

valtakunnan kuningas 83S-S00 e. Kr., hallitsi sa

maan aikaan kuin Israelin valtakunnas.sa Joa'~.

jonka kanssa A. kävi onnetonta sotaa. Sen joii-

ilosta hänet murhattiin.
Amati [-mii'-], kuuluisa viulnnrakentajasuk.i

Crnnonassa 16:nnella ja 17:nnellä vuosisadalla.

.'>en tuotteet ovat yhäkin jääneet kaikista eti-

vimmiksi; niitä nimitetään „kremoiialaisiksi"^
t;ihi ,,Ainati"-viuluiksi. /. Ä.
Amatsonit, kreikkalaisessa tarustossa so-

taisa n a i s k a n s a. Heidän varsinaisena
kotipaikkanaan oli tavallisimman tarun niukaa:i

Theniiskyran seutu Vähässä Aasiassa (lähellä

.Mustan-mereu etelärantaa) ; sieltii heidän luul-

tiin levinneen m. m. Mustan-meren pohjoispuo-
lelle, skj-yttien maahan. Usein he esiintyvät tais-

telussa Kreikan tarusankareja (niink. Herak-
lesta ja Theseusta) vastaan; ulottuivatpa hei-

dän sotaretkensä m. m. muka Attikaankin.
Useat Vähän Aasian kaupungit .sanottiin heidän
perustamikseen. — Kreikkalaiselle taiteelle

.\niat.soni-taru on antanut useita kauniita
aiheita. O. E. T.

Amatsonkii-ves, eräs 2-teräinen kivikirveslaji.

Aniatsonkivi, vihreä maasälpälaji (mikro-
kliini) .

Amatööri (ransk. önm/cur < lat. amä'tor <,

umfi'rc = rakastaa), harrastelija, henkilö, joku

harjoittaa taidetta tai jotakin t:iitoa (esim. valo-

kuvausta) pitämättä sitä aminatlinaan tai ilman
että hänellä siihen on tarvittavaa taitoa.

Urheilija, joka kilpailee taloudellisia etuja

lukuunottamatta. Suomen Voim.- ja Urheilu-

liiton amatöörimääräysten mukaan kat.sotaan

amatööriksi henkilöä, joka 1. ei kilpaile raha-

palkinnosta eikä sovitusta korvauksesta, 2. ei

maksusta eikä aineellista etua saavuttaak.set n

anna opetusta voimistelussa tahi urheilussa. lu-

kuunottamatta ohjaavaa opetusta kouluissa ja

yhdistyksissä, 3. ei kilpaile ammattimiehen
kanssa, 4. ei palkintotuomarina eikii muunlai-
sena toimihenkilönä avusta amatöörien ja

ammattimiesten välisis.sä kilpailuissa. 5. ei myy
eikil muulla tavalla muuta palkintojan.sa
lahaksi. -Iskm-.

Amaurosis /-mii'-J (kreik. ..pimennys"), .so

keus ilman ulkonaisesti huomattavaa syytä n. ..

musta kaihi, käsite, joka kuitenkin yhä enem-
män supistuu, sitä myöten kuin on opittu silmä-

peilin avulla keksimään sokeuden syitä silm<lii'
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pohjassa ja uäköiiermoissa esiintyvissä sairaloi-

sissa muutoksissa. J/. 0-B.
Amazonas {-su'-J. 1. (Alto-A.) Amazou-

virrau varrella sijaitseva brasilialainen valtio,

l,897,U-20 km=, 249,756 as. (1900), pinta-alal-

taau suurin Brasilian liittotasavallan valtio,

mutta väentiheys vain 0,1 kra-:lUl. Se on päii-

osaltaan suurten aarniometsien peittämä. Täällä
asuu ainoastaan alhaisella kehitysasteella eläviä

intiaaneja. Kaupungit sijaitsevat jokien var-

silla ; suurin on pääkaupunki Jlanäos, joka myös
on Araazonvirran laivaliikenteelle tärkein.

65,380 as. (1900). Päätuotteet ovat kautsukki
ja kaakao. — 2. rcrulainen, Ecuador-tasavaltaan
rajoittuva ja Jlarauon-joen varrella sijaitseva

departementti 1. maakunta, 36,122 knr, 70,676 as.

(1896). Maa on hyvin kasteltua, ja viljeltyä

tasankoa. Pääkaupunki Chachapoyas (tsatsapo-

jas)

.

W. S-m.
Amazonvirta [sön-] 1. MaraiSon, keskijuoksu

Ucayalm ja Rio Ncgron välillä on nimeltä Soli-

möes; joki Etelä-Ameriikassa. Lähdejoki Ma-
raiion saa alkunsa 10° 30' e. lev. Cerro de Pasco
kaupungin luoteispuolelta Llaurioocha järvestä

(3,653 m yi. merenp.) ja vain 2-10 km Tyynen
meren rannikolta. .Se juoksee ensin 670 km poh-

joiseen pitkin Andein kapeita laaksoja. Tämän
jälkeen se kääntyy suurena kaarena itään ja kul-

kee Kordillerien poikki muodostaen useita pu-

touksia (suurin ja kuuluisin Poago de Manse-
riche) . Näitten putousten alla on joen pinta
tuskin ISO m yi. merenp. Se virtaa sitten tyy-
nenä ja mahtavana, paikoittain peninkulmia le-

veänä Brasilian aarniometsien ja Llanos savan-
nien läpi sekä laskee päiväntasaajan eteläpuo-
lella Atlantin valtamereen. Joen suussa on
suuri Marajö-saari, jonka se ja Rio Parä ovat
erottaneet mantereesta. Virran suoraviivainen
pituus (lähteeltä suulle) on 5,300 km, jokialue
7,160,000 knr. Nousuvesi huomataan aina 850 km
virran suusta Obidos kaupunkiin saakka. Kun
nousuvesi kulkee vastavirtaa, muodostaa se mah-
tavan hyökyaallon, (pororocaj. Amazonvimlla
on yli 200 lisäjokea, joista yli puolet laivaliiken-

teelle kelpaavia (4.100 km) ; niistä on vielä 17

suurta, päävirran tapaista. Huomattavimmat
ovat: oikealta puolelta X'cayali, Juruä, Madeira,
Tapajöz, Xingu ja Tocantins: vasemmalta Napö,
Putumayo, Yapiirä ja Rio Negro. Pääsalama
on Parä samannimisen joen suulla. Virran
löysi Kolumbuksen seuralainen Pinzon 1499.

V. 1544 kulki Orellana jokea alas. Myöhemmin
sitä ovat tutkineet m. m. ranskal. Condamine v.

1744 ja saks. Humboldt v. 1799, edellinen aste-

^nittausretkikuntineen. jälkimäinen suurella
maantieteellisellä tutkimusmatkallaan.

W. S-m.
Amba f-bä'], tällä nimellä mainitaan Abessii-

iciassa lukuisasti tavattavia linnautapaisia kal-

lioita ja vuoriryhmiä. joilla on jyrkät seinämät
ja usein tasainen, ylätasangontapainen huippu.
Entisaikoina oli amballe rakennettu kaupunki
melkein mahdoton valloittaa. W. S-m.
Ambala (U m b a 1 1 a) , Etu-Intiassa, Punjabin

u};.akunnassa sijaitseva kaupunki, 200 km Del-
histä pohjoiseen, 79.000 as. Suurta viljan, puu-
villatavarain ja mattojen vientiä. W. S-m.
Ambarvalia (lat.), niuiuaisroomalainen kevät-

juhla, jota vietettiin toukokuulla; juhlakul-

kueilla ja uhreilla silloin puhdistettiin ja siu-
nattiin kyläkunta-alueet sekä vainiot.
Ambassadi (ransk.), ylimpään arvoasteeseen

kuuluva diplomaattinen lähetystö, joka edustaa
maansa hallitusta toisen maan hallituksen luona.— Ambassadööri, lähettiläs (korkeinta
arvoastetta)

.

Amberger, Christoph (n. 1500 - n. 1561),
saks. muotokuvamaalaaja. Saaden aluksi vaiku-
tusta saksalaiselta Burckmair nimiseltä mesta-
rilta, joka kenties oli hänen opettajansakin, tutki
hän sittemmin hyvällä menestyksellä Venetsian
suuria väritaiteilijoita. Muotokuviensa luonte-
hikkaisuuden ja terveen käsityksen puolesta an-
saitsee tämä augsburgilainen maalari tulla mai-
nituksi Saksan etevimpien taiteilijain rinnalla.
A. maalasi etupäässä ruhtinaita ja ylimyksiä;
hänen paraimpia kuviaan on Kaarle Vm muoto-
kuva Berliini.ssä. E. K-r.

Ambitsioni (lat. am6i'tiö = äänien keräily it-

sellteii. kunnianhimo), kunniantunto.
Ambitus (lat.), „ympäri kulkeminen" ääniä

itselleen valitsevilta keräilemässä. ' Roomassa oli

yleisenä tapana niillä, jotka hakivat jotakin kor-
keampaa virkaa, kulkea puettuina hohtavan vai-

keaan pukuun (toga candida, siitä kandidaatti)
Forumilla ja Marskentällä suosittelemassa
itseään valitsijoille.

Ambitus (lat.) , melodian ulottuvaisuus sen

korkeimpaan ja matalimpaan säveleen nähden,
käytetään apukeinona messusävelmäin lajittele-

misessa kirkkosävellajeihin. /. A'.

Ambleemi ks. E m b 1 e e m i.

Amblyopia (kreik. ai.i6/,i/oji;'o = heikko näk^i)

heikkonako isyys.

Aiublyopsis spelaeus, rakkosuisiin luukaloi-

hin kuuluva kala, joka elää maanalaisissa vesissä

Pohj.-Ameriikassa Kentuckyn mammutluolissa
ja jonka silmät ovat surkastuneet, ihon jieit-

tämät. K. il. h.

Amblypoda, sukupuuttoon kuollut kavioeläin-

ryhmä eoseonista (suurin osa löydöistä Pohj.-

Ameriikasta)

.

Amblystegium, alasuku sammalsu\ussa 7/.v/'-

inini (ks. t.K

Amblystoma /-.i/ -/ ks. A k s o 1 o t 1 i.

Ambo 1. Ambon [-önj {< kreik. unabai'-

)iciH = astua ylös), muinaiskristillisissä kirkoissa

korotettu paikka tai lava, joita oli kaksi; eteläi-

seltä luettiin epistola ja pohjoiselta, arvokkaam-
malta, evankeliumi. A. on saarnatuolin alku-

muoto.
Amboilla (malaijink. Ambon), Molukkeihin

kuuluva saari Uuden Guinean ja Celebes saaren

välillä, 997 km-, 38,600 as. Vuorinen ja tuli-

peräinen saari, maanjäristyksiä on usein.' Siellä

kasvaa sago- ia kokospalmuja sekä ryytineilikka-

puila, joitten viimemainittujen viljelys nyt kui-

tenkin on väljenemässä. Saari on ensin ollut por-

tugalilaisten, sitten hollantilaisten ja brittiläis-

ten, nyk. taas hollantilaisten hallussa ; se on tär-

kein kauppapaikka Alankomaitten-Intian itä-

osassa. Pääkau]). A., hyvä satama, 8,000 as.,

joista n. 700 eurooppalaista. TF. S-m.

Amboise läbiiä'z], kaupunki Ranskassa, Indre-

et-Loire departementissa, Tours'in piirissä. Loi-

ren varrella : 4,500 as. Linna, missä Abd-el-

Kader oli vankina 1848-52. Tähän rakennutti

Ludvig XI kamalan kuuluisiksi tulleet maan-
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alaiset vankilansa, les Oubliettes. valtiollisia ri-

koksentekijöitä varten. A:n edikti v. 1503 antoi

Hanskan hugimotti-aatelille oikeuden vapaasti
haijoittaa uskontoansa. W. H-m.

Ambomaa (O v a m b o m a a) , Lounais-Afri-
kassa, Suomen Lähetysseuran lähetysalue,

Kunene-virran eteläpuolella, Kalahari-erämaan
liepeen muodostama kivetön ja vuoreton ylä-

tasanko, jossa ei ole järviä eikä juoksevia
jokia. 1'ohjoinen osa kuuluu Portugalin
.«Vugola-siirtokuntaan, eteläinen Saksalle (A m-
boland). Ilmanala kuumanlauhkea, mutta jo

marraskuussa alkava sadeaika loppuu maalis-

kuussa, ja liuhti- ja toukokuu ovat vaaral-

lisia kuumckuita (malaria). Sadeajan loputtua
saattaa Kunene-virta kovina sadevuosina paisut-

taa sellai.sen tulvan, että se aikakautisia virtoja

myöten ulottuu aina Ambomaan eteläpuolelle

asti. Asukkaat, ambolaiset (aajamba),
kuuluvat bantuneekereiliin ja lienee heitä vähin-

tään 200,000 henkeä jakaantuneina 13 eri hoi-

moon. Pääelinkeino on maanviljelys. Omalian-
^ut 1. neekerihirssi (Pinnicetum spicatumj ja

iiljat I. durrah (Andropogon sorghum) ovat pää-

viljalajit, joiden lisäksi viljellään papuja,
melonia, tupakkaa ja hiukan maissia. Karjan-
lioitoa harjoitetaan omaksi tarpeeksi, mutta
kaiun maaperän takia on se vähän tuottava
•elinkeino. Kansa Ambomaalla on ahkeraa ja

iloista, kotoisissa oloissaan hyvin alkuperäi-

sellä kannalla olevaa. Lähetyssaarnaajien
kautta (vrt. Suomen lähetysseura) on
heidän kielensä k'-hitetty kirjakieleksi ja heidän
henkinen ja h(;ngellinen tihmsa on saanut uuden
siiMiiiiaii. A. S-a.

Ambra (harmaa ambra) , hairaaanruskea. mau-
ton, hyvänhajuinen, alkoholiin liukeneva, hel-

po.sti sulava aine. A. .saadaan meren pinnalta

Madagaskarin, SurinamMn, Jaavan ja Japanin
seuduilla. Sen alkuperä ei ole varma, muutamat
pitävät sitä kaskelottivalaan (Physeter macro-
ccphalus) maksan sairaloisena erittymänä, toiset

luulevat sen johtuvan mustekalantapa isistä eläi-

mistä. Sitä käytettiin ennen sukuvietin kiihot-

timena ja l:i;ikkeenä, nykyään suitsukkeena, hy-

vänhajuisiin tinktiiureihin ja hammaspulverei-
hin. Juokseva ambra, sfooraksi (ks. t.), kel-

tainen ambra, meripihka (ks. t.) Ii. I>.

Ambrakia [ki'-] ks. A m p r a k i a.

Ambras 1. A m r a s, keisarillinen huvilinna
Tvrolissa lähellä Innsbruckia, kalliolla Inn-

joessa ; kuuluisa historiallisista kokoelmista,
jotka V. 1S06 siirrettiin Wieniin.
Ambros, August Wilhelm (1816-76),

erityisen etevä musiikkitieteilijä, eli v:sta 1850
juristina Praagissa, tuli 1869 musiikin profes-

.sorik.^i Praagin yliopistoon, 1872 opettajaksi
Wienin konscrvatoriin ja samalla virkailijaksi

oikeusministeriöön ; hänen pääteoksansa on 4-

osainen „Musiikin historia" (Palestrinaan
saakka)

.

/. K.
Ambrosia f-si'ä] (kreik. < am5ro'sios = kuole-

maton) , kreikkalaisessa tarustossa virkistävä,

hyvänhajuinen ihmeaine, jota jumalat käyttävät
niin hyvin voiteena kuin (tavallisesti) ravin-

tona. O. E. 'f.

Ambrosiuksen kiitosvirsi 1. Te D e u m
(I a u d a m u s) , hengellinen vuoroveisuu, ei ole

Ambrosiuksen sepittäraä, vaan n. 100 v. myö-
hemmältä ajalta ja kotoisin kreikkalaisesta kir-

kosta. Sen koraalimelodia on vanhimpia sävel-

miä. Sitä lauletaan juhlallisissa tilaisuuksissa

kuten esim. meillä ennen valtiopäiväin alkajais-

ja päättäjäisjumalanpalveluksissa; runonmuotoi-
sena kirkkovirtenä virsikirjassa n:o 331.

(I. K.)
Ambrosius f-ö'-] (n. 340-397), kuuluisa

kirkkoisä. Hän oli Ylä-Italian maaherra ja

vasta kasteoppilas, kun hän 374 valittiin Mila-

non piispaksi, jossa toimessa hän osoittautui voi-

makkaaksi kirkkoruhtinaaksi. Hän puolusti

kirkkoansa areiolaisten anastusyrityksiä vas-

taan, pakoitti keisari Theodosius Suuren, joka
Thessalonikan sirkuksessa oli surmauttanut 7,000

henkeä, alistumaan kirkonrangaistukseen ja teki

voitavau.sa pakanuuden jäännöksien poistami-

seksi julkisesta elämästä. Hänen latinaiset teo-

logiset teoksensa osoittavat kreikkalaisten kir-

konopettajain vaikutusta. Myös munkkilaisuu-
den leviämistä länsimaille hän edisti. Etevänä
saarnaajana ihaili häntä m. m. Augustinus.
Kuuluisaksi on tullut hänen toimintansa kirkko-

laulun kehittämiseksi; hän toimitti psalmit vuo-

roin veisattavaksi, kuten tapana oli itäraaillh, ja

sepitti latinaisia virsiä, joita on suomalaisessa-

kin virsikirjassa. </. O.

Ambuella, bantukansaan kuuhn a heimo lou-

naisessa Afrikassa, ylisen Kubangon varrella

jiortugalilaisessa Angola koloniassa.

Ainbulakraali ks. Piikkinahkaiset.
Ambulanssi (lat. a»iöi((«'rc = kulkea), liik-

kuva sairaanhoito sotakentällä. — A m b u-

lanssivaunu, sairasvauuu, sairaankuljetus

vaunu.
Ambulatorinen (lat. ambuld're = kulkea) , kul-

keva, kiertävä. — A. koulu, kiertokoulu,

a. opettaja, kiertokoulun opettaja.

Ambuskadi (ransk. embuscade) , väijymä-

paikka.
Amelanchier /-o'«-7, tuomipihlaja,

kasvisuku Wo.sace(c-heimossa. Pensaita tahi pie-

nehköjä puita, joilla on pienet, valkoiset kukat
runsaissa tertuissa. Hedelmä marja. Koristus-

kasveina viljellään meillä A. canadevsista ja A.

rulgarista. Edellinen 3-4, ."> m korkea pensas

Pohj.-Ameriikasta, jälkimäinen pienempi, Etelä-

ja Keski-Euroopasta.
Amelioratsioni (lat. ad, ja meJior = parempi),

parannus, arvon korotus, käytetään erittäinkin

maaomaisuudesta.



Ameriikkalaisia kansantyyppejä

lista. — 3- Apaelii-intiaani Uiulesta Meksikosta
1. Labradorin eskimolainen. — -2. Eskimolaincu Lunsi-Cirönlannis

.
- ,. • ,„ ,,);,a-;tii-iisl-ii —

(athabaskilaisia). - 4. Navaho-intiaani (athabaskilaisia). - 5. Koskimo-vaimo \ aneottvonsta < "^"^
-"f

'';

6 ctvenne-intiaani .alconkinilaisia). - 7. Mandan-intiaani (dakotalaisia)^ - «. ^ «--'''-?'
^^.X^ 1

'

9. Blaokfoot-intiaani Dakotasta (algonkinilaisia). - 10. Naisruhtmas \ ok.-he.mos,a .osoniU.^iaV

11. Nez rerce-eli Sitliaptin-intiaani (sosonilaisia,. - l'.'.
-« .ch.ta-vanno (ea.ldolaisia).



Ameriikkalaisia kansantyyppejä

n p ,

l^ia5a.nnlaii,>-n. - !1. Ai-ankaanilaisvaimo (fliilestiii. - lo. Tiilimaalainri,
11. PataK,.„,«la,„,.„. - 12. li,„„l;,„lilais„ai„,.„ (Brasiliasta).



;52l Amelungit Ameriikka

Amelungit ks. A m a 1 i t.

Amen (hebr.), „totisesti". Käytetään V:ssa
T;ssa ja myöhemmässä juutalaisessa kirjallisuu-

dessa, kun toisen puhe vahvistetaan todeksi tai

yhdytään toisen lausumaan rukoukseen, siunauk-
seen, kiroukseen tai valaan. Jeesus käyttää sitä

usein oman puheensa vahvistamiseksi. Juuta-
laisten jumalanpalveluksessa seurakunta vahvis-
tavalla amenella yhtyy rukouksiin ja loppusiu-
uaukseen. Synagogasta tuli tämä liturginen
tapa vanhaan kristilliseen kirkkoon, jossa seura-
kunta a;lla vahvisti varsinkin Herran rukouksen
ja ehtoollisen asetussanat. Myöhemmin tuli ta-

vaksi käyttää sitä jokaisen rukouksen ja saar-
nan loppusanana. Myöskin muhamettilaiset ovat
ottaneet sen käytäntöön. Ar. H.
Amendemangi (ransk. amendement), muutos-

1. uudistusehdotus
; parlamenttaarisessa puheessa

jokainen muutos- tai parannusehdotus, joka teh-

dään hallituksen esitykseen tahi edustajan esi-

tys- tai anorausehdotukseen. O. K:nen.
Amenemhat, usean Egyptin 12:nteen hallit-

sijasukuun kuuluvan kuninkaan nimi. A. III
(noin 2000 e. Kr.) rakennutti Faijumin Ha%va-
raan pyramidin ja suuren temppelin, n. s. laby-
rintin. K. T-t.'

Amenhotep ks. A m e n o f i s.

Amennorrea (kreik. kielteinen a, mfu = kuu-
kausi, ja r/fCJm = vuotoa) , kuukautisten puuttu-
minen siitoskykyisessä iässä.

Amenofis (Amenhotep), usean 18:nteen
Egyptin hallitsijasukuun kuuluvan kuninkaan
nimi. A. III (n. 1400 e. Kr.) rakennutti ko-

mean temppelin, jonka rauniot vielä ovat näh-
tävinä Luksorissa. Häntä esittävät Memnouin
nimellä tunnetut jättiläispatsaat Thebessä.
Hänen poikansa A. IV yritti uudistaa Egyptin
scnaikuista valtionuskontoa ja asettaa aurin-

gon Ainon-jumalan sijalle. Selittäen itsensä li-

haan tulleeksi auringonjumalaksi hän otti ni-

mekseen Khu-en-aten, „auringon henki", jätti

Thfcben ja perusti uuden pääkaupungin, jonka
rauniot tavataan elAmarnassa (ks. t.). Mutta
hänen uudistuksensa eivät menestyneet ja hänen
nimensäkin poistettiin muistomerkeistä.

K. T-t.

A mensa et toro [ä mensa et torö] (lat.)

,

„pöydästä ja vuoteesta (erotettu)" (vuode- ja

asunmserosta puhuttaessa)

.

Auientaceas [-0/-], norkkokukkaiset,
kaksisirkkaisiin kuuluva parvi Eichlerin kasvi-
järjestelmässä. Puita tai pensaita. Kukat yksi-

neuvoisia, kehä vähän kehittynyt tai puuttuu

;

ainakin hedekukat ryhmittyneet norkkoihin s. o.

pehraeälapakkoisiin tähkiin, jotka kukkimisen
jälkeen kokonaisuudessaan varisevat. Tähän
kuuluvat tärkeimmät puumaisia kasveja sisältä-

vät heimomme.
Amentia [ämc'-] (lat.), mielenhäiriö, joka

ilmenee äkillisenä sekamielisyytenä. M. 0-B.
Amentiflorae [-Jlu'-J ks. A m e n t a o e oe.

American federation of labor [äme'rilc3n

fcdDriysn av Ifha], anieriikkalaiuen työväenliitto,

ks. Ammattiyhdistys.
America-pokaali, kuuluisa kansainvälinen

purjehduspalkinto, jonka alkuaan perusti Royal
Yacht Squadron-niminen pursiseura Cowesissa,
Englannissa. Se on tehty puhtaasta hopeasta;
sen arvo nousee 100 guineaan (n. 26,500 mk.)

.

11 Painettu ~IM.

Siitä kilpailtiin ensi kerrau Cowesissa v. 1851

;

voittajana suoriutui silloin kilpailusta ameriik-
kalainen kuunarialus „America", josta malja sai
nimensä. Pokaalia ei sittemmin ole voitu ame-
riikkalaisilta riistää. Viime vuosina on kuuluisa
teekauppias Sir Thomas Lipton herättänyt suur-
ta huomiota monine epäonnistuneine yrityksi-
neen sen takaisin valloittamiseksi. -Iskm-.
Amerighi, Michel Angelo, it. taidemaa-

lari, ks. Caravaggio.
Amerigo Vespucci ks. V e s p u c c i.

Amerlikan kansat ks. E t e 1 ä-A m e r i i k-
k a, K e s k i-A m e r i i k k a, P o h j o i s-A m e-

r i i k k a.

Amerikanismi, sanat tai lau.separret, jotka
ovat omituisia Yhdysvalloissa kirjoitetulle ja
puhutulle englannin kielelle.

Amerikanisti, tutkija, jonka pääharrastuk-
sena on Ameriikan olot, varsinkin .sen esihis-
toria.

Ameriikan Yhdysvallat (engl. United States
of America) , P o h j o i s-A m e r i i k a n Yh-
dysvaltain (ks. näitä) virallinen nimitys.
Ameriikka, Länsimanner, Uusi maa-

ilma. Suuruudeltaan maanosista toinen jär-

jestyksessä. Nimen on antanut saks. tieteilijä

ja kirjakauppias Waltzemuller (Ilylacomylas)

.

joka piti retkeilijä Amerigo Vespuccia A:u löy-

täjänä. Vasta 1600-luvulla tuli Ameriikka nimi
yleisesti käytäntöön.

Ks. E t e 1 ä-A meriikka, Kesk i-A m e-

riikka ja Pohjoi s-A meriikka.
Ameriikan löytöhistoria. Monet

kansat ovat koettaneet espanjalaisilta riistää

kunnian oUa uuden maanosan ensimäisiä löytäjiä.

Tässä suhteessa eivät ansaitse muut kuin „pohjan
miehet" (skandinaavialaiset) tulla huomioon ote-

tuiksi. Jäderenillä Norjassa, niin kertoo vanha
taru, asui Thorvald ja hänen poikansa Erik
Punainen. Tekemänsä murhan johdosta oli hei-

dän muuttaminen Islantiine Heidän siellä oles-

kellessaan Erik löysi eräällä matkallaan Grön-
lannin, jonne hän asettui asumaan. Kun hänen
poikansa Leif vuonna 1000 käytyään Norjassa
oli paluumatkalla isänsä luo, joutui hän tuuli-

ajolle ja löysi lännessä viiniä tuottavan maan.
Saadakseen maan asutuksi vei rikas Thorfin

Karlsefne jonkun aikaa sen jälkeen sinne siirto-

laisjoukon Grönlannista. Ensin hän saapui

aution kivitasangon kaltaiseen „HellulandiiM",

sitten hän tuli ,,Marklandiin", jossa oli tiheitä

metsiä ja matala hiekkaranta. Vihdoin hän
löysi purjehtiessaan lounatta kohti „Vinlnndin",

joka tuntui hänestä ansaitsevan lähempää tutki-

mista. Sentähden hän talvehti siellä ja rakensi

suuria taloja, mutta pari vuotta siellä oleskel-

tuaan siirtolaiset pitivät viisaimpana luopua

koko asutushommista ja palasivat takaisin Grön-

lantiin. Näistä kertomuksista päättäen ei liene

epäilystä siitä, että muinaiset norjalaiset noin

V. 1000 j. Kr. ovat Ameriikan ensimäiset „löy-

täjät".

Viimeinen tieto skandinaavialaisten Ame-
riikkaan tekemistä retkistä on v:lta 1347, jolloin

muuan laiva saapui Grönlannista Norjaan käy-

tyään ensin kaukaisessa Marklandissa. Toisten

lähteitten mukaan eivät skandinaavialaiset mil-

loinkaan ole asuneet Vinlandissa. Paljoa ennen
skandinaavialaisten matkoja Pohjois-Ameriik-
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kaan oli kumminkin aavistuksia kaukana län-

nessä olevasta maasta. Karthagolaiset tunsivat

Atlantissa olevan Sargasso-meren. Strabon

esittää otaksuman maailmansaarista ja Pla-

ton puhuu siitä, kuinka Atlantin valta-

meressä oleva, tarunomainen Atlantis niminen

mantere mahdollisesti voisi hävitä. Keski-

ajan loppupuolella alettiin karttoja koristaa

kaikenmoisilla satumaisilla saarilla läntisessä

valtameressä. Näistä lienee Antilia saari kauim-

min pysynyt kartoilla, sillä Kolumbuskin otti

sen huomioon suunnitellessaan pitkää mat-

kaansa. Ristiretket ja yhteys suuren mongoli-

\altakunuau kanssa olivat suuresti laajentaneet

maantieteellistä tietomäärää. Marco Polon
kertomukset olivat Euroopan kauppiaissa he-

rättäneet halun päästä rikkaan Itä- ja Etelä-

Aasian yhteyteen. Vanhoihin käsikirjoituksiin

tutustumisen kautta laajeni näköpiiri. Sekä
oppimattomat että oppineet, etenkin tähtientut-

kijat, kosmografit ja merimiehet, uskoivat, että

maa on pallon muotoinen, ja kompassineulan
keksintö sai aikaan, että hylättiin vanha ranta-

morkkeihin perustuva purjehdustapa ja uskal-

lettiin lähteä valtamerille. Sen lisäksi sulkivat

turkkilaiset itäiset kauppatiet.

Elokuun 3 p:n;l 1492 lähti Cristoforo Colombo
1. Kolumbus, kolme laivaa mukanaan, Gaudal-

<|ui-virran suussa olevasta San Luearin sata-

masta ja saapui lokakuun 12 p. samana vuonna
Bahama saaristossa

olevaan pieneen
Guanahani saareen.

Kun ei täältä löy-

tynyt toivottuja

rikkauksia, lähti

laivasto pois ja

ja laski ankkurinsa
Kuban ja sitte Hai-
tin rannikolla. Seu-
raavana vuonna
lähti Kolumbus
vasta löydettyyn
maahan. V. 1498 ja

1502 Kolumbus teki

kolmannen ja nel-

jännen retkensä
uuteen maanosaan.

Ilän löysi Etelä-Ameriikan rannikon sekä Trini-

dad ja Margarita saaret. Viimeisellä retkellään

löysi hän vielä Keski-Ameriikan rannikon ja sai

tiedon Tyynen meren olemassa olosta. Venetsia-
lainen Giovanni Gavotto (John Gabot), joka poi-

kineen oli mennyt englantilaisten palvelukseen,

kiivi maissa Labradorin rannikolla vuonna 1597.

siis ennenkuin Kolumbus oli käynyt Ameriikan
mantereella. Nämä retket eivät kuitenkaan
aiheuttaneet mitään asutusta. Pohjois-Ameriikan
eteläosat tutkittiin sittemmin pääasiallisesti

etelästäpäin. Sattumana on pidettävä, että por-

tugalilaiset asuttivat Brasilian. Cabral, jonka
piti purjehtia vasta löydettyä meritietä Intiaan,

joutui pois oikeasta suunnasta liian kauas län-

teen, kunnes nuia tuli näkyviin. Saadakseen
tämän maan haltuunsa Portugalin hallitus lä-

hetti sinne sittemmin useampia retkikuntia. Kol-

messa näistä oli osallisena llorensilainen Ame-
rigo Vespucci. Manterella olivat löytöretket

muuttuneet rosvoretkiksi. Balboa saapui eräällä

Kuliimbuk.st-a hu\a.

sotaretkelläiiu Tyynen valtameren rannalle,

Panaman läheisyyteen. Hän valloitti maan
Espanjalle ja nimitti valtamerta „EteIän me-
reksi", koska se oli hänen eteläpuolellaan. Sekä
sotilastekona että löytöretkenä on kuuluisa Her-
nando Cortezin valloitusretki Meksikoon. Hän
valloitti koko Antahuaein ylätasangon sekä
Keski-Ameriikkaa Nicaraguaan saakka. Fran-
cisco Pizarro teki vuosina 1531-33 retken Pe-

ruun, jossa hän väkivallalla ja viekkaudella sai

valtoihinsa ]nka-kansan valtakunnan ja Cuzco
nimisen pääkaupungin. Almagro liitti Espanjan
alusmaihin suurimman o-.an nykyistä Chileä ja

Orellana saapui Equadorista Amazon-virran Rio
.Napö nimisen lisäjoen luo, jossa hän rakensi it-

selleen veneitä ja josta hän purjehti Amazon-
virran suuhun asti vuonna 154U. — Kaikkien
aikojen etevimpiä merimiehiä oli portugalilainen

Feruuo de Magalhäes. Hän lähti, espanjalainen

laivasto mukanaan, hakemaan kulkuväylää, jota

myöten lyhintä tietä voisi päästä Ameriikan toi-

sella puolen oleviin Molukkein maustinsaariin.

Magalhäes seurasi Ameriikan rannikkoa etelään

päin, kunnes v. 1520 tuli siihen salmeen, joka

hänestä ou saanut nimensä. Hän jatkoi roh

kcasti matkaansa länteen päin ja saai)ui Filippii-

nein saariin, missä hänet murhaltiin, mutta yksi

hänen laivoistaan palasi kuit' ukin Espanjaan.

Tämä oli ensimäinen maan ympäri purjehdus.

Opittuaan tuntemaan Etelä- ja Keski-.\me-

riikan rannikot ja sen jälkeen sisäosat, alkoivat

espanjalaiset tehdä löytöretkiä Pohjois-Ameriik-
kaan. Pouce de Leon oli tosin vuonna 1513 löy-

tänyt Floridan, mutta koska siellä ei näkynyt
olevan kultaa, ei sinne päin tehty ylitään löytö-

retkeä ennen Hernando de Soton pitkää matkaa
Mississippi laakson eteläosissa ja Arkansaksen
ruohoaavikoilla. Huhut suurista kaupungeista
houkuttelivat Coronadon lähtemään luoteiseen,

luultavasti aina Missouri-virran läheisyyteen,

noin 40° pohjoiseen päivänlasaaja.sta. Tämän
ajan (noin vuoden 1600) jälkeen lakkasivat es-

panjalaisten löytöretket. Englantilaiset olivat

tästälähtien etevimiuät löytöretkeilijät. He luu-

livat löytävänsä läntisen kulkuväylän aivan toi-

selta ilmansuunnalta kuin espanjalaiset, nimit-

täin uuden maanosan pohjoispuolelta. John
Davis yritti turhaan kolme kertaa päiistä arkti-

sen saariston läpi. Henry Hudson purjehti sal-

meen, joka hiinestä on saanut niuunsä ja löysi

siten Hudsonbayn. Bylot ja Ballin koettiv.ii

turhaan purjehtia läpi FoN-salnitn. Toisella

matkallaan he pääsivät Baffinsbayssa 77° 31'

pohjoiselle leveydelle ja löysivät Smith- sekä
Lancaster-salmien suut vuonna 1616, mutta
täällä, jossa on ainoa läpikulkupaikka, he luo-

puivat tuumistaan ja palasivat Englantiin. —
Luoteisväylän löytämistuumat unohtuivat unoh-
tumistaan, kunnes James Cook'in loistavat teot

antoivat aihetta siihen luuloon, että hän ehki;

olisi mies, joka voisi löytää mainitun kulku-
väylän. Vuonna 1778 Cook purjehti Ameriikan
vähän tunnettua luoteisrannikkoa pitkin ja mat-
kusti Beringin salmen kautta Iskap'iin saakka.
Kun valaanpyytäjien viime vuosisadan alussa

oli onnistunut päästä hyvinkin jiohjoisille leveys-

asteille Grönlannin itärannikolla, heräsi uudel-

leen luoteisen väylän löytämisen toivo. John
Koss ja Eduard Parry matkustivat ensin yh-
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dessä, ja sittemmin joliti Pai-ry yksiuuän monta
retkikuntaa kauas pohjoiseen. Näillä retkil-

lään hän purjehti Lnncastor-salmen kautta ja

pääsi jokseenkin Grönhiunm ja Aasian rannikon
keskivälille. Neljännen retkonsä Parry teki v.

1824-25. Itse pohjoisrannikko tuli tunnetuksi
vaivaloisten, maitse tehtyjen retkien kautta.

Ale.xander Mackenzien johtaman retkikunnan
matkat ovat näistä mainittavat. Tärkeät oliiat

myös John Franklinin johtamat retket 1819-25.

Franklin teki tunnetuksi suuren osan pohjois-

rannikkoa ja laajoja aloja etelämpänä olevista

seuduista. V. 1S4Ö hän uskalsi käydä ratkaise-

maan läpikulku-kysymystä. Tästä suuresta

retkikunnasta, jossa oli 129 osanottajaa, ei ole

Ic.ydetty jälkeiikään. V. 1829-33 olivat John ja

James Koss löytäneet magneettisen pohjoisnavan
Ameriikan polijoisimmalla, Boothia Felix nimi-

sellä niemekkeellä, 70° 5' pohj. lev. Mc Cluren joh-

tama retkikunta pääsi, ei tosin purjehtimalla,
v. 1850-54 luoteisväylän kautta. Purjehdittunan
Beringin salmen kautta tämä retkikunta jatkoi

matkaansa itäänpäin, kunnes sen laiva jäätyi

kiinni Banks-maan pohjoispuolelle. Jään yli

pääsi retkikunta kuitenkin Kellnt-maalian ja

Meiville-saaren luona majailevan Mc Clintockin

retkikunnan turviin. Sittenkuin tämänkin retki-

kunnan oli täytynyt jättää laivansa siihen, pää-

sivät yhtyneet retkikunnat Baffinbayhin, jossa

heidät pelastettiin. Luoteisvä}'län löysi vihdoin
1903-06 Roald Amundsen (vrt. N a p a m a i t-

ten löytöhistoria). — Pohjois-Araeriikan
sisämaat tulivat IGOO-luvulla tunnetuiksi erit-

täinkin ranskalaisten kautta Kanadasta käsin.

Itäinen rannikkoseutu tuli kyllä tunnetuksi eng-

lantilaisen ja hollantilaisen asutuksen edistyessä,

mutta vasta suomalaisen Pietari Kalmin
(ks. t.) tutkimusten kautta (174!<-51) tulivat

seudut Alleghany-vuoristoon saakka peiusteelli-

scsti selvitetyiksi. Tämän jälkeen P. A:n sisä-

osien tutkiminen ripeästi on edistynyt ja jat-

kunut meidän päiviimme saakka.
Suuri Ale.\ander von Humboldt aloitti uuden,

tarkasti tieteellisen suunnan maantieteellisessä

tutkimustavassa. lläu matkusteli Keski-Ame-
riikassa ja Etelä-Ameriikan luoteisosissa vv.

1799-1804.

Humboldtin seuraajien luku oli sangen suuri.

Etelä- Ameriikassa kesti vapaussotaa vuodesta
1810 vuoteen 1822. bon aikana ei tutkimui-'sia

voitu jatkaa, mutta sodan loputtua oli sekä
eurooppalaisella kaupalla että tutkimuksella va-

paa pääsy tasavaltoihin. — n'Orbigny kirjoitti

ensimäisen geologisen selityksen Brasiliasta ja

Boliviasta. Pöppig tutustutti meidät muuta-
miin Etelä-.\meriikan pohjois- ja länsiosiin ja

Charles Darwin kävi mantereen eteläisimmissä
seuduissa. — Schomburgkin veljekset tekivät

Guayauan sisäosat tunnetuiksi; Reiss ja Stiibel

selittivät Audein tulivuoret; Crevaux kaatui
taistellessaan Gran Chacon intiaaneja vastaan.
Heltncr sovitti Richthofenin koulukunnan tutki-

mustavan etupäässä mantereen länsiosiin. Kiri
von den Steinen tutki Keski-Brasilian antropo-
geografiaa. Otto Nordenskiöld ja Erland Norden-
.skiöld ovat viime vuosina menestyksellä tehneet
tutkimusmatkoja Tulimaahan, Arsjentiinaan ja

Boliviaan. Humboldtin jälkeen, etenkin viime
vuosina, ovat useat eurooppalaiset tiedemiehet

tehneet tutkimuksia Keski-Ameriikassa. Val-
tiollisten selkkauksien takia ovat kuitenkin
muutamat seudut, esim. Haiti, olleet jokseenkin
sulettuja ja jääneet sen tähden vähän tunne-
tuiksi. Etelä- ja Kcski-Ameriikkaan saapuivat
ensin löytöretkeilijät, sitten vasta siirtolaiset,

Pohjois-Ameriikassa oli järjestys päinvastainen.
Parhaimman tiedon Ameriikan maantieteestä

on antanut useissa sen valtioissa viime aikoina
suurella innolla tehty topografinen ja geologinen
kartoitus. Ensimäisinä tässä suhteessa ovat
mainittavat Yhdysvallat, jossa Geological Sur-
vey on suorittanut suuria töitä. J. li. K.

Ameriikkalainen kaksintaistelu ks. Kak-
sintaistelu.
Ameriikkalainen kirjanpito, kahdenkertaisen

kirjanpidon muoto, jossa n. s. varsinaisia kir-

joja on vain yksi (puhtaasti ameriikkalainen
muoto) tai kaksi (n. s. parannettu a. k.) ja

nämät kokonaan (edellisessä) tai ainakin suu-
rimmaksi osaksi (jälkimäisessä) rinnakkais-
tilisiä (synkronistisia). A. k. on syntynyt pyr-
kimyksestä tehdä kirjanpito yksinkertaisem-
maksi italialaisen muodon kirjojen lukua supis-

tamalla. Huolimatta nimestään on se kotoisin

Italiasta, jossa se ensiksi suunniteltiin; yksin-
kertaisuutensa vuoksi yleisesti käytännössä pie-

nissä liikkeissä. I. Ku.
Ameriikkalainen rotu ks. Intiaanit.
Ameriikkalainen työväenliitto. ks. A m-

mattiyhdistys.
Ameriikkalaiset kielet, ne kielet, joita Ame-

riikan alku-asukkaat (intiaanit, eskimot y. m.i

puhuvat. Joskin useimmat a. k. pitävät yhtä
siinä, että objekti liitetään itse verbiin, niin ei

ainakaan vielä ole voitu osoittaa, että ne olisivat

syntyneet yhteisestä ameriikkalaisesta alkukie-

lestä. Toistaiseksi on tyydytty jakamaan a. k.

maantieteellisesti kolmeen pääryhmään: pohjois-,

keski- ja etelä-ameriikkalaisiin (vrt. P o h j o i .s-

A m e r i i k k a, K e s k i-A meriikka, Etelä-
Ameriikka). [G. V. d. Gabelentz, „Die
Sprachwissenschaft", 2:n p., 1900.]

A meta [mS-J (it.), puoleksi; konto a

m e t a, liikeyrityksen suorittaminen siten, että

siihen ottaa osaa kaksi tai useampia liikkeitä

jakamalla tasan kulut ja voiton.

Ametabola (kreik. kielteinen a, ja metahole' -

muutos), eläimet, erittäinkin hyönteiset, joilta

muodonvaihdos puuttuu, ks. Muodonvaih-
dos. (J. A. W.)
Ametisti (kreik. kielteinen a, ja metliy'ein =

olla juovuksissa), violetti vuorikiteen (kvartsin^

muunnos. Kuumennettaessa 250°:seen se me-

nettää violetin värinsä ja käy keltaiseksi. Kau-
nein a. saadaan Ceylonilta ja Brasiliasta. Mui-

noin sitä käytettiin amulettina juopumista vas-

taan.

Ametropia (kreik. kieUeinen o, metron =

mitta ja ö;w = silmä), normaalisesta poikkeava

tila, missä silmän valoa taittavien osien poltto-

piste ei satu verkkokalvoon, vaan joko sen eteen,

kuten likinäköisessä silmässä (myopia), jonka

akseli on liian pitkä, tahi verkkokalvon taakse,

kuten on laita kaukonäköisessä silmässä (hy-

permetropia), jonka akseli on liian lyhyt.

M. OB.
Amf . . ., artikkelit jotka eivät tästä löydy,

ovat etsittävät alkavina kirjaimilla A m p h . . .



•527 Amfibinen Amici 328

Amfibinen on ,,molemmissa elementeissä",
vuoroin vedessä vuoroin maalla elävä eläin tai

kasvi, amfibeja (ks. t.) koskeva.
Amfibit {amphihia, <C kreik. ompTit' = ympäri,

molemmin tavoin, 6ios = elämä, elintapa) ks.

Sammakkoeläimet.
Amfiboli (kreik. amphCboloi = epävarma),

ryhmä toisilleen läheistä sukua olevia silikaatti-

mincr.aaleja, joista vuorilajeissa tavallisin on
sarvivälke: «sitäpaitsi kuuluvat tähän tremo-
liitti, sädekivi (jonka hienokuituinen muoto on
asbesti), nefriitli, uraliilti y. m.
Amflbrakys Ifi'-] (kreik. amphi'brukhys)

,

runojalka, jossa on pitkä tavu kahden lyhyen
viilissä (^ — y_)).

Amfidit (kreik. amphi' = ympäri, molemmin

va katsomo ympäröi näyttämöä. Roomalaiset
niitä käyttivät etupäässä eläin- ja gladiaattori-

taisteluihin. Keisarinvallan aikana niitä raken-
nettiin suunnattoman suuria ja komeita ; suu-
reksi osaksi säilynyt on jättiläissuuruinen Ani-

phitheatrum Flavium Roomassa (ks. C o 1 o s-

s e u m) . — Nykyajan sirkus-rakennukset ovat
tavallisesti amfiteatterin tapaan rakennetut.

O. E. T.

Amfortas, keskiaikaisissa ritariromaaneissa
pyhän Gralin kuningas, jonka Parzifalin kysy-
mys pelastaa tuskallisesta kärsimyksestä, vrt.

\'olter Kilven ..Parsifal".

Amhara f-hä'-], Abessiinian keskinen osa,

Takazze-joen eteläpuolella, käsittjiä useita maa-
kuntia.

puolin), nimitys, jota Hcrzelius käytti alku-

aineille, jotka toisten alkuaineiden kanssa muo-
dostivat elektrokemialli.sesti vastakkaisia yhdis-

tyksiä, esim. happi, jonka yhdistyksistä mui-
den alkuaineiden kanssa B:n käsityk-scu mukaan
osa oli emäksiä, osa happoja. A:hin hiin luki

paitsi happea myös rikin, seleenin ja telluurin.

— Amfidi-suolat olivat vastakohtana hnloidisuo-

loille, Ulille suoloille, joita voitiin pitää happo-
jen ja emäksien yhdistyksinä.
Amfigeenit (kreik. am;)7ii' = ympäri, molem-

min puolin, ja goios = synty, suku, laji), arafo-

teerit, alkuaineita, jotka voivat muodostaa sekä

happoja että emäksiä ; sellaisia ovat esim. anti-

moni, vismutti ja aluminiumi.
Amfiteatteri (lat. ampliitheä'trum < kreik.

«»i/j^ii' = ympäri, ja </ie'ä(ro« = katsomo), teat-

terintapuineu rakennus, jossa portaittain kohoa-

Amharan kieli l-hiV-], .Vmiiarassa eli Abes-

siinian keskiosassa puhuttu seemiläinen murre,
joka afrikkalaisten naapurikielten vaikutuksesta

on suuressa määrässä menettänyt seemiläisen

luonteenpa. Se on nykyisistä seemiläisistä kie-

listä arabian ohella enin levinnyt ja tunkeutui
keskiajalla Abessiiniassa etiopiau eli geez-kielen

sijaan, jonka kirjaimilla sitä kirjoitetaan. [Prä-

torius, ,,r)ie amharische Sprache" (187'^-79) ;

d'Abbadie, „Dictionnaire amarinna-frangais"
(18S1) ; Guidi, „Grammatiea elementare della

lingua amariiia" (1S89) ; L. Mahler, „Praktische
Grammatik der arahar. Spr." (1905).] K. T-t.

Ami [-mi'j (ransk. ami), ystävä.
Amiantti ks. .\ s b e s t i.

Amici l-mVtsi], Giovanni Battista
(1786-1863), it. optikeri ja tähtitieteilijä, Firen-

zen tähtit. laitoksen johtaja. Suunnitteli erin-
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omaisia valo-opillisia koneita, kolme ja neliosai-

sia objektiivisysteemejä, teki havainnolta kak-
soistähdistä, Jupiterin kuista 3'. m.
Amicis [-mVlsis], Edmond o d e(1846-1908),

it. kirjailija, ent. upseeri, herätti ensin huomiota
sotilaskertorauksillaan „Bozzetti militare", jul-

kaisi sitten joukon rattoisia novelleja, jutelmia

ja matkakuvauksia. Suomeksi on käännetty
in. m. ..Kansakoulunopettajan nuoruudenvai-
heet" ja kuuluisa nuorisonkirja „Sydän".
Amidit ovat kem. yhdistyksiä, jotka voidaan

ajatella johtuneiksi ammoniakista siten, että

sen vetyatomit osaksi tai täydelleen ovat korva-
tut happoradikaaleilla. Arja ovat esim. aseta-

midi ja virtsa-aine.

Amidobentsoli ks. A n 1 1 i i n i.

Amidoli, diamidofenoli, valkoinen kiteinen

pulveri, joka helposti liukenee veteen värittö-

mäksi, happameksi liuokseksi, jolle alkalit anta-

vat sinivihreän värin. Sen ja neutraalisen nat-

riumsulfiitin vesiliuosta käytetään valokuvauk-
sessa hopeabromidilevyjen voimakkaana kehit-

täjänä.

Amiel (amjt'!], Henri FrSderic (1821-

81); ransk.-sveitsil. kirjailija ja ajattelija, eli

estetiikan (myöh. filosofian) professorina Genö-
vessä, kirjoitti m. m. pari kokoelmaa hienoja,

persoonallisia runoja ja mietelmiä omasta saira-

loisen herkästä sielunelämästään päiväkirjamuo-
dossa: „Fragments d"un Journal intime".

Amiens /amte'7, Ranskan Somme departemen-
tin linnoitettu pääkaupunki, Picardie'ssä. 90,000

as. Kuului-
sa tuomio-
kirkko 12;n-

nelta vuosis.

Verka-, silkki-,

villa-, nahka-
ja puuvillateol-

lisuutta. Ym-
päristö on ti-

heästi asuttua
ja erinomai-
sesti viljel-

tyä ; pääasial-

lisesti kyökki-
kasviviljelystä.

A:n rauha 27.

III. 1802 Rans-
kan, Englan-
nin, Espanjan
ja Batavian
tasavallan vä-

lillä. Marrask.
1870 taistelui-

ta ranskalai-
sen pohjoisarmeijan ja sak.salaisten välillä.

H'. K-OT.

Amieusin Pietari, ristiretkisaarnaaja, munk-
ki, joka 1093 toivioretkellä Palestiinassa näh-
tyään seldsukkien julmuuksia, retkeili Rans-
kansa ja muualla, tulisissa saarnoissa kehottaen
taisteluun pyhän maan vapauttamiseksi uskotto-
main käsistä. Hän seurasi ensimäistä, seldsuk-
kien tuhoamaa ristirctkeläisjoukkoa Itämaille,

liittyi sitten Gottfrid Bouillonilaisen sotaJQuk-
koon, mutta palasi Jerusalemin valloituksen jäl-

keen Eurooppaan ja kuoli 1115 apottina Huy'u
luostarissa Liittichin läheisyydessä. J. G.

Amiensin tuomiokirkko.

Amiinit, tärkeä ryhmä typenpitoisia yhdis-
tyksiä, jotka voidaan johtaa ammoniakista kor-
vaamalla 1, 2 tai 3 tämän vetyatomeista alko-
holiradikaalilla. A:t ovat kem. ominaisuuksil-
taan hyvin ammoniakin tapaisia: yhtyvät hap-
pojen kanssa suoloiksi, niiden vesiliuoksilla on
useimmiten emäksinen reaktsioni. Esim. ani-
liini, trimetyliamiini y. m. Myös alkaloidit ovat
amiinimaisia yhdistyksiä.
Aminoff, suom. aatelissuku, on alkuansa Ve-

näjän vanhoja pajarisukuja ja kertomuksen mu-
kaan sinne tullut Böömistä. F e d o r t". r e g o r-

jevits A. puolusti 1612 suurella urhoollisuu-
della Ivangorodia Eevert Hornia vastaan, kun-
nes nälänhädällä pakoitettiin antaumaan, jonka
jälkeen hän ja hänen kolme poikaansa rupesivat
Ruotsin palvelukseen; kuoli n. 1624.

1. Henrik Johan A. (1080-1758), so-

turi, synt. Inkerinmaalla, oli mukana Kaarle
XII:n sotaretkillä, kunnes syksyllä 1708 Staro-
dubissa haavoitettuna joutui vangiksi ja sitten

vietti 14 vuotta kovassa vankeudessa. 1722 ma-
juri, 1743 Uudenmaan rykmentin eversti, lopulta
1756 kenraaliluutnantti ja ylipäällikkö Suo-
messa.

2. Adolf A. (1733-1800), soturi, tykistön
konstapelina valvoi 1750-luvulla linnoitustöitä
Helsingin luona, otti osaa Pommerin ja Kustaa
III:n Venäjän sotiin, kunnostaen itsensä erit-

täinkin Porrassalmen luona, jossa johti puolus-
tusta. Tuli 1790 Savon rykmentin päälliköksi,

1797 kenraalimajuriksi, 1799 miekkatähden ko-

mendööriksi ; k. 16 p. tammik. 1800 Juvalla.

3. Johan Fredrik A. (1756-1842), val-

tiomies, syntyi Riilahdella 26 p. tammik. 1756
ja tuli 1770 har-

joitettuansa o-

pintoja Turun
akatemiassa paa-
siksi Kustaa
III:n hoviin.

Hienolla käytök-
sellään hän pian
voitti kuninkaan
suosion, otti ah-

kerasti osaa ho-

vin elämään ja

komeihin juhliin

sekä kohosi no-

peasti arvoissa.

A. seurasi v.

1788 kuningasta
Suomen sotaan,

kunnostautui
Pirttimäen luona ja nimitettiin Porin rykmentin
päälliköksi. Kun kuului „kustavilaisiin" ja Arm-
feltin ystäviin, syytettiin häntä osallisuudesta n.

s. Armfeltin salaliittoon, tuomittiin kuolemaan,

mutta armahdettiin elinkautiseen vankeuteen

Karlstenin linnassa 1793. Vapautettiin jouluk.

1796 — eräs pakoyritys ei ollut onnistunut — ja

sai pian rykmenttinsäkin takaisin. 1808 sodan

syttyessä A. määrättiin palvelukseen ylipäällikön

Klingsporin luokse, joten ei tullut varsinaisiin

taisteluihin osaa-ottaneeksi. Rauhanteon jälkeen

A. siirtyi Suomeen, oli puheenjohtajana siinä

Suomen armeijan upseerien lähetystössä, joka

v. 1810 kävi keisarin puheilla, ja onnistui silloin

saavuttamaan keisarin luottamuksen. 1811-14

J. F. -Aminoff.
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häu oli Suomen asiain komitea'n jäsenenä Pieta-

rissa, 1821-27 yliopiston sijaiskanslerina, korotet-

tiin vapaaherraksi ja kreiviksi, j. n. e. Kannal-
taan hallitsijavallan uskollisena palvelijana ol-

len, A. koetli tarkkaan palvella ylä-ilmoissa val-

litsevaa katsantokantaa, niinkuin myöskin hänen
esiintymisensä A. I. Arvidssonin yliopistosta

erottamisjutussa näyttää. Yliopiston nuorison

ja opettajien kesken A. seutähden ei nauttinut

suurta suosiota. 1826 hän oli Suomen edusta-

jana keisari Nikolain kruunauksessa. Loppu-
aikausa hän eli Hiilahdella, jonka kartanon ko-

koelmineen oli tehnyt Cdeikomissiksi, ja siellä

hän kuoli 30 p. maalisk. 1842.

4. G u s t a f A. (1771-1836), soturi, maaherra,
tuli käytyään Haapaniemen sotakoulun 1789

vänrikiksi ja oli laukaua 1788-90 vuosien so-

dassa. Nimitettynä 1805 Karjalan jääkärijoukon

päälliköksi hän otti osaa 1808 vuoden sotaan, ni-

mitettiin 1810 Savon ja Karjalan maaherraksi,

josta virasta otti eron 1827, ja eli loppuvuotensa
Iiinnaisten kartanossaan Ruovedellä.

5. Gregor i A. (1788-1847), soturi, Aadolf A:n
poika, oli 1808 upseerina Savon rykmentissä,

mutta siirtyi sodan jälkeen Ruotsiin, jossa lo-

pulta tuli Karlstcnin linnan komentajaksi. Jul-

kai.su: ,,l!elation om f. d. Savolaks hrigadens, af

Kongi. Finska .-Xrm^en, deltagande i 1808 & 9

Arens fälttäg i Finland och Westerbotten" (Gö-

teborgissa 1839).

6. Germund Fredrik A. (1796-1876),

professori, tuli filosofian apulaiseksi yliopistoon

1831. Paljon hälinää herätti aikanaan hänen
nimityksensä filosofian professoriksi v. 1849, jol-

loin Juhana Vilhelm Snellman syrjäytettiin. A.,

joka myöskin oli sensorina, mutta muuten joten-

kin viaton asiassa, joutui nuorison tyytymättö-
myyden, kissannaukujaisten, esineeksi. Tiede-

miehenä A. oli jotenkin mitätön, ja hänen pro-

fessorinvirkansa lakkautettiin jo v. 1852.

7. Gustaf A. (1803-38), historiantutkija,

.Johan Fredrik A:n poika, fil. toht. 1827, toinen

toimitussihteeri keisarin Suomen asiain kans-

liassa, kuoli matkalla Venetsiassa. Julkaisi 1827

„Finska Adelns oeh Riddarhusets historia", joka
on ansiokas, laatuansa ensimäinen tutkimus alal-

lansa.

8. Torsten Gustav A. (1838-81), kie-

lentutkija, synt. Nilsiässä, palveltuansa sota-

väessä fil. toht. 1873, lehtori Haminan kadetti-

koulussa 1871. A. oli harras ja lahjakas tutkija;

v. 1871 hän teki tutkimusmatkan Vermlannin
suomalaisten, v. 1878 Itä-Venäjälle votjakkien
luo; ennenaikainen kuolema katkaisi hänen
uransa. Hänen tutkimuksistaan mainittakoon:
„Etelä-Pohjanmaan kielimurteesta tutkimus"
(1871); „Lyhyt silmäys itäisten Suomensukuis-
ten kansain historiaan" (Koitar II) ;

„Siivolais-

ten sija Suomen asutushistoriassa" (Koitar '>
;

..Tietoja Vermlannin Suomalaisesta" (1876) ,

.,Virolai8-suomalainen sanakirja" (1869) ; „Syr-

jäniläisiU häälauluja, koonnut M. A. Castren.

.Mkukielestä suom. ja saks. käännöksellä varus-

tanut " (1878) ; „Votjakin äänne- ja muoto-
opin luonnos" (julkaistu hänen kuolemansa jäl-

keen, v. 1896, Suom.-ugr. Seur. Aikakausk. XIV)

.

A'. G. (Y. IV.;

Amiot (1718-94), jesuiitta, lähetyssaarnaa-

jana Kiinassa. Hänen kirjoituksensa Kiinan

muinaisesta ja silloisesta musiikista ovat erit-

täin tärkeänä ja luotettavana tietolähteenä sillä

alalla. /. K.

Amira [-mi'-], Karl von (s. 1848), saks. oi-

keushistorioitsija, tuli 1875 professoriksi Frei-

burgin ja 1893 Miinclienin yliopistoon. On tullut

kuuluisaksi germaanilaisen ja varsinkin mui-

naisskandinaavilaisen oikeushistorian tutkijana,

Ml. m. seuraavien teoksiensa kautta: ,,n)er

Z«<ck und Mittel der germanischen Uechts-

geschichte" (187G), .,Nordgermanisohes Obligatio-

nenrecht" (2 nidosta, 1882-95), „Grundriss des

germanischen Rechts" (2 painos 1897).

Amiraali (arab. umir, emir = ruhtinas, pääl-

likkö), laivaston ylipäällikkö (vice- ja kouter-

amiraali). Amiraalilla on merkkinään lippu-

laivassa amiraalilippunsa.
Amiraaliesikunta, merisotaväen esikunta.

Amiraliteetti, laivaston ylihallitus.

Amiraliteettikollegio, Ruotsin valtakunnan
päävirastoja, sotalaivaston ja meripuolustuksen

hoitoa varten, 1617 perustettu, 1634 v:n hallitus-

muodossa määrätty valtakunnan kolmanneksi

kollegioksi, sittemmin (1680) siirretty Karlskro-

naan, entisessä muodossaan lakkautettu 1791.

Amiraliteettisaaret, saariryhmä Rismarck-
arkipelaagissa Uuden Guinean koillispuolella.

Asukkaat papualaisia. V:sta 1885 Saksan suo-

jeluksen alaisina. W. S-m.

Amirantit, Afrikassa, saariryhmä Seychellien

li!unaisi)Uolella, johon kuuluu 11 korallisaarta:

niitten yhteinen pinta-ala ou 83 km' ja asukas-

luku n. 100, elinkeinona kilpikounanpyynti. V.

1814 ne joutuivat Englanuin yliherruuden alle;

nimensä ne ovat saaneet „amiraali" Vasco da

Gamasta.
Amisos [-iso's] (nyk. S am s un), kaupunki

nuunaisessa Poutoksessa JUistanraeren rannalla,

Mitliridateen pääkaupunki.
Amitoosi ks. Tuman jakautuminen.
Amma, imettäjä, nainen, joka äidin sijassa

imettää la.sta. M- OB.
Amman, Johann Konrad (1669-17241,

sveitsiläinen kuuromykkäin opettaja, toimi lää-

kärinä ja opettajana Amsterdamissa ja Haar-

lemissa. Hänen teoksensa ovat „Surdiis loquens"

(1692) ja „Dissertatio de loquela" (1700).

Ammatintarkastus, valtion puolelta tapah-

tuva hallintotoimi, jonka suorittavat erityiset

virkamiehet, ammattientarkastajat,
joiden tehtävänä on pitää silmällä työoloja, val-

voa työväen suojelemiseksi säädettyjen lakien

noudattamista ja ylläi)!tää hyviä suhteita työn-

tetttäjäin ja työntekijäin kesken. Englannissa

asetettiin tehtaat valvonnan alaisiksi jo v. 1802,

mutta erityiset ammattien (tehtaiden) tarkas-

tajat asetettiin siellä vasta v. 1833, Preussissa

v, 1853, Ranskassa v, 1874, Sveitsissä v, 1877.

1880-luvulta alkaen on useimmissa maissa, joissa

teollisuus on huomattavammin kehittynyt, pantu

', nimeen a.; Suomessa a. säädettiin 15 p. huhtik.

1SS9 annetussa, teollisuusammateissa olevain

työiitrkij;iin suojelemista koskevassa asetuksessa.

Ammattien tarkastajia oli aluksi kaksi, vuodesta

1S97 lälitien kolme, v. 1902 tuli lisäii neljäs nais-

puolin.-n ammattien tarkastaja. Toiminnastaan
he antavat joka vuosi kertomuksen. Suomessa
niinkuin muissakin maissa ainoastaan teollisuus-

ammatit ov.at a:n alaisia. J. F.
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Ammatti, alkup. ambatti. gerra. lainasana:

goot. andbahti, mysaks. a inbaht(i J = toimi, pal-

velus, (vrt. Ammattikunta, A ra m a 1 1 i-

yhdistys.) E. N. S.

Ammattien tarkastaja ks. Ammatintar-
k a .s t u s.

Ammattiliygienia, terveysoppi ja osaua yh-

teiskunnallista terveydenhoitoa (ks. t.) esiintyvä

terveydenhoito, joka erikoisesti pyrkii edistä-

mään hyvää terveydentilaa eri ammattien aloilla,

eritoten työväen keskuudessa (työväenhy-
g i e u i a) . A. kohdistuu etupäässä tehtaisiin ja

suuriin työpaikkoihin ja on sillä yleensä pää-

määränään: 1. Työväen suojeleminen:
onnettomuuksien estäminen, suojeleminen ihmis-

työvoiman viiärinkSytöltä ja terveyteen haitalli-

se.sti vaikuttavilta seikoilta (pölyltä, myrkylli-
siltä kaasuilta y. m.), työpaikkojen puhtaus ja

yleinen terveydellisyys, yleisen hyvinvoinnin
edistäminen (ruokalat, lastentarhat). Osan
näistä tehtävistä ovat ammattiyhdistykset otta-

neet huolekseen. 2. Lähellä asuvien suo-

jeleminen, turvaaminen ammatillisen toiminnan
tuottamilta vaaroilta (räjähdyksiltä, myrkyltä,
.savulta, huonolta ilmalta j. n. e.).

Ammattijärjestö ks. Ammattiliitto ja

A m ni a 1 1 i y h d i s t y s.

Ammattikoulut ovat, erotukseksi yleistä si-

vistystä antavista kouluista, oppilaitoksia, jotka
valmistavat oppilaitansa johonkin erityiseen am-
mattiin. A:ja on nykyaikainen elämä pitkälle

menevine työnjakoineen synnyttänyt suuren jou-

kon. On olemassa sotakouluja, opettajakouluj.i

cli seminaareja, kauppakouluja, maanviljelys-
kouluja, merimieskouluja, postikouluja, met.sä-

opistoja y. m. Erittäin lukuisat ovat t e o 1 1 i-

s u u s a m m a 1 1 e i h i n valmistavat a:t. Tlsein

tarkoitetaankin a:illa yksinomaan tällaisia kou-
luja A:t jattaan tavallisesti kolmeen pääryh-
mään: 1. alemmat a:t, (teollisuuskouluja,

kauppakouluja, maanviljelyskouluja, käsityö-
läiskouluja y. m.); 2. keskikoulut;
3. y 1 e m ra ä t a:t (teknilliset korkeakoulut,
metsä-, taide-, sota-, maanviljelys-, kauppa-,
vuoriakatemiat). Alemmat a:t edellyttävät ta-

vallisesti suoritetun kansakoulukurssin, keski-
koulut oppikoulujen viidellä tai kuudella alem-
malla luokalla saavutetut tiedot ja ylemmät a:t

korkeamman yleissivistyksen. J. F.
Ammattikunnanvanhin ks. Ammatti-

kunta.
Ammattikunta, samaa ammattia harjoitta-

vien käsityöläisten yhdistys, johon kuuluminen
on ammatinharjoittamisen ehtona. Jo rooma-
laisilla oli a:ia, collegia, joilla ei kuitenkaan ole

mitään yhteyttä myöhempien a:ien kanssa.
Nämä .syntyivät keskiajan kaupungeissa, joissa

niitä oli olemassa ainakin 12:nnelta vuosisa-

dalta alkaen. Niiden syntymisen aiheutti keski-

ajan voimakas yhteenliittyiiiistarve ja samaa
ammattia harjoittavien harrastus suojella yh-
teisiä etujansa ulkopuolelta uhkaavaa kilpailua

vastaan.

Kun käsityöammattia keskiajalla pidettiin jul-

kisena virkana, jota oli hoidettava yhteiseksi
hyväksi, oli a:in yhtenä tärkeänä tehtävänä pi-

tää huoli siitä, että kuluttajat saivat kunnollista
tavaraa kohtuullisesta hinnasta. Mutta ennen
kaikkea a. käsitettiin laitokseksi, jonka tehtä-

viinä oli jäsentensä yhteisten etujen valvominen.
Tässä kohden sillä oli kaksi tarkoitusperää: sen
oli ensinnäkin poistettava vapaa kilpailu, toi-

seksi saatettava voimaan yhdenvertaisuus ja
veljellisyys a:n jäsenten kesken. Edellinen tar-
koitus saavutettiin ammattipakon kautta:
ainoastaan johonkin ammattikuntaan kuuluva
käsityöläinen sai harjoittaa sitä ammattia, joka
hänen a:llensa oli osoitettu. Kaupunkilaisten
tuli ostaa a:ien jäseniltä ja teettää heillä työnsä.
Jälkimäisen tarkoituksen saavuttamiseksi oli jo-

kaisen jäsenen taloudellinen itsenäisyys turvat-
tava: yksityinen ei saanut vajota riippuvaiseksi
palkkatyömieheksi, mutta ei myöskään kukaan
päästä muita edelle. Siitä syystä rajoitettiin yk-
sityisen mestarin tuotanto. Melk_Mn kaikkialla
oli määrätty, kuinka monta sälliä ja oppij)oikaa
kukin mestari sai pitää; tavallisesti pidettiin

kahta sälliä ja yhtä oppipoikaa riittävänä. Olipa
joskus säädetty se määräkin, jonka yksityinen
sai valmistaa vissin ajan kuluessa. Tällaisten

ja muiden samantapaisten säädösten nimenomai-
sena tarkoituksena oli köyhempien a:n jä-

senten etujen suojeleminen, sillä jokaisen tuli

saada varma toimeentulonsa ammatistaan.

A;lnitoksen kukoistusaika oli keskiajan loppu-

puolella. Se soveltui hyvin n. s. umpinaiseen
kaupunkitalouteen, jolloin jokainen kaupunki-
kunta ympäristöineen muodosti ikäänkuin sulje-

tun talouspiirin, jonka keskuudessa koetettiin

saada ainakin välttämättömimmät elämäntar-
peet omin neuvoin tyydytetyiksi. Mutta talou-

dellisten olojen kehittyessä ja yhdysliikkeen
laajetessa uuden ajan alussa a:laitos alkaa rap-

peutua. Kun epäsuotuiset taloudelliset konjunk-

tuurit ja myöskin väestön kasvaminen uhkasivat
vaikeuttaa a:in jäsenten toimeentuloa, ruvettiin

a:laitosta kehittämään yhä monopolistisempaan
suuntaan. Alkuansa oppipojat ja sällit helposti

saattoivat päästä mestareiksi. Myöhemmin
mestarin aseman saavuttaminen tehtiin (oppi-

laaksi pääsyä vaikeuttamalla, sälliaikaa piten-

tämällä, tavattoman kallisarvoisia mestarinnäyt-

teitä vaatimalla y. m.) miltei mahdottomaksi
muille kuin mestarien pojille ja muille sukulai-

sille, joita taas kaikin tavoin suosittiin. Useat

a:t muuttuivat suljetuiksi, s. o. niis.sä sai olla

vain määrätty luku jäseniä. Poikkeustapauk-

sissa kaupunkien hallitukset tai hallitsevat ruli-

tintat saattoivat antaa a:iin kuulumattomill'

oikeuden harjoittaa jotakin ammattia: nämä oli-

vat n. s. v a p a a m e s t a r e j a. Kun suurin

osa sällejä näin ei milloinkaan voinut päästä

mestareiksi, syntyi erityinen sällikysymys ja

sällien omat yhdistykset rupesivat pontevasti

ajairiaan sällien etuja esim. työehtoja koskevissa

kysymyksissii. Mestarien ja sällien väli.set rii-

taisuudet antoivat jo keskiajalla aihetta työlak-

koihin ja työnsulkuihin. — Sama monopolisti-

nen henki kehittyi myöskin a:ien keskinäisissä

suhteissa. Kullekin a:lle oli osoitettu erityinen

tuotantonsa. Nämä eri ammattien työalat rajoi-

tettiin aikaa myöten yhä tarkemmin, ja jokai-

nen a. valvoi pikkumaisella ahdasmielisyydellä,

etteivät muut a:t sekaantuneet sen erikoisalalla.

Kuluttajiin nähden taas unohdettiin tuo vanha

periaate, että käsityöammattia oli harjoitettava

yhteiseksi hyväksi. Yleisöön nähden ei euää tie-
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tietty mistään velvollisuuksista, ainoastaan
cikeuk&ista.

Vaikka näitä epäkohtia sittemmin koetettiin
ainakin lieventää, kävi kuitenkin ajan oloon yhä
selvemmäksi, että a.-laitos mitä suurimmassa
määrässä ehkäisi teollisuuden kehitystä, varsin-
kin manufaktuuri- ja tehdasteollisuuden synnyt-
tämän suurtuotannon voimaanpääsemistä. Nyt
ovatkin a: ien etuoikeudet poistetut kaikkialla.

Englannissa menetti a.-laitos kaiken käytännölli-
sen merkityksensä jo lS:nnella vuosis., vaikka
a:ien etuoikeudet lopullisesti poistettiin vasta
V. 1H35. Kanskassa Turgot v. 1776 koetti, vaikka
huonolla menestykselä, poistaa a:t. Vasta val-

lankumous hävitti ne lopullisesti v. 1791. Kans-
kan esimerkkiä noudatti Belgia v. 1795, Espanja
v. 1813 ja 1820. Saksassa saatettiin elinkeino-

vapaus lopullisesti voimaan v. 1869 elinkeinolain
kautta. Alankomaissa a:ien etuoikeudet lakkau-
tettiin V. 1819 ja 1824, Norjassa 1839, Sveitsissä

1848, 'iauskassa 1857, Venäjällä 1865, Italiassa
1864 ja 1875.

Ammattietujen suojelemisen ohessa oli van-
hoilla a:illa muitakin tarkoituksia: uskonnollisia,
siveellisiä ja seurallisia. Kullakin a:lla oli oma
sucjeluspj-himyksensä ja usein myös oma altta-

rinsa kirkossa, a. avusti yhteisillä varoilla puut-
teeseen joutuneita jäseniänsä ja kokoontui yhtei-
seen seuranpitoon. Kun a:t pitkällisten taiste-

lujen jälkeen, joita ne käyvät kaupunkien pat-

riisisukuja vastaan, 14:nneu vuosis. lopulla, pää-
sevät osallisiksi kaupunkien hallintoon, saavut-
tavat a:l myöskin valtiollisen ja sotilaallisen

merkityksen. A:illa oli omissa asioissaan lakia-

säätävä ja tuomiovalta ja erityiset tuomioistui-
niensa. Kuitenkin ne samalla olivat kaupunki-
hallituksesta riippuvaiset ja myöhemmin varsin-
kin merkantilismin aikana valtio mielensä mu-
kaan järjesti ammattikuntain olot.

Edellinen esitys koskee Keski-Euroopan maita.
Ruotsissa ja Suomessa oli keskiajalla
jokaisella yleisen lain mukaan oikeus vapaasti
harjoittaa käsityötä. Saksalaisten käsityöläisten
mukana tuli ammattikuntalaitos Ruotsiin.
Ammattikuntia tiedetään olleen Tukholmassa
14:nneltä vuosis. alkaen. Suomessa niitä luulta-
vasti ei keskiajalla ollut, sillä käsityö oli täällä
silloin vasta alullaan ja käsityöläisiä vähän.
Ivustaa I Vaasa koetti keskittää käsityöammatit
kaupunkeihin ja järjestää ne ammattikunuittain.
Ei kukaau saanut harjoittaa käsityöammattia,
ellei hän ollut asianomaisen ammattikunuan jä-

sen, ja v. 1546 määrättiin, että jokaisen ammatin
etupäähän oli asetettava ammattikunnan
vanhin pitämään silmällä että ammattilaiset
tekivät hyvää ja moitteetonta työtä. Kuitenkin
kuningas pidätti itselleen oikeuden asettaa va-

puameatareja. Kaarle IX, joka suosi suljettuja

a:ia ja entistä enemmän rajoitti käsityön har-
joittamista maaseudulla, julkaisi osittain yksi-

tyisiä ammatteja, osittain kokonaisia kaupun-
keja varten a.-sääntöjä, joissa ammattipakko
kehitettiin yhä täydellisemmäksi. Samaan
suuntaan meni Kustaa II:n Aadoltin politiikka
ja a.-laitos saavutti yhä enemmän jalansijaa

;

tuntuvasti rajoitti kuitenkin a:in monopolia
aateliston oikeus pitää käsityöläisiä kotitnr-

peeksensa, varsinkin kun aatelisto koetti tulkita

sitä niin laajasti kuin mahdollista. Suomessa

ruvettiin a.-laitoksen periaatteita toteuttamaan
luultavasti samaan aikaan kuin Ruotsissakin,
mutta ensiraäi.set täydellisesti järjestetyt a:t

syntyivät vasta 1620-luvulIa Turussa. Jo 17:n-
nellä vuosis. ruvettiin Ruotsin valtakunnassa
vaatimaan ammattijiakon poistamista tai aina-
kin lieventämistä. Ensimäinen yleinen am-
mattikuntajärjestys, vuodelta 1669, olikin

vapaamielisempi kuin aikaisemmat asetukset.
Se kielsi suljetut a:t ja määräsi että jokai-
nen, joka kunnollisesti oli oppinut ammat-
tinsa, oli hyväksyttävä mestariksi. Vuoden
1720 a.-asetus oli rakennettu pääasiassa samoille
periaatteille. Näyttipä siltä kuin tahdot-
taisiin jälleen ruveta koventamaan ammattipak-
koa, sillä vähää myöhemmin poistettiin vap:ia-

mestarius ja a.-asetuksen kielto a;ien sulkemi-
sesta. Todenteolla kuitenkin ammattipakko suu-

reksi osaksi menetti merkityksensä, kun v. 1739
annetut uudet manufaktuuriprivilegiot ja halli-

sääntö tekivät manufiiktuurit ja tehtaat a.-ase-

tuksesta riippumattomiksi. Seuraavina vuosi-

kymmeninä vaaditaan yhä pontevammin laaj.m-

nettua elinkeinovapautta. Kustaa III:n aikana
lie^ennetäänkin ammattipakkoa tuntuvasti, m.
ra. vakuutettiin useille vastaperustetuille kau-
pungeille (esim. Tampereelle, Kuopiolle, Kaski-
sille) täydellineu elinkeinovapaus. Ammattikun-
nat lakkautettiin Ruotsissa v. 1S46. Suomessa,
jossa kaikki v. 1809 jälkeen perustetut kaupun-
git olivat saaneet t.-lydellisen elinkeinovapauden,
12 p. jouluk. 1859 annettu asetus käsityöamma-
teista ja manufaktuureista kumosi useita van-
hoja asetuksia. Lopullisesti poisti ammatti-
kuntalaitoksen elinkeinolaki 24 p:ltä hclmik.
1868. Täydellisen elinkeinovapauden kannalle
siirryttiin 31 p. maalisk. 1879 julkaistun elin-

keinolain kautta. Ammattikuntien sijaan tuli

kaupungeissa käsityöyhdistys, joka valtuutet-
tujen kautta hoitaa yhdistykseen kuuluvien am-
mattien yleisiä asioita, antaa sälli- ja mestari-
kirjoja, koettaa sovittaa riitaisuuksia, pitää sil-

mällä oppilasten ja muiden työntekijäin ope-
tusta, hoitoa ja kohtelua y. m. (vrt. Elin-
keinovapaus).

[Schönberg, „Handb. d. polit. Oekonomie II,

Ge\verbe"; Stieda, artikkeli „Zunftwesen",
llandwörterbuch d. Staatsvvissenschaften ; v. Be-
low, artikkeli „2;unfte", Wörterbuch d. Volks-
«irtschaft ; Ehrström, „ö£versikt af det finska

skräväsendets historia" (Juridiska föreningens
tidskrilt 1892-93).] J. F.

Ammattiliitto, pysyväinen saman ammatin
tai teollisuu.shaaran alalla syntyneitten ammatti-
yhdistysten (ks. t.) liitto. Suomessa oli vuoden
1907 lopussa tiettävästi 34 a:a. Näistä olivat

sillein liittyneet Suomen ammattijär-
jestöön, s. o. v:na 1907 perustettuun keskus-
järjestöön, seuraavat 19, ni;nittäin:

l'irusUimis- Jäsenluku 1

vuusi. tammik. 19(>

Jalkinetyöntekijäin liitto. . 1907 600
Kaakeli-, fajanssi- ja uunin-

tekijäin liitto 1906 370
Kirjansitojain liitto 1905 409
Kivityöntekijäin liitto . 1899 1.322

Kulta- ja hopeatyöntekijäin
liitto 1906 162

KutomateoUisuustyöv. liitto 1907 1.756
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1906 156
1905 370

1900 238
1906 22-1

1906 3,500

1905 4,182

1899 1,149

1906 4,321

1905 3,000

1906

1906
90
24

1906
1906

1,416

500

liPsiteollisuustyöväen liitto

Leipuiintyöntekijäiu liitto

Nabaujalostustyöntekijäin
liitto

Ompelijattarien liitto ....

Paperiteollisuustyöv. liitto

Puutyöntekijäin liitto ....

RäätäliutyöntekijUin liitto

Sahateollisuustyöväen liitto

Salama- ja vesiliikenne-

työntekijäin liitto

Satulasepjäin ja verhoili-

jäin liitto

Sukeltajain liitto

Tie- ja vesirakennu.styöväen
liitto

Metallivalajain liitto ....

Ammattijärjestön ulkopuolella olivat silloin

seuraavat 15 a:a: Kirjaltajain liitto (perus-

tettu 1S97) ; Kymin lauttausyhtiön tukkimiestrn
liitto (perustettu 19o6, jäsenluku 400) ; Uikki-,

pelti- ja vaskiseppäin liitto (perustettu 1307) ;

mar.l.irintyöntekijäin liitto (perustettu 1899,

jäsenluku 882) ; metallityöntekijäin liitto (perus-

tettu 1899, jäsenluku 3,200) ; muurarien liitto

(perustettu 1904) : palvelijain liitto (perustettu

1906) ; Pohjolan tukkityöläisten rengas (perus-

tettu 1906) ;
posteljoonien liitto (perustettu

1906) ; rautatieläisten liitto (perustettu 1905)
;

rauta- ja metallisorvaajain liitto (perustettu

1907) ; sekatyöntekijäin liitto (perustettu 1907) ;

sähkötyöntekijäin liitto
;
putkityöntekijäin liitto

(perustettu 1907) ; tulitikkuteollisuustyöväen
liitto (perustettu 1906). [Kertomus Suomen
ammattijärjestön toiminnasta 1907.] J. F.
Ammattineuroosit, prifeeristen hermojen

toiminnassa esiintyvät häiriöt, jotka aiheutuvat
eräitten lihasryhmien liiallisesta rasittumisesta
eri ammateissa ilmeten sekä paikallisina kouris-
tuksina että hetkellisinä halvaantumisina, esim.

kirjoituskouristus ja hermoUinen käheys. Paitsi
tällaisia liikuntoneurooseja on myöskin tunto-
puolisia a., jotka antauvat ilmi erityisinä „työ-
kipuina", kun potilas vain yrittää johonkin
määrätybhön. M. 0-B.
Ammattiopetus ks. Ammattikoulut.
Ammattiosasto ks. Ammattiyhdistys.
Ammattipakko ks. Ammattikunta.
Ammattitarkastus ks. A m lu a t i n t a r k a s-

t 11 s.

Ammattitaudit, taudit, jotka aiheutuvat eri-

näisissä ammateissa esiintyvistä haitallisista

vaikutuksista, kuten myrkytyksistä, vahingollis-
ten kaasujen ja tomun hengittämisestä. Näitä
c\at: lyijymyrkytys (maalareilla ja latojilla),

clohopeaiiiyrkytys (kuvastintehtaissa), nikotiini-

myrkytys (tupakkatehtaissa) , näkökyvyn heik-
keneminen (kellosepillä ja latojilla), kuurous
(takomoissa ja pannusepillä) , ncurastenia ja
hysteria (liiallisessa urakka- ja yötyössä), perna-
rutto (nahkuritehtaissa) j. n. e. M. 0-B.
Ammattitilasto esittää sekä sen väestön osan,

joka joko välittömästi tai välillisesti saa sään-
nöllisen toimeentulonsa määrätyistä ammateista,
että myöskin sen osan, joka itseänsä elättää il-

man määrättyä taloudellista tointa elikkä am-
mattia vailla olevan osan väestöstä. Samalla
henkilöllä saattaa olla useampiakin ammatteja,

joko niin, että eri ammatilliset toiminnat .seu-

raavat toisiaan ajassa (esim. talvella tehdastyö
ja kesällä maanviljelystyö) taikka niin, että
niitä harjoitetaan yhtä haavaa (esim. pikkuvil-
jclystä harjoittava käsityöläinen). Molemmissa
tapauksissa ammattitilasto laskee henkilön kuu-
luvaksi vain yhteen ammattiin, uim. siihen,
josta hän saa pääasiallisen toimeentulonsa ja
jota siitä syystä sanotaan pääam matiksi
erotleeksi muusta (tai muista) saman henkilön
harjoittamasta ammatista 1. sivuamma-
tista.

A. ou eri maissa erilainen ja on eri aikoina
samassakin maassa vaihdellut, riippuen taloudel-
lisen tekniikan eri kehitysasteista : multa samal-
lakin teknillisellä kehitysasteella olevan kahden
maan ammattitilasto voipi samalla hetkellä an-
taa eri kuvan väestön ammattijaosta, koska
työnjako saattaa tehdä vaikeaksi ja jossain
määrin subjektiivisesta katsantokannasta riip-

puvaksi määrätä, mitkä erityiset toimialat ovat
ammatteina pidettävät. Mitään täysin tyhjentä-
vää luetteloa kansan taloudessa esiintyvistä am-
mateista ei siitä syystä ole olemassa, yhtä vähän
kuin varmaa tieteellistä luokitusta niistä. Eri-
näisissä ammattitiedusteluissa ja aramattirekis-
tcreitä varten käytetyissä luetteloissa (nomen-
kla tuureissa) mainitaan 5, jopa 10:kin tuhatta
eri ammattia. Keskinäiseen sukulaisuuteensa
nähden ammatit yhdistetään ammatti lajeik-
si, joita vuorostaan yhdistetään ammatti r y h- .

m i k s i ja näitä taas suuremmiksi ammatti-
luokiksi.

Siihen nähden, että yhteiskunnan jäsenet asu-

vat perheittäin eli talouskunnittaiu, puhutaan
ammattitilastossa ammattiin kuuluvai-
sista, joilla ei ymmärretä ainoastaan niitä

henkilöitä, jotka omalla työllään itselleen elatus-

tiian hankkivat, vaan myöskin näiden perhee-
seen kuuluvia perheenjäseniä, jotka siis saavat
toimeentulonsa välillisesti toisen ammattityöstä.
Vastakohdan ammattiin kuuluville muodostavat
n. s. ammatittomat 1. ammattia
vailla olevat. Näitä on kahta lajia: sellai-

sia, jotka saavat toimeentulonsa kootusta pää-

omasta (koroilla eläjät) ja sellaisia, joita yllä-

pidetään yleisillä varoilla taikka yksityisten

armoilla (köyhäinhoidon avu-stamat, mieli- ja

muut sairaat, vangit, kerjäläiset y. m. s.). Am-
mattia vailla oleviin ei ole sekoitettava sellaisia

henkilöitä, jotka ajoittain eivät ole tilaisuudessa

harjoittamaan määrättyä ammattia, vaan talou-

dellisten olojen pakosta tai muusta syystä ovat

työttöminä ; nämä ammattitilastossa luetaan

asianomaisiin, harjoittamiinsa ammatteihin kuu-

luviksi.

Ammattiin kuuluvaiset ovat joko ansaitse-
V i a eli sellaisia, jotka välittömästi, omalla työl-

lään (ammatillaan) hankkivat toimeentulonsa,

taikka ei-ansaitsevia elikkä ansiota
vailla olevia, jotka saavat elatuksensa edel-

listen työ.stä. Ansiota vailla olevat ovat ansait-

sevien perheenjäseniä (vaimo tai mies, lapset)

tai perhekunnassa asuvia ja siinä elätettyjä su-

kulaisia tai muita henkilöitä, jotka eivät am-
mattia harjoita. Ansaitsevien joukossa on koti-
palvelijoilla 1. palkollisilla omitui-

nen asemaasa: yhteiskunnallisessa ammatti-

jaossa nämät kyllä ovat ammattilaisina erillään
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pidettävJlt. mutta esiintyvät muihin amuiattoi-

hiii kuuluvien perhekuntien yhteydessil.

Yhteiskunnalliselta kannalta on myös tär-

keätii tietää, mikä asema a m m a t i s s a tä-

män harjoittajalla on, josta syystä tämäkin il-

miö otetaan tilastossa huomioon. Tällöin voivat

ainoastaan ansaitsevat tulla lukuunotetuiksi

;

nämät lajitellaan asemansa mukaan tavallisesti:

itsenäisiin, korkeampaan palve-
luskuntaan (konttorihenkilöt, piirustajat,

työnjohtajat j. m. s.) ja työntekijöihin
(tehdastyiimiehet, kisällit, apurit, päiväpalkka-

Iäiset j. n. e.). On kuitenkin huomioonotettava,

ettei tämäkään jako ole aina selvästi tehtävissä,

koska useat välimuodot vaikeuttavat tarkkaa

rajoittelemista ; muutamissa ammateissa tätä

jakoa ei ensinkään voi tehdä, kuten esim. virka-

miesten ja palkollisten ammateissa.

Edellä sanotun perusteella esitetään seuraava

kfiava, jota eri maiden ammattitilastossa enem-

män tai vähemmän täydellisesti noudatetaan.
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Ainekset ammattitilastoa varten kootaan ta-

vallisesti todellisten väenlasknjen yhteydessä;
viime vuosina on kuitenkin muutamissa sivisiys-

niaissa alettu aika ajoittain toimeenpanna erityi-

.siä ammattitiedusteluja (esim. Saksassa, ensi-

mäiuen v:lta 1SS2, viimeinen v:lta 1S',)5, ja Bel-

giassa). Suomessa ammattitilastoUiset tiedot on

annettu yleisten, kirkonkirjoihin perustuvien

väestötietojen yhteydessä (ennen v. 1880 joki

viides, sen perästä joka kymmenes vuosi) ; sen

lisäksi on niitä hankittu maan suurimmissa kau-

imngeissa toimitetuissa todellisissa väenlaskui^s-i

(ecsimäinen vuonna ISTO). — iiri maiden am-
inattitilastollisiin tietoihin nähden on noudatettu

hyvin erilaisia periaatteita, niin että niiden tu-

loksia suurella varovaisuudella voi toisiinsa ver-

rata. Kansainväliset tilastolliset kongressit ja

kansainvälinen Tilastollinen Laitos ovat tässä

kohden koettaneet saada yhdennuikaisuntta eri

maiden välillä aikaan, ja ovat tässä työssä erit-

täinkin ranskalainen J. Bertillon ja itäval-

talainen H. Rauchberg vetäneet huomiota

puoleensa. Vastaiseksi eivät kuitenkaan heidän

ehdotuksensa ole tulleet yleisesti toteutetuiksi.

Saksan ja Itävallan ammattitilastoa judetääii

nykyään muille maille esimerkiksi kelpaavana.

Seuraavalla sivulla olevassa taulussa annetaan
muutamia v:n 1890 paikkeille kolidistuvia yleisiä

ammattitilastollisia tietoja eri maista sekä Suo-

mesta vuosilta 1865, 1880, 1890 ja 1900. O. G.

Ammattituomioistuimet, työnantajain ja

työntekijäin välillä syntyneitten työsuhteesta

johtuvien riitaisuuksien ratkaisemista varten

asetetut, asiantuntijoista muodostetut erityi.set

tuomioistuimet. A:ia oli jo olemassa vanhan
amuuittikuntalaitoksen yhteydessä (ks. A m-

mattikunta). Nykyaikaiset a:et ovat syn-

tyneet 19:nnellä vuosis. Ensimäinen .sellainen

peru.sttttiin Ranskassa Lyonin kaupungissa v.

iSOC nimellä consril de prud'hommes, jota nimi-

tystä Ranskan a:ista vieläkin käytetään. Sak-

san a:ien polijana ovat vuosien 1890 ja 1001 lail.

Viimemainitun mukaan on kaikissa kunnissa,

joiden asukasluku on enemmän kuin 20,000, pe-

rusti;ttava a. Saksa onkin ainoa maa, jossa on

pakolli-^ia a:ia. A:ia on sitäpaitsi Belgiassa,

S\eitsissä, Itävallnssa ja Italiassa. Ne ovat ole-

massa etupäässä teoUisuusammatteja varten.

Jäsenistä on puolet työnantajia, puolet työn-

tekijöitä, edelliset työnantajain ja jälkimäiset

työntekijäin valitsemia. Puheenjohtajaan näh-

den on eri maissa olemassa erilaisia säädöksiä.

I>im. Ranskass.a, jossa jäsenet itse valitsevat pu-

lieenjohtajan ja varapuheenjohtajan, tulee toisen

olla työnantaja, toisen työmi?s. Saksassa, jossa

kunnallisen itsehallinnon edustajat valitsevat

nämä toimimiehet, ei kumpikaan saa olla työn-

antaja eikä työmies. Ennenkuin a. ryhty.v rat-

kaisemaan riitaa, on sen koetettava saada ai-

kaan sovinto riitapuolien kesken. Italian, ItU-

vsillan, Belgian ja Ranskan a:issa on tätä varten

kaksi eri kamaria; .sovintokanuiri ja tuomio-

kamari, [van der Borght, „GrundKiige d. Ro7.ial-

politik"; Neukamp, artikkeli „Gewerbegcrichte",

Wörterbuch d. Volkswirtseliaft.] </. F.

Ammattiurheilija, henkilö, joka aineellista

(tuaan valvoen harjoittaa urheilua, kilpailee

rahapalkinnosta tahi .sovittua korvausta vas-

taan. Ammattiurheilijoita on erittäinkin lukui-

sasti painin ja polkupyöräilyn alalla, nuitta niitä

tavataan myös miltei jokaisessa urheilunliaa-

rjissa, kuten telinevoimistelun, hevo.«urheilun,

luistelun y. m. aloilla. -Iskm-.

Ammattivanhin ks. Ammattikunta.
Ammattivapaus ks. Elinkeinovapaus.
Ammattiyhdistys, pysyväinen, tavallisesti

samalla jiaikkakunnalla asuvain ja samaa am-
mattia harjoittavien työ«tekijäin muodostama
yhdistys, jonka pääasiallisena tarkoituksena on
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Kirjnitiiksoen Ammattitilasto kuuliivu taulu.

Ammatinharjoittajain jako ammattien mukaan erinäisissä maissa (1890 vuoden paikkeilla).

Maan n i in i

100:sta ammatinharjoittajasta kuului alla lueteltuihin

animattiluokkiin seuraava luku:

Maanvilje-
lys sivuelin-

keinoineen

Teollisuus
ja vuori-

työ

Kauppa ja
kulku-
neuvot

Henkilölli-

siä palveli-

joita

Muut
ammatit

Suomi
Ruotsi
Norja
Saksa
Itävalta
Unkari
Italia

Sveitsi
Ranska
Englanti
Skotlanti
Irlanti

Pohj. Am. Yhdysvallat

68,5

54,0

49,6

37,5

64,3

58,6

56,"

37,4

40,0

10,4

14,0

44,0

38,0

11,7

15,0

22,!.

37,4

21,9

12,6

27,6

40,7

27,11

56,9

58,1

30,7

24,1

0,5

5,8

11,7

10,6

6,4

3,3

3,9

10,7

13,4

10,s

10,2

4,5

14,6

5,4

13,6

10,5

6,1

3,5

4,9

3,9

6,2

9,9

14,7

11,4

11,1

19,2

8,9

11,6

5,3

8,4

3,9

20,6
^,"

5,0

S,s

',2

6,3

9,7

4,1

Suomen väestön jako ammattiluokkiin vuosina 1865, 1880, 1890, 1900.

A m m a 1 1 i 1 u o k k a 1865 1880 1890 1900

Lisiiys

(-J-)

tai

vä-

hennys

(—

)
pro-

senttiluvuissa

VV.

1865-1900.

Maanviljelys sivueUnkei-
noineen

Teollisuus
1,431,024

88,586
28,684

43,768
81,714

40,207
89,105

79,37

491

1,59

2,43

4,53

2,23

4,94

1,.589,701

127,898

56,564

43,483
25,171

86,103

131,862

77,14

6,21

2,74

2,11

1,22

4,18

6,40

1,779,083

182,381

72,269

55,667

28,484
103,206
159,050

74,75

7,66

3,04

2,31

1,19

4,34

6,68

1,568,779

279,400
116,.357

66,084

40,563
429,193
212,182

57,83

10,30

4,29

2,44

1,M
15,82

7,82

-21,54
-1- 5,39

+ 2,70

+ 0,01

1— 3,03

+ 13,59

+ 2,88

Kauppa ja kulkuneuvot
Yleiset virat ja vapaat
ammatit

Palkollisia

Muut ammatit
Ilman ammattia olevia .

Koko väestö 1,803,084 100,00 2,060,782 100,00 2,380,140 100,00 2,712,562 100,00 —
ehkäistä työehtojen huonontumista ja toimia nii-

den parantamiseksi. Saman ammatin alalla toi-

mivat a;t ryhmittyvät vuorostaan usein a m-
mattiliitoiksi (ks. t.) . Nykyaikainen
a:liike on useimmissa mai.ssa syntynyt vasta
19:nuenä vuosisadalla, kun työväki suurteolli-

suuden kehittyessä joutui entistä enemmän riip-

puvaiseksi pääomasta. Tämäntapaisia yhdistyk-
siä on kuitenkin aikaisemminkin ollut olemassa.
Sellaisia olivat keskiajalla syntyneet sälliyhdis-

tykset (vrt. Ammattikunta), joille muuta-
mat Englannin ja Ranskan a:t näyttävät olevan
suoraa jatkoa. Ensimäiset a:t perustettiin lS:n-

nella \uosisadalla Englannissa, suurteoUisuudpn
kotimaassa. Nämä ,,Trade Unions" saivat usein
alkun.sa jonkun lakon johdosta ja olivat tilapäi-

siä. Aikaa myöten syntyi pysyväisiäkin yhdis-
tyksiä .säännöllisine jäsenmaksuineen. N'iiden

kehitystä ehkäisivät kuitenkin suuresti ankarat
lait. joiden mukaan työväen yhteenliittyminen

oli rikollinen ja rangaistava teko. Kun työväL-n

yhteenliittymisoikeus vuosien 1824-25 lakien

kautta tuli pääasiassa tunnustetuksi, alkoi a:lii-

ke nopeasti levitä. 1820- ja 1830- luvulla Eng-
Ir.nnin a:liike esiintyy vielä haparoivana sekä

päämääriinsä että järjestömuotcihin.sa nähden.

M. m. tehtiin 1833 onnistumaton yritys yhdistää

eri ammattien työväkeä yhdeksi ainoaksi suu-

reksi liitoksi. Kun työväki innokkaasti otti osaa

silloiseen radikaaliseen ja sosiali-stiseen agitat-

sioniin, jonka huippuna oli chartismin (ks.

t.) iiimellä tunnettu valtiollinen liike, pääsi a-is-

säkin vallalle kumouksellinen henki. Chartis-

min sammuessa 1840-luvulla alkoi uusi vaihe

Englannin a.-liikkeen historiassa. Nyt syntyi

se uusi tyyppi, jolla on ollut perustava merkilys

nykyajan a.-liikkeessä: ammattiyhdistyksen muo-

dostivat vain yhden ammatin työmiehet ja sa-

n]an ammatin a:t yhdistyivät ainmattili.toksi.

Tästä lähtien Englannin a;ten toiminnan perus-
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tuksena olivat kalliit maksut, mikä teki niille

mahdolliseksi avustaa jäseniänsä lakkojen, työt-

tumyyden, sairauden y. m. sattuessa, vallan kes-

kittäminen liiton johtomiesten käsiin ja taita-

vien toimimiesten kasvattaminen. Ne luopuivat

tavoittelemasta yhteiskunnallista vallankumousta

ja asettuivat työnantajiin nähden puhtaalle

asioimiskannalle koettaen mikäli mahdollista

päästä tarkoitustensa perille rauhallisilla sopi-

muksilla. Vuosien 1871-76 a.-lakien kautta Eng-
lannin a:t saavuttivat laissa tunnustetun ase-

man. Nyt puheena olleisiin a:iin kuului pää-

asiallisesti ammatintaitoista työväkeä. Mutta v.

1889 satamatyömiesten lakon jälkeen rupesi am-
mattitaitoa vailla oleva työväkikin perustamaan

a:iä. Nämä uudet yhdistykset poikkesivat jos-

sain määrin vanhemmista: ne olivat etupäässä

taisteluyhdistyksiä, asettivat maksunsa alhai-

semmiksi, pitivät avustustointa vähemmin tär-

keänä ja olivat halukkaammat turvautumaan
valtion apuun. Nyttemmin molemmat tyypit yhä
euommäu lähestyvät toisiaan. V. 1889 perustet-

tiin keskusjärjestö. General federation
oi trade unions, johon on liittynyt 60

aniraattiliittoa.

Englannin a. -liike on suuremmassa tai vähem-
ni.sssä määrässä antanut aihetta samanlaisen

liikkeen synt3'miseen muissa maissa. Poikkeuk-
sena ovat oikeastaan vain P o h j o i s-A m e r i i-

kan Yhdysvallat, Englantia lukuunotta-

matta ainoa maa, jossa a:iä syntyi jo ennen
18:unen vuosisadan puoliväliä. Sikäläisen a.-

liikkcen kehitys on ollut pääpiirteissään sama
kuin englantilaisenkin. 1860-luvulla alkaa syn-

tyä suuria ammattiliittoja. Tätä nykyä suurin

osa niitä on yhtynyt American federa-
tion of labor nimiseksi keskusjärjestöksi.

Se perustettiin „työn ritarien" (ks. t.) vasta-

painoksi V. 1881 ja järjestettiin nykyiseen muo-
toonsa V. 1886. Jäseniä siinä on tätä nykyä
toisia miljoonaa. Ameriikkalaisen a.-liikkeen

kehitystä ou vaikeuttanut maahanmuutto, kan-

sallisuuksien moninaisuus ja tuotantotekniikan
nopea edistys, joka vähentää ammattitaitoisten

työmiistA tarvetta ja helpottaa ammatin vaih-

toa.

Muis.sa maissa suurteollisuuden mukana syn-

tyneet a:t ovat pitäneet Englannin a:iä esikuva-

naan, mutta eroavat näistä siinä suhteessa, että

ne aluniiitäen ovat joutuneet riippuvaisiksi val-

tiollisesta ja uskonnollisista ajatussuunnista ja

puolueista. Saksassa a.-liike pääsi alulle

1860-luvulla, varsinkin sen jälkeen kuin toht. Max
Ifirsch 1868 oli tehnyt Englannin a.-liikkeen tun-

netuksi ja myöskin sosialistit olivat ruvennei't

niiden perustamista harrastamaan. Saksaa a:t

jakaantuvat kolmeen pääryhmään: 1) Suurin

osa on liittynyt sosiaalidemokraattiseen puoluee-
seen, keskusjärjestönä v. 1890 perustettu O e n e-

r a 1 k o m m i s s i o n der G e \v e r k s c h a f-

ten Deutschlands (lähes kaksi miljoonaa
jäsentä) ; 2) Kristilliset a:t, joiden joukossa on
sekä katolisia että protestanttisia (noin 350,000

jäsentä) ; 3) Hirsch-Dunekerilaiset a:t (toista sa-

taa tuhatta jäsentä). Sitäpaitse löytyy joukko
näistä ryhmistä riippumattomia a:iä. Tämän
hajaannuksen ohessa on Saksan a.-liikkeen kehi-

tystä suuresti vaikeuttanut nurja ja ahdasmie-

linen yhdistyslainsäädäntö. Varsinkin sitä eh-

käisi n. s. sosialistilaki (1878-90). Vasta sen

tultua kumotuksi on Saksan a.-liike ruvennut
tasaisesti ja säännöllisesti kehittymään.
Ranskassa a. -liike on saavutta^nut suu-

remman merkityksen vasta sitten kuin 21 p.

maalisk. 18S'l annettu laki on tunnustanut a:t

laillisiksi. Työväenliikkeen hajaantuminen lu-

kuisiin valtiollisiin ryhmäkuntiin, joiden vaiku-

tuksen alaisina a;t ovat, ehkäisee kuitenkin nii-

den keskittymistä ja yhtenäisen lujan johdon
aikaansaamista.
Tanskassa syntyivät cnsimäiset a:t 1870-

luvun alussa Internatsionalen vaikutuksesta.

mutta varsinaista vauhtia tämä liike sai vasta

1880-luvulla: 1885 a:t alkoivat yhdi.styä am-
iar.tt niitoiksi. Näihin nojautuva koko ma:ni

käsittävä keskusjärjestö, De samvirkende
F a g f o r b u n d, perustettiin 1898. — Slyöskin

Ruotsissa alkoi a.-liike 1870- ja 80-luvulla;

onsimäiset ammattiliitot perustettiin 1880-luvu:i

lopulla. Skandiuaavilaisessa työväenkongressissa
Tukholmassa 1897 päätettiin, että kaikissa kol-

messa Skandinaavian maassa oli koetettava

saada ammattiliitot yhdistymään keskusjärjes-

töiksi. Tämän päätöksen tuloksena oli Ruotsissa

[^andsorganisatiouen i Sverige,
johon kuuluu suurin osa Ruotsin järjestynyttä

työväkeä ja joka on läheisessä yhteydessä so-

siaalidemokraattisen puolueen kanssa. V. 1907

siihen liittyneissä a:issä oli 126,000 jäsentä;

8,900 kuului toiseen keskusjärjestöön Svenska
arbetariörbundet; 31,100 oli ulkopuolella

näitä järjestöjä. — Norjassa a.-liike alkoi

huomattavammin levitä 1880-luvulla. 1898 osa

ammattiliitoista yhdistyi keskusjärjestöksi A r-

beidernes faglige Landsorgiinisa-
t i o n. Norjan a.-liike on verrattain vähäpätöi-

nen, syystä että maa on harvaan asuttu ja teol-

lisuus vähän kehittynyt.

Sosialististen aatteiden yhteydessä a.-liike

1870- ja 1880-luvulla levisi Itävalta-Unkariin,

Sveitsiin, Belgiaan, Hollantiin ja Italiaan, 1890-

luvulla ja viime aikoina myöskin Espanjaan,
Balkanin niemimaalle, Japaniin ja Venäjälle.

Austraaliassa ja Uudessa Seelannissa a:t ovat

saavuttaneet suuren merkityksen sikäläisen työ-

väenlaiusäädännön perustuksella (vrt. Kollek-
tiivinen sopimus ja Sovintotuo-
m i o)

.

Suomessa a.-liike alkoi 18S0-luvulla, sa-

malla vuosikymmenellä, jolloin työväenliike muu-
tenkin sai alkunsa täällä. Ensimäisiä a:iä olivat

V. 1888 Helsinkiin perustetut suutarien, nuiala-

rien, puuseppäin, räätälien ja satulaseppäin ja

veihoilijain a:t. Liike kehittyi hitaasti 1890-

luvulla, jolloin ensimäiset ammattiliitot syntyi-

vät. Ensimäinen oli kirjaUajain v. 1897 perus-

tama ammattiliitto. Suurempaan vauhtiin pääsi

työväen ammatillinen järjestyminen vasta vuo-

den 1905 sutulf.kon jälkeen. Useimmat nykyi-

sistä ammattiliitoista ovat vasta vv. 1906 ja

1907 syntyneet. V. 1907 perustettiin keskusjär-

jestö. Suomen ammattijärjestö, johon

vuoden 1907 lopussa oli yhtynyt 19 ammattiliit-

toa ja 5 paikallisjärje.stöä : niissä oli silloin noin

25.000 jäsentä. .Ammattijärjestön ulkopuolella

olevissa ammattiliitoissa ja yhdistyksissä arvioi-

tiin silloin olevan noin 10.000 jäsentä. fvrt.

Ammattiliitto).
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Voimakkaimpana sekä laajuuteensa että sisäl-

liseen organisatsioniinsa nähden a.-liike tätä

nykyä esiintyy Englannissa, Saksassa ja Tans-

kassa. Missä määrin a:t ovat levinneet eri mais-

sa, käy selville seuraavasta tilastosta:

Teollisuuden,
A:ten jäsen- kaupan ja kulje- Väkiluku

lukn tustoimeu alalla ^^(^ jgyj
iqnfi toimivasta tyu-"**

Väestä »o

Englanti 2,106,283 noin 34 41,45S,721

Saksa 2,215,165 „ — 56,3ii7.178

Ranska (UHi5) . 781.344 „
— 38,901,945

Itävalta 448,270 „ 18 2U,150,708

Italia 273,754 „ 6 32,475,253

Belgia 158,116 „
— 6,693,810

Kuotsi 200,024 „ 39 5,293,851

Austraalia(1905) 100,626 „
- 3,782,943

Tanska 98,432 .,
"52 2,449,510

Unkari 153,332 ,. 29 19,254,550

Espanja 32,405 ,.
— 18,618,086

Sveitsi (1905).. 48,000 „
— 3,325,023

Alankomaat .. 128,845 „ 27 5,104,137

Uusi Seelanti

(1905) 27,714 „ — 772,719

Norja 25,339 „ 7 2,221,447

Bulgaria 5,000 „
— 3,744,283

Serbia 5,350 „
— 2,492,882

Yhdysvallat ja

Kanada (1905) 2,500,000 „
— 76,000,000

Suomi (1907) .. 35,000 „
— 2,892,088

Yhteensä 9,343,899

Italian, Unkarin, Ruotsin, Itävallan, Espan-
jan, Tanskan ja Alankomaiden ammattiyhdis-
tyksissä oli maalaistyöväkeä v. 1906 yhteensä

108,891 henkeä.
A:ten voima vaihtelee myöskin suuresti eri

ammateissa ja teollisuudenhaaroissa. Ne saivat

alkunsa käsityöammattien alalla leviten vasta

myöhemmin suurteollisuuden alalle, erityisesti

hiilikaivos-, puuvilla- ja rautateollisuuden alalle.

Xaisia ja ammattitaitoa vailla olevia työnteki-

jöitä ou ollut vaikea saada järjestymään ; koti-

teollisuuden työntekijät ja maalaistyöväki ovat

useimmissa maissa melkein kokonaan järje-sty-

mättä. A:iin kuuluu siis vain verraten pieni osa

työväestöä, mutta niiden vaikutus ulottuu pal-

jon ulommaksi niiden omaa piiriä. Ne määrää-
vät usein suurten, niihin kuulumattomienkin
työväenjoukkojen työehdot.

Toiminta. Koska yksityinen työntekijä

sopiessaan työehdoista työnantajan kanssa on

viimemainittua tuntuvasti heikommassa ase-

massa, koettaa työväki tätä nykyä kaikkialla,

missä teollisuus on pitemmälle kehittynyt, a:iksi

liittymällä vahvistaa asemaansa työnantajiin

nähden. Arien pääpyrkimyksenä on saada yksi-

tyisten työsopimusten sijaan kollektiivi-
nen sopimus, s. o. yhteissopimus, jonka te-

kijöitä ovat mikäli mahdollista kaikki saman
ammattialan työmiehet ja työnantajat. Muuta-
missa maissa ja muutamissa ammateissa ollaan-

kin jo tähän pääsemässä. Tärkeimmät työehtoja

koskevat määräykset kohdistuvat työpalkkaan

ja työaikaan. Työpalkkaa kollektiivisesti mää-

rättäessä käytetään usein minimipalkka-
periaatetta, s. o. palkoille säädetään alin

raja; työajan määräämiseksi säädetään n o r-

maalityöpäivä (ks. t.)

.

A:ten yhtenä kaiki.ssa suhteissa tärkeänä
menestymisen ehtona on, että työväki lukuisasti
yhtyy niihin. Tämän tarkoituksen saavuttami-
seksi ne agitatsionin ohessa käyttävät muitakin
keinoja: ne kieltävät jäseniänsä työskentele-
mästU ulkopuolella olevien kanssa, ne koettavat
saada työnantajia käyttämään ainoastaan a:ten
jäseniä, ne harjoittavat persoonallista boikot-
tausta y. m. Tällaiset pakoituskeinot ovat
usein tulleet käytäntöön varsinkin työnsulkujen
ja työlakkojen (ks. t.) sattuessa. Lakko ja la-

konuhka ovat a:ten tehokkaimmat aseet: vasta
a:teu kautta lakot saavuttavat täyden vaikutus-
voimansa.

A:t eivät ole ainoastaan taisteluyhdistyksiä,

vaan myöskin avustusyhdistyksiä. Niiden avus-
tustoiminta on mitä läheisimmässä yhteydessä
niiden taistelutoiminnan kanssa, sillä sen tarkoi-

tuksena on pitää työntarjontaa sellaisena, ett^n

se pääse epäedullisesti vaikuttamaan työehtojen

niuodostumiseen. Voidakseen työttömyyden sat-

tuessa pitää yllä sovittuja palkkoja ja työehtoja

useat a:t antavat työttömyysavustusta
ja koettavat matka-avustusta antamalla

ja työnvälitystoimistoja perustamalla
sfiuda työvoiman jakaantumaan eri paikkakun-
tia kohti niille itselleen edullisella tavalla. Eng-
lannissa useat a:t ovat järjestäneet keskuuteensa
sairaus-, vanhuus-, työkyvyttömyys- ja tapatur-

mavakuutuksen.' Muualla työväenvakuutus näyt-

tää joutuvan valtion järjestettäväksi. Avustusta
antamalla a:t sitovat jäsenensä lujemmin it-

s( eDsä : on myöskin huomattu, että ne a:t, joissa

alustustoimi on päässyt kehittymään, ovat -'ä-

hemmin halukkaat suotta syyttä ryhtymään lak-

koihin. A:t pitävät vielä huolta jäsentensä hen-

kisestäkin kasvatuksesta panemalla toimeen esi-

telmätilaisuuksia, perustamalla kirjastoja y. m.

Myöskin valtio vaikuttaa tätä nykyä työväen-

lainsäädännön iks. t.) kautta työehtojen muo-

dostumiseen, varsinkin mitä työaikaan ja työ-

paikoissa varustettaviin suojeluslaitoksiin ja

niissä vallitseviin terveydenhoidollisiin oloihia

tulee. A:t ovat usein pyrkineet saamaan tällai-

sia lakeja aikaan samalla kuin ne koettavat val-

voa, että voimassaolevia työväensuojeluslakeja

TiVöskin todjila noudatetaan. Ne ottavat myös-

kin osaa tilastollisten tietojen keräämiseen ja

paikoittain (esim. Belgiassa ja Ranskassa) kun-

nat o\at niiden välityksellä ryhtyneet järjpst-i-

mää n työttömyysvakuutusta.

Jä r j es t ö"m uodo t. Niinkauankuin a. on

jäsenluvultaan pieni ja paikallinen, ei sen hal-

linto tuota vaikeuksia. Tärkeimmät kysymyk-

set ratkaistaan jäsenten yhteisissä kokouksissa;

virat jaetaan jäsenten kesken ja ovat heljjosti

hoidettavissa. Mutta liikkeen kehittyessä pai-

kalliset a:t yhtyvät ammattiliitoiksi ja muuttu-

vat itsenäisistä yhdistyksistä liittojen osastoiksi.

Korkeimman päättävän vallan saa silloiii pai-

kallisten vhdistysten valitsemain edustiijain yh-

(i-inen kokous, kongressi. Juoksevat asiat taas

on pakko antaa palkattuj^.m virkamiesten hoi-

dettaviksi, joiden käsiin varsinainen johto jou-

tuu. Liiton hallituksessa istuu kuitenkin taval-

lisesti myöskin ammatissa toimivia työmiehiä.

Mitä liiton ja sen osastojen väliseen vallan-

jrkton tulee, niin kehitys näyttää kulkevan yhä

suurempaa keskittymistä kohden. Liiton halli-



:!47 Ammekylpy—Ammon :!4S

tus kannattaa osastojen tekemiä lakkoja tavalli-

sesti vain siinä tapauksessa, että ne on tehty

sen nimenomaisella suostumuksella. — Myöskin
eri maiden a:t pyrkivät tätä nykyä toistensa yh-

teyteen: tä.stä ovat olleet seurauksena kansain-

väliset ammaltiyhdistyskongressit tai amniatti-

ylidistystoimistot. Tällainen kansainvälinen yh-

teenliittymioen esiintyy voimallisimpana kirjal-

tajain, kaivostyöväen ja kuljetustoinien alalla

työskenteleväin keskuudessa.
I>i maissa ovat ammattiliitot suurimmaksi

osaksi yhtyneet keskusjärjestöiksi. Näiden teh-

täv:it ovat vaihtelevia. Saksassa Die G e n e-

ralkommission der Gewerkscl,af-
ten pääasiallisesti pitää huolen agitatsionista

ja kokoo tilastollisia tietoja. Ruotsissa L a n d s-

or<;auisationen sitiipaitsi erityisissä ta-

pauksissa antaa apuansa työnsulkujen sattuessa,

palkkain alennusta yritettäessä ja yhdistys-

oikeutta hätyytettäessä. Ameriikassa keskus-

järjestöllä vielä on erityinen tehtävä: siellä

American federation of 1 a b o r ratk;ii-

see korkeimpana oikeusasteena siihen liittyneit-

ten ammattiliittojen välillä syntyneet riidat.

Useimmat näistä keskusjärjestöistä lähettävät

edustajia kansainvälisiin neuvottelukokouksiin

ja kiinnattavat kansainvälistä sihtee-
ri n v i r a s t o a, joka vuosittain laatii kerto-

muksen a.-liikkeen asemasta eri maissa.

Oikeudellinen asema. Alussa ehkäisi

a.-liikkeen kehitystä yhteenliittoutumisia, koa-

lit>it-neja vastaan suunnatut säädökset. Nämä
säädökset on kyllä sittemmin yleensä lakkau-

tettu, mutta useissa maissa vaikeuttavat a:ten

toimintaa kaikenlaiset yhdistys- ja kokoontumis-
vapauden rajoitukset. Näin on laita esim. Sak-

sassa ja Itävallassa. Mitä a:ten o i k e >i s k e 1-

poisuuteen (s. o. kykyyn hankkia itselleen

oikeuksia, ottaa niskoillensa velvollisuuksia ja

kantaa ja vastata oikeudessa) tulee, voivat ne

Saksassa, Sveitsissä, Belgiassa, Hollannissa ja

muutamissa Fohjois-Ameriikan valtioissa rekis-

teröin. isen kautta saavuttaa sen. Tällaisen rekis-

teröimisen ehdot ovat kuitenkin yleensä stllaisi't

että a:t eivät ole tätä keinoa hyväksensä käyt-

täneet. Itävallassa ja Espanjansa on kaikilla

sallituilla yhdistyksillä oikeuskelpoisuus, Ran.s-

ki.ssa a:illä, mutta ei ammattiliitoilla. Engla!i-

nissa a:t saivat v. 1871-75 lakien kautta oik"u-

den tulla rekisteröidyiksi. Tällainen rekisteröi-

minen tuotti niille etupäässä oikeuden saattaa
X irkamiehensä syytteeseen varojen hävittämi-

sestii ja petollisesta menettelystä viran hoidossa.

Skandinaavian maissa ja Suomessa ei valtion

puolelta ole pantu esteitä a:ten perustamiselle.

Niiden oikeuskelpoisuudesta ei näissä maissa ole

olemassa miukiiäiilaisia säädöksiä. Atten oikeus-

kelpoisuuskysyni} ksellä ou mitä suurin merkitys
k(dlektiivisten sopimusten oikeudellista asemaa
järje.steltäes.sä.

[Rerkner, „Työväenkysymys" ; E. F. Heck-
scher, „Teollisnus ja työviiki": Sombart, „Den-

noch!" „Aus Theorie und Gesehichte der gewerk-

sehaftlichen Arbeitcrbe\vegung"; v. d. Borght,

„GrundzUge der Sozialpolitik" ; Webb, „Englan-

nin ammattiyhdistysliikkeen historia"; Bren-

tnno, „Die Arbeitergilden der Gegenwart": Bren-

tano, Kulemann, Ilerkner, Mahaim, Sartorius

V. Waltershausen, artikkeli „Gewerkvereine",

Hand\vörterbuch d. Staats\vissensehafteu ; Bier-

mer, artikkeli ,,Ge\verkvereine", Wörterbucb d.

Volksttirtsehaft ; Legien, „Internationaler Be-

richt iiber die Generkschaftsbewegung 1006'":

G. Bagge, ,,De svenska facktöreninganies oeh

fackförbuiideus organisation" ; af Ursin, „Työ-
väenkysymys Suomessa"; Työväenkalenteri
190S.] "

"

J. F.

Ammekylpy ks. Kylvyt.
Ammetri, sama kuin amp6re-metri (ks. t.).

Aminianus Marcellinus /-u'- -i'-] (n. 330-

400), ronm. historioitsija, syutyi Antiokiassa ja

palveli sittemmin sotajoukossa keisari Julianuk-

sen aikana. Hän kirjoitti Roomassa latinaksi

31:ssä kirjassa jatkon Tacituksen historiaan ni-

mellä „Hes gestre", kuvaten Rooman valtakun-

nan vaiheita vv. 96-378. Siitä on kuitenkin ai-

noastaan osa, loppupuoli, meidän päiviimme säi-

lynyt. A. M. esittää tapauksia ilman suurem-

paa kirjallista taitoa, mutta yleeusä puolueetto-

masti ja selvästi, ja kun muuten on puute sa-

manaikuisisla esityksistä keisariajan loppu- ja

kansainvaelluksen alkuajoilta, on A. M:n teos

tärkeä lälide niiden tuntemiseksi. K. G.

Ammobium alatum f-ö'- -la'-], Compositae-

heimoon kuuluva puutarhakasvi, johon pitkin

kesää puhkeaa valkoisia kukkamykeröitä. L:iiia-

kukat kuivia, paperimaisia, pysyviä, jonka

vuoksi näitä mykeröltä yleiseen käytetään n. k.

eternelleinä (ks. t.). Kotoisin Austraalia.sta.

Ammocoetes ks. Nahkiainen.
Ammodytes [y'-J ks. Tuulenkala.
Animon, muinaistgyptiläinen jumala, jota

alkuaan palveltiin Thebassa. mutta joka sittem-

min suli yhteen auringon-
jumalan l\a'n (Re'n) kans-

sa ja kehittyi koko Egyp-
tin valtakunnan ylim-

mäksi jumalaksi. A:ia pi-

dettiin kaiken elimellisen

elämän tuottajana ja ha-

uet kuvattiin ihmismuotoi-
sena, päässä kaksi sulkaa.

Hänelle oli pyhitetty oinas,

jopa häntä itseään esitet-

tiin oinaanmuotoisena, tai

ainakin oinaanpäisenä;
tämmöisenä A:ia muun
muassa palveltiin Siwan
keitaassa Libyan erämaas-
sa, missä oli maankuulu
Zeus Ammonin onnuspaikka. A:n palvelus levisi

näet Egyptin rajojen ulkopuolelle ja oli myös
tunnettu kreikkalaisten keskuudessa, jotka an-

toivat hänelle nimeksi Zeus Ammon. E. h'-n.

Ammon, Otto (s. 1842), saks. antropologi.

Oli ensin insinöörinii, sitten sanomalehtimiehenä,
nykyäiin antropologian tutkija. Sovittanut Dur-
vvinin teorioja sosiaaliantropologiaan. Ililnen

teoriansa on m. m., että maalaiset kaupunkiin
muuttaessaan valitsevat työalansa sen mukaan,
ovatko lyhyt- vai pitkäkalloisia. Yleisempää
laatua olevia julkaisuja: „Der Dar\vinismus

gegeu die Soeialdemokratie" (Hamb. 1891) ;

,,Die natilrliche Auslese beim Mensehen" (Jena

1893) ; „Die Bedeutung des Bauernstandes fiir

den Staat u. die Gesellsehaft" (Berlin 1894) ;

..Die Gesell.-.chaftsordnung und ihre natiirlichen

Gruudlagen" (Jena 1895, 3:s pain. 1900).

\inmon.
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Ammondt, von, suom. aatelissuku, polveutuu
Pommerisla, josta esi-isä Johan Gustaf A. 1720-

hivulla saapui Suomeen linnoitustöihin osaa otta-

maon. Eversti Otto Vilhelm v. A. aateloitiin

1837 ja hänen poikansa oli eversti, Hämeen läii-

nin kuvernööri Edvard Reinhold v. A. (1832-87).

Ammoniacum, ammoniakin lat. nimitys.

Ammoniakki (kreik.), kem. yhdistys, jossa

on typpeä ja vetyä (NITj). A:a on mitätön
määrä ibnassa, jolion se on joutuuut mätänevistä
kasvi- ja eläinjätteistä. Melkein kaikki kaupassa
käyvä a. on valmistettu valokaasulehtaitten a ni-

moniakki-1. kaasuvedestä, s. o. vedestä,

jonka läpi valokaasu puhdistamista varten on

johdettu. A:vesi sisältää 0,3-1,8 % a:a joko
va])aana tahi suoloina, varsinkin hiilihappoiseua

a:na. Kaasumaisen a:n poistamiseksi sekoitetaan
kaasuveteen kalkkia ja seos tis.lataan. l'uhdis

a. on pistävänhajuinen, väritön kaasu, jolla .m

selvä emäksinen reaktsioni. Tiivistyy 0°:ssa ja

4,5 atmosfäärin paineessa nesteeksi, joka nope-

asti hailituu alentaen suuresti ympäristön läm-

pöä, jonka vuoksi sitä käytetään jäädytys-

koneiss.a. A. palaa hapessa, vaan ei ilmass;i ;

liukenee runsaasti veteen, 1 tilavuusos?an vettä

liukenee tav. lämpötilassa n. 600 tilav.-os.

a:a. Liuos (kaupassa käyvä „ammouiakki") on

emäksistä nestettä, koska osa kaasusta on yhty-

nyt veteen ammoniumhydroatt i-nimi-

seksi emäkseksi (NH,OH), joka haisee ammo-
niakille, maistuu lipeälle, neutraliseeraa hap-

poja, värjää punaiset kasvivärit sinisiksi.

Amnioniakkiemäkset ks. Amiinit.
Ammoniakkikumi, kumihartsi, jota saadaan

Persiassa ja Armeeniassa kasvavasta putkikas-
vista Dorenia ammoniacum. Rohdoksena nyky-
ään aivan harvinainen.
Araraoniakkisooda ks. Sooda.
Ammoniakkisuolat ks. A m m o n i u m-

suolat.
Ammoniakkisuperfosfaatti, seos, jossa on

superfosfaattia ja ammoniumsulfaattia; on no-

peasti tehoava apulannoitusaine.
Ammoniakkivesi ks. Ammoniakki.
Amnioniitit 1. „a m m o n i n s a r v e t", ki-

vettyneitä pääjalkaisia, joiden spiraalikiertei-

nen, raonikam-
mioineu kuori
muistuttaa h e 1-

mivenettä
(Xauiihis).

Kuoren pinta
on sileä tai

harjuinen, piik-

kinen tai muu-
ten koristettu,

ja lisäksi siinä

esiintyy eri

kammioitten ra-

joina moni-
mutkaisia saumaviivoja. Niinkuin Nautiluk-
.sessa kulkee kammiosta kammioon putki (sipho).
A. muodostivat erittäin lajirikkaan nilviäis-

ryhmän, joka on edustettuna kaikissa format-
sioneissa yläsiluurista liitukauden loppuun.
Tunnetaan noin 4,000 lajia. A. olivat vapaasti
uiskentelevia (pedagisia) merieläimiä, joiden
pehmeän ruumiin rakennus on tykkänään tunte-
maton. K. M. L.

Ammonilaiset, Palestiinan itäosassa asunut
seemiläinen kansanheimo, joka tarinan mukaan
(1 Moos. 19js) polveutui Lootista ja hänen nuo-
remmasta tyttärestään. Olivat naapureittensa.
israelilaisten leppymättömiä vihollisia (Tuom.
3,5 seur. ; 10,: 1 Sam. 11; 2 Kun. 24^; 1 Makk.
5g seur.). Erityisesti moititaan heidän julmuut-
taan (Am. 1,3 seur.) ja vahingoniloaan (Sef.

2,) . Daavid valloitti heidän pääkaupunkinsa
Kabbat Ammonin (2 Sara. 10, seur.; 11,; 12,2^

seur.) . Heidän jumalalleen Milkomille raken-
nutti Salomo pyhäkön Jerusalemin läheisyyteen
(1 Kun. llj seur.; 2 Kun. 23,.). Katoavat histo-

riasta o:uuella vuosis. j. Kr. Ar. II.

Ammonin keidas ks. S i u a h.

Ammonin sarvet ks. A m m o n i i t i t.

Ammonin sarvi ks. Aivot.
Ammonios Sakkas, kreikkalaisen uusplatoni-

laisuuden perustaja, opetti Aleksandriassa ja

lienee kuollut noin 242 j. Kr. Häntä verratto-
masti etevämpi ja tunnetumpi on hänen oppi-

laansa P 1 o t i n o s, oppikunnan pääedustaja.
Ammonium f-ö'-], hypoteettinen atomiryhmä,

radikaali, jossa on 1 atomi typpeä ja 4 atomia
vetyä (NH,) ; esiintyy kaikissa ammoniakin
liappojen kanssa muodostamissa suoloissa, joiden
voidaan ajatella syntyneen siten, että ammo-
niakki on additsionin kautta yhtynyt hapon ve-

tyyn. Ammoniakkisuolat saatetaan johtaa ha-

poista korvaamalla näiden vetyatomi NHj-ryh-
mällä 1. a:lla. Tämä vastaa aivan alkalimetal-

leja näiden suoloissa, jonka tähden ammoniakki-
suoloja voidaan pitää a.-suoloina. Vapaata a:ia

ei ole voitu valmistaa; se muodostaa elohopean
kanssa helposti hajoavan yhdistyksen, a.-a m a 1-

g a m i n, joka on kuohkea, metallikiiltoinen

aine ja helposti h;ijoaa elohopeaksi, ammonia-
kiksi ja vedyksi, vrt. Ammoniakki.
Ammoniumkarbonaatti, h i i 1 i h a p p o i n e u

ammoniakki (NHjjjCOa on pääaineksena
,,hirvensarvensuolassa" ; valmistetaan tislaamalla

salmiakkia ja liitua. Valkea, ammoniakille
haiseva suola. Käytetään lääkeaineena ja tai-

kinan kohokkeena,
Ammoniumkloridi 1. salmiakki (NHjCI)

valmistetaan johtamalla kaasuvedestä haihdu-

tettu a.iimoniakki suolahappoon; siten saatu

raakasuola puhdistetaan sublimeeraamalla ja

uudestaan kiteyttämällä. Liukenee 3 osaan kyl-

mää, 1 osaan kiehuvaa vettä. Käytetään metal-

lien juottamiseen, ammoniakin ja muiden animo-

niakkisuolojen valmistukseen, lääkkeisiin y. m.
Ammoniumnitraatti, t y p p i h a p p o i n e n

ammoniakki ((NH,)N03), saadaan neut-

raliseeraamalla ammoniakkia typpihapolla. Vä-

rittömiä, helposti liukenevia prismakiteitä. A.

hajoaa kuumennettaessa vedeksi ja typpiok>i-

duliksi I. ilokaasuksi (ks. t.)

.

Ammoniumsulfaatti ((NHJ.SO,) valmis-

tetaan johtamalla ammoniakkia rikkihappoon.

On hyvä ja paljon käytetty apulannoitusaine.

Ammoniumsulfhydraatti (NHjSH) ; a.-liuos

saadaan kyllästyttämällä ammoniakkiliuos rikki-

vedyllä; liettävän hajuisia värittömiä kiteitä,

jotka myöhemmin käyvät keltaisiksi ; kem. labo-

ratoreissa on liuos yleisesti käytetty reagenssi.

Ammoniumsuolat, ammoniakkisuolat,
syntyvät, kun ammoniakki yhtyy happoihin (ks.

Ammonium) ; siten saadaan ammoniakista ja
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suolahaposta ammonium-kloridia, ammoniakista
ja rikkihaposta ammonium-sulfaattia j. n. e. A:t
ovat värittömiä ja helposti liukenevia ; kuumen-
nettaessa ne haihtuvat joko sublimeerautuen
tahi tykkänään hajoten. Tunnetaan helposti

muista suoloista siitä, että niistä kuumennet-
taessa vahvempien emäksien kera (esim. natrium-
lipeän) irtaantuu ammoniakkia.
Ammoniumsyanaatti, syanihappoinen

ammoniakki, (NHJNCO, omituinen siitä,

että sen atomit kuumennettaessa järjestyvät

virtsa-aineeksi (CO(NH,),) (ks. t.).

Ammophila arenaria [-o'- -nä'-], rantaveh-

nän (Elymus) näköinen korkea, jäykkä, har-

maanvihreä rantahietikkoheinä, jota hiekkaa-

sitovien pitkien juurakoittensa vuoksi Keski-

Euroopassa istutetaan dyyneille, lentohiekkaken-

tille ja rautateiden ratavalleille. Suomessa har-

vinainen, tavattu ainoastaan Ahvenanmaalla ja

Uudenmaan rannoilla.

Ammunitsioni (lat. mänJVc = varustaa) , am-
pumatarpeet (ks. t.) ; tarveaineet. — A m m u-

nitsionivaunu, a:n kuljetusta varten oleva

vaunu.
Amnell, Johan (1692-1772), rovasti, syntyi

Kalajoella, tuli ylioppilaaksi 1711, Turun
kappalaiseksi 1722 ja Tammelan kirkkoherraksi
1733. Otti osaa valtiopäiviin 1734-43 ja oli

Suomen huomattavimpia edustajia pappissää-

dyssä vapaudenajalla. Mielipiteiltään myssyjen
puolelle taipuen, suostui A. kuitenkin sekreetti-

valiokunnassa Suomen sodan alkamiseen, joskin

vastahakoi.sesti alistuen siihen „minkä asian

tuntijat päättivät, koska ei epäillyt heidän
rehellisinä Ruotsin miehinä ja maanmiehinä
tahtovan kaikin voimin toimia Suomen puolus-

tuksen ja turvallisuuden hyväksi", vain esit-

täen pyynnön, että oma sotaväki niin kohtelisi

maata, ettei rahvas joutuisi häviöön. A. oli

myöskin sen komissionin jäsenenä, joka tuomitsi

Suomen kenraalit kuolemaan. K. G.

Amnesia (kreik. kielteinen o, ja mne'sis =

muisti), muistin menettäminen osittain tai

kokonaan, (vrt. Afasia). M. 0-B.

Aninestia (kreik. am?iesfei'a = unhotus) , viral-

linen, yleinen anteeksianto.

Amnion (kreik.), embryol., sikiötä ympäröivä
sisimmäinen sikiökalvo. Se sisältää n. s. a.-

veden (lapsivedeu) ,
jossa sikiö lepää. A. on ai-

noastaan korkeammilla luurankoisilla: imettä-

väisillä, linnuilla ja matelijoilla, vrt. Onnen-
lakki.
Ammota [-ö'-J, ryhmänimitys niille luuran-

koisille (imettäväiset, linnut ja matelijat), joi-

den sikiöitä ympäröi a m n i o n-kalvo (ks. t.).

Amocba (suurennettuna).

Amoeba [-me'-] 1. vaiUdoseläin, mitä
yksinkertaisin, valkoista verisolua muistuttava,

A'/«2opodo-ryhmään kuuluva alkueläin. Kyö-
miessään amceba muodostaa tylppiä, liuska- tai

sormimaisia lisäkkeitä, n. s. valejalkoja, jotka

syntyvät ja sulavat ruumiiseen alituisesti vaih-

dellen alkuliman virtauksen mukaan. Useimmat
amceba-lajit elävät makeassa vedessä, muutamat
merivedessä tai kosteassa maassa. Eräät lajit

ovat loisia (ihmisessäkin pari kolme lajia).

A'. M. L.

Amok, malaijeissa esiintyvä mielipuolisuuden

muoto, joka ilmenee raivokohtauksena. Sen koh-

taama mies syöksee tikari kädessä majastaan
ja tappaa jokaisen vastaantulijan, kunnes itse

saa surmansa. Amok-juoksija on lainturvan

ulkopuolella ja voidaan vapaasti ottaa hengiltä.

(J. A. W.J
A-mol, perustavan sävel-

f) | J—
lajin, C-duurin, rinnakkais- (L ^
sävellaji. V*
Amomum [-0'-] ks. Elettaria.
Arnon ks. A m m o n.

Amor (lat., = rakkaus) vastaa roomalaisessa
runoudessa kreikkalaista lemmeu-jumalaa, Eros-

ta. jNIitään A. n kulttia ei ollut. vrt. Eros.
Amore proxlmi [->nö're -i] (lat.), „rakkau-

desta lähimmäiseen".
Amorfinen (kreik. kielteinen a, ja morphe =

muoto)
,
„muodoton", aine, joka ei ole kiteinen.

Aniorgos [-mo'r-] 1. A m u r g o, saari Kyk-
ladeissa Aigeian meressä, 134 km', 3,000 as.

Amoriini (it. amorVno)
,
pikku Amor, lemmen-

jumala lapseksi kuvattuna.
Amorilaiset, Palestiinan alkuasukkaita (1

Mc OS. 14;, ,,; 4 Moos. ,3, 30) ; vanhemmissa nuolen-

pääkirjoituksissa nimitetään Palestiinan pohjois-

osaa „Amurrun maaksi". Israelilaisten valla-

tessa Kanaanin asui a:ia molemmin puolin Jor-

dania. Itäpuolella olevat kaksi kuningaskuntaa
kukistettiin jo Mooseksen aikana ja niiden alueet

tulivat Ruubenin, Gadin ja '/s Manassen heimo-

jen asumasijoiksi (4 Moos. 3233, ,0). Josua voitti

viisi amorilaista kuningasta Etelä-Kanaanissa

(Jos. 10). Salomo teki amorilaisten vallan vii-

meisistä jätteistä lojjun (1 Kun. Qjo) Paikoittain

tarkoitetaan V:ssa T:ssa amorilaisilla kanaani-

laisia asukkaita yleensä (1 Moos. 48j,; Jos. 24„;

Am. i,). Ar. B.

Amoros {-tnö'-J, Francisco (1770-1848),

esp. eversti ja ministeri, asettui asumaan Rans-

kaan 1814. A. on ranskalaisen voimistelun perus-

taja; hänen teoksensa „Manuel d'^ducation phy-

sique, gymnastique et morale" (1830) tuotti

hänelle kaikkien ranskalaisten voimistelulaitos-

ten tarkastajan toimen sekä akatemian antaman
3,000 frangin suuruisen palkinnon. -Iskm-.

Amoroso [rö'-] (it.), rakastajanosa italialai-

sessa oopperassa. — Primo amoroso, lau-

laja, jonka tehtävänä on etevimpäin rakastajan-

osien esittäminen. / K.

Amorphophallus [-a'l-], kasvisuku Aracece-

heimossa. .\.-lajcista on suuruudestaan tullut

kuuluisaksi A. titantnn. Sen maanalainen

mukula on 50 cm leveä, lehtiruoelit 2-5 m ja nii-

den lapa 3 m pituinen. 1,5 m pituista, kellertä-

vän suojuksen ympäröimää puikeloa kannattaa

1 m pituinen vana. Kotoisin Sumatran metsistä.

Muutamia muita lajeja viljellään kasvihuoneissa.
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Amortiseerata (rausk.), kimlettiui velka tai

asiakirja, vrt. Kuoletus.
Amor vincit omnia, lat. sananparsi = „rak-

kau.s voittaa kaiken".
Amos /('-/, vanhin Israelin profeetta, jolta on

säilynyt kirjoituksia Vanhassa Testamentissa,
iiramatiltaan paimen ja kotoisin Juudaan vuo-

riston eteläisimmässä osassa olevasta Tekoan
pienestä kaupnngi.sta (Am. li; 7„ seur.) ; esiin-

tyi profeettana ja katuniussaarnaajana Sete-

lissä, Pohjois-Israelin pääpyhäkössä, keskipal-

koilla 8:tta vuosisataa Jerobeam II:n hallitessa.

-\ :n voimakkaan ja lennokkaan julistuksen pe-

rusajatuksena on, että Israel on joutuva häviön
«maksi, koska sen uskonnollisuus on tyhjää
kuorta, sen — varsinkin ylhäisön — siveellinen

«lämä rappeutunut. Jahve, joka on oikeuden
ja vanhurskauden Jumala, on itse vihollisen —
as.syrialaisten — kautta toimeenpaneva kan-
-sansa tuomion. Näin A. pontevasti teroittaa

<?etillistä ja kansallisesta rajoituksesta vapaata,
universaalista monoteismiä. Rohkean julistuk-

sensa vuoksi Betelistä karkoitettuua (Am. Tm-j,)

näkyy A. Juudaassa kirjoituttaneen puheensa
muistiin. -4r. H.
Amoy (Hiamen) , kauppakaupunki Kiinassa,

Fukien maakunnassa Amoy-saarella, 114,000 as.

Vapaasatama, Kiinan paras satamakaupunki.
Teekauppaa.
Ampelidaceae [-dä'-], viiniköynnöskas-

V i t. kaksisirkkaisiin kuuluva kasviheimo.
Useimmat karhien avulla köynnöstäviä pensaita
tai pieniä puita. Lehdet hajallisia, monimuotoi-
sia; karhet ja kukinnot lehtivastaisia. Kukat
pieniä, kehälehdet yhtyvät kärjistään ja varise-

vat yhdessä. Hedelmä kovasiemeninen marja.
Enimmät tropiikeista, harvemmat lauhkeasta
vyöhykkeestä, varsinkin Pohj.-Anieriika.sta.

Ampelis ks. T i 1 h i.

Ampelopsis quinquefolia /-/o'/j- kvinkvefo'-],
villi viiniköynnös, An( pclidacecE-heimoon

kuuluva kiipijä-

kasvi. Lehdet 3-

7-sormisia, syk-
syllä punaisia.

Kukat pieniä,

vihertäviä, huis-

kilomaisissa ter-

tuissa, hedelmä
mustansininen

pieni marja.
Kasvi köynnös-
tää ylös pitkin
kivimuureja ja

seiniä karhien
avulla, joiden

päi.ssä on kiin-

nikelevyjä. Ko-
toisin Pohj.-

Ameriikan itä-

osista, jossa on
j-leinen Flori-

dasta Kanadaan. Meillä koristuska.sviua Etelä-
Suomessa.
Am.pere {äpu'r], fyysikko Ampören mukaan

-sähkövirran voimakkuuden mittaamiseksi kan-
sainvälisessä sähkökongressissa Pariisissa 1881
nimitetty yksikkö. Virran voimakkuus on 1 a.,

jos se sekunnissa hajoittaa alkuosiinsa 0,0933

12. Painettu =«/„09.

.-Vinpelopsis qiiinquefolia.

mgr vettä tahi erottaa hopeanitraattiliuoksesta
samassa ajassa 0,ooiii3gr hopeaa. Tämän mää-
ritelmän mukaan on a. kymmenes-osa n. s. abso-
hiuttista elektromagneettista virranvoimakkuu-
den mittayksikköä. Heikompien virtojen, kuten
telegralien ja telefonien, yksikkönä käytetään
a:n tuhannesosaa, milliamperea.
Ampere [upä'r]. 1. Andre Marie (1775-

1S36), ransk. matemaatikko ja fyysikko. A. tuli
kuuluisaksi tärkeiden matemaattisten ja fysikaa-
listen tutkimustensa, erittäinkin elektrodyna-
miseu teoriansa kautta. Viimemainittuun hän
johtui niistä sähköopillisista kokeistaan, joihin
hän ryhtyi örstedin magneettineulan ja sähkö-
virran välistä vaikutusta koskevan keksinnön
jälkeen. Nerokkaalla hypoteesillaan magnetis-
mista hänen onnistui elektrodynami.sen lakinsa
avulla selittää myöskin sälikövirran magnetisoiva
vaikutus pehmeään rautaa n. niikil ilmiö on saa-
nut nimen elektro-

maguetismi. Yksin-
kertaisina seurauksi-
na edellisistä sään-
nöistä johtuu sitä-

paitsi magneetin vai-

kutus pehmeään rau-

taan tahi toiseen

magneettiin. Myöskin
magnetismin vaiku-
tus rautaan ja teräk-
seen saa täten seli-

tyksensä. Paitsi näi-

tä työskenteli A.
myös filosoJisten tut-

kimusten alalla. Nii-

hin kuuluu hänen
yrityksensä syste-

matiseerata kaikki tieteet.

2. Jean Jacques (1800-64) , edellisen poika,

ransk. kirjallisuushistorioitsija. Ranskan Akate-
mista hänen onni.stui elektrodynamiseu lakinsa
kun toinen keisarikunta perustettiin. Hänen
pääteoksensa on .,nistoire littgraire de la France
avant le douzieme sificle" (3 osaa, 1840).

Ampere-kierros, elektromagneetin voimak-
kuuden yksikkö = elektromagneetin kierroksien

luvun ja yksityisissä kierroksissa kulkevan vir-

ran voimakkuuden tulo.

Amperen laki, A. M. Amperen keksimä inuis-

tosääntö sen suunnan löytämiseksi, johon mag-
ueettineula poikkeaa ollessaan lähei.sen sähkö-

virran vaikutuksen alaisena. Sääntö on seuraava:

Jos ajatellaan henkilön uivan virran mukana
kasvot magneettiin päin käännettyinä, niin mag-
neettineulan pohjoispooli aina kääntyy vasem-
malle.

Ampere-metri ks. A m p S r e-m i 1 1 a r i.

Ampere-mittari, kone. joka suoraan am])e-

reissa (ks. t.) osoittaa sähkövirran voimakkuu-
den. Yksinkertaisimmat perustuvat elektromag-

neettiseen vaikutukseen, jolloin virta juoksee

solenoidin läpi, mikä vaikuttaa rauta-ankkuriin.

Toiset perustuvat virran lämmittäviin, toiset

taas sen elektrodynaamisiin vaikutuksiin. Viime-

mainittuja käytetään ainoastaan sainaan suuu-

taan käyville virroille; ne ovat erittäin tarkkoja

ja mukavia lukea. Vaihdevirtojen voimakkuutta
mitattaessa käytetään, paitsi edellä mainittuja,

toisiakin periaatteita, kuten kiertävää magneet-

AinptTi
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Amptre-niittari.

tista kenttää. Voimakkaampien virtojen mitta-
rien kautta kulkee ainoastaan murto-osa virtaa,

suurin osa kulkee sivu jonkinlaisen vastustuk-
sen kautta.
Amperen teline, laitos, jolla kokeellisesti voi-

daan niiyttää sähkövirtojen vaikutusta toisiinsa.

Ampere-tunti, se määrä sähköä, joka tunnissa

virtaa johtajan läpi, kun virran voimakkuus on
1 amperi. Sekunnissa kulkee sellaisen johdon
läpi 1 coulombi, siis tunnissa 3,600 coulombia,
joka siis on sama kuin ampöretunti. Ampöre-
tuntia käytetään yksikkönä teollisuudessa, koska
1 coulombi on liian pieni yksikkö käytännöllisiin
tarpeisiin.

Amperi ks. A m p S r e.

Amperi-mittari ks. A m p ö r e-m i 1 1 a r i.

Amperitunti ks. A m p ö r e-t u n t i.

Amph .... artikkelit, jotka eivät tästä

löydy, ovat etsittävät alkavina näin: A ra f . . .

Amphiaraos [-a'rä-], kreik. tarusankari, al-

kuaan luultavasti muinaisuskonnon maanalaisia
haltijoita; häntä palveltiin useissa paikoin Krei-
kanmaata ennustaja- ja lääkäri-jumalana tai

puolijumalana. — Tarustossa A. kuuluu Argo-
lais-lhebalaiseeu tarupiiriin. Tärkeimmät tani-

Amphiaraokscii kuolema.
(Etruskilaisen korkokuvan mukaan).

piirteet; A. on nainut entisen vihollisensa Adras-
toksen sisaren Eripliylen ; tämä on viliolliset so-

vittanut, ja nämä ovat lupautuneet uuden eri-

mielisyyden sattuessa alistumaan Kripliylon rat-

kaisuun. Kun Adrastos sitten kokoaa Argoksen
sankarit sotaan, asettaaksensa vävynsä, The-
basta karkoitetun kuninkaanpojan Polyneikeen
Theban valtaistuimelle, niin Amphiaraos, joka

ennustajana tietää, ettei hän ole elävänä siitä

sodasta palaava, kieltäytyy retkeen yhtymästä.
Mutta Polyneikes (tai Adrastos) lahjoo Eriphy-
len kultaisella kaulavyölUi, ja E. pakoittaa, enti-

sen sopimuksen nojalla, puolisonsa lähtemään so-

taan. Sodassa (»seitsemän sankarin sodassa")
muut sankarit, paitsi Adrastos, kaatuvat; mutta
Amphiaraoksen eteen avautuu maankuilu, johon
hän elävänä sotavaunuineen häviää. — A:n tär-

kein pyhäkkö oli Oropoksessa (Attikan ja

Boiotian rajalla) ; siellä A. muka antoi ennus-
tuksensa ja neuvonsa unennäköjen muodossa,
neuvonhakijain nukkuessa uhrieläinten vuodilla
(n. s. inkubatsioni-oraakeli). Tämän pyhäkön
(ttraplin, pylvässalin, alttarin j. n. e.) jäännök-
set on äskettäin paljastettu. O. E. T.

Amphibia ks. Sammakkoeläimet.
Amphiktyoni-liitot (kreik. amphiktyöni'ai)

olivat eräänlaisia kreikkalaisten heimo- tai

paikkakuntien liittoja, joiden alkuperäisenä
tarkoituksena näkyy olleen jonkun pyhäkön yh-
teinen suojeleminen. Tärkein ja parhaiten tun-

nettu on d e 1 p h o 1 a i s-p y 1 o 1 a i n e n amphik-
tyoniliitto, jonka varsinaisena toimena oli

Del ph oi n pyhän alueen suojeleminen. Del-

phoin pyhäkön raha-asiain valvonta, pytholaisten
kiljjailujen johto j. n. e., sekä toiselta puolen
huolenpito Thermopylain solan suussa, A n t h e-

lassa olevan Demeterinteraplin turvallisuu-

desta. Liiton toiminta ulottui myös liittolaisten

keskusliikkeen turvaamiseen ja turvallisuuden
rikkomisen rankaisemiseen. Myöskin oli ole-

massa säädös, että keskinäisessä sodassa ei saa-

nut peräti hävittää liittoon kuuluvaa kaupun-
kia j. n. e. — Jäseninä Delpholais-pylolaisessa a.-

liitossa oli 12 heimokuntaa: thessalialai-
set, boiotialaiset, doorilaiset, joo-
ni laiset (Ateenalaiset niihin luettuina),

perrhaibit, magneetit, lokrilaiset,
oitalaiset, phtbialaiset, malilai-
set, dolopit ja phokilaiset (kunnes
Makedonian Philippos II anasti itselleen näiden
jäsenyyden). Kullakin näistä heimokunnista oli

liiton eduskunnassa 2 ääntä. Edustajat kokoon-
tuivat kaksi kertaa vuodessa, toisen kerran
Delphoihin, toisen kerran Anthelaan. Edustajia
oli kahta lajia: pylagorit ja hieromne-
m o u i t. — Mitään aivan suurta valtiollista

merkitystä liitolla ei näy olleen, paitsi milloin

joku mahtava valtio tai vallanpitäjä käytti sen
auktoriteettia omien |)yyteittensä tueksi tai ver-

hoksi (niink. esim. Makedonian Philippos). vrU
Pyhät s o d a t. O. E. T.

Amphion [-phVön], kreik. taruhenkilö. Ylei-

simmän tarun muka:in hänet ynnä hänen kak-
soisveljensä Zethoksen synnytti Zeus-juma-
lalle Antiope, Theban kuninkaan Nykteuksen
tytär. Vuorenonkaloon jätetyt lapset pelasti ja

kasvatti paimen (tai |)aimenet). Nykteuksen
kuoltua hänen veljensä Lykos ynnä tämän puo-

li.so Uirke pitelivät Autiopea pahoin, kunnes
hän karkasi vuoristoon tuntemattomien poi-

kiensa lähei.syyteen. Sieltä tapaa hänet maina-
dinn (ks. t.) metsiä samoileva Dirke ja käskee
nuorukaisten sitoa hänet rajun sonnin sarviin

kiinni. Mutta tuleekin ilmi, että Antiope on
nuorukaisten äiti, ja Dirke it.se saa sen kohta-

lon, jonka hän oli Antiopelle määrännyt; sonni

laahaa hänet kuoliaaksi. Näin on Euripides
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esittSnyt tarun Antiope-tragediassaan, josta

katkelmia on säilynyt. Amphion ja Zethos olivat

siinä esitetyt vastakkaisten elämänsuuntien edus-

tajina: Zethcs edusti karkeata luaalaiselämää ja

sen yksinkertaisia käytännöllisiä harrastuksia,
Amphion taas hienontunutta henkistä sivistys-

elämää. — -Jo sankarirunoudessa mainitaan A.

ja ZetUos Theban muurien rakentajina, ja varhain
jo kerrottiin A:n saaneen lyyr.insoitoHaan kivet

liikkumaan ja muureiksi liittymään.— A:n puo-

lisona mainitaan N i o b e. jonka traagilliseen ta-

ruun A. siten liittyy. — Dirken rangaistus on
esitettynä suurenmoisf ssa veistokuvarylimässä,

joka käj- Farnesen härän nimellä.— ks. Di rke,

Farnesen li ärkä ja X iobe. O. E. T.

Amphioxus /-o'-/ ks. S u i k u 1 a i n e n.

Amphipoda [-i'-J ks. Katkat.
AmpMpolis [-phi'-], kreik.. kaupunki Etelä-

Traakiassa (Makedoniassa) , kummulla, jota Stry-

mon-joki kolmelta puolelta ympäröi. Paikan
edullisen aseman vuoksi, se kun hallitsi tärkeätä

teiden risteystä (vanhempi nimi Ennea Flodoi =

9 tietä), kreikkalaiset pyrkivät jo aikaiseen saa-

maan sitä haltuunsa. Mutta vasta v. 437 onnis-

tui ateenalaisten perustaa sinne Amphipolis-
niminen siirtokaupunki. Tämä vaurastui hyvin,

mutta vieraantui pian Ateenasta. Peloponneso-
laissodassa se (v. 424) antautui spartalaiselle

päällikölle Brasidaalle, eikä ateenalaisten enää
onnistunut saada sitä haltuunsa. 358 Makedo-
nian kuningas Philippos II lopullisesti anasti

sen ; se pysyi Makedonian vallassa rooma-
laiseen valloitukseen asti. — Paikan nyk. nimi:

N e o k h o r i o n. O. E. T.

Amphissa (nyk. Salona), kreik. kaupunki
läntisten (ozolilaisten) lokrien maassa, Delphoin
luoteispuolella. Koska A:n asukkaat olivat anas-

taneet erään Deljihoin temppelille kuuluvan maa-
alueen, Makedonian Philippos II, muka amphik-
tyoniliiton tuomion toimeenpanijana, hävitti

kaupungin {339 e. Kr.). Se rakennettiin kui-

tenkin pian uudestaan.
Ampliitrite [-tri' teJ, kreik. jumalatar, Ne-

reuksen (toisten mukaan Okeanoksen) tytär, Po-
seidonin puoliso. Häntä palveltiin varsinkin saa-

ristossa.

Amphitryon [-try'ön} {\at. Amphitryo) , kreik.

taruhenkilö, Tirynsin kuninkaan Alkaioksen
poika, Perseuksen pojanpoika. Hänen vaimonsa
Alkmene synnytti Zeukselle Herakleen, Am-
phitryonille Iphikleen. A:n taruun perustuu
m. m. roomalaisen runoilijan Plautuksen (epäi-

lemättä jonkun kreikkalaisen komedian mu-
kaan) laatima Amphitruo-komedia ; sitä taas on
Molifire mukaellut Amphitryonissaan.

O. E. T.

Ampliiuma [-»'-], ankerias-sammakko
Pohj.-Ameriikan etelärannikon
soissa elävä hännällinen sam-
makkoeläin-suku. Ruumis lie-

riömäinen n. 90 cm pituinen, pää
pieni, pienet silmät ihon peit-

tämät, kaikki 4 jalkaa hyvin
lyhyet ja hennot, iho sileä.

Amphora (kreik. amphipho-
reu's), mykevä, kaksikorvainen,
jalallinen, kapeakaulainen astia,

useimmiten .«avesta; sitä käy-
tettiin muinoin Kreikassa ja Amphora.

lätäköissä

Italiassa viiuU tai öljysäiliönä. Kreikkalainen
a. oli erittäin kaunismuotoinen ja usein hie-
noilla maalauksilla koristettu. — Astiamiltana
roomalainen a. vastasi n. 26 litraa.
Ampiaiset (Hytnenoptera). Laajemmassa

merkityksessä sanotaan ampiaisiksi kaikkia lali-

kcon Hymeitoptera kuuluvia hyönteisiä. Muo-
donvaihdos on täydellinen; suuosat osaksi pure-
va isiä, osaksi imeväisiä ja nuolevaisia; 4 kalvo-
maista, harvasuonista siipeä; toisinaan siivet-
tömiä. Toukat toisilla jalattomia ja vanhem-
pien syötettäviä taikka loisina hyönteisten
ruumiissa tai kasvien sisässä eläviä, toisilla

taas jalallisia, itse ruokansa hankkivia kasvin-
syöjiä, jotka voivat olla vahingollisia. Muuta-
mat elävät yhteiskunnissa, joihin kuuluu kolnu'
muotoa: koiraksia, naaraksia ja työeläimiä.
Viimeksimainitut ovat surkastuneita naaraksia
ja usein siivettömiä, joskus muodoltaan erilai-

sia, eri tehtäviin kykeneviä. A:t jaetaan kol-
meen alaryhmään: sahapistiäisiin (Phy-
fophayaj, loisanipiaisiin (Enthophayuj
ja myrkkypistiäisiin (Aculeaia). [Ta-
schenberg, „Die Hymenopteren Deutschlands''
(1S66) ; Dahlbom, „Hymenoptera Europ3?a''
(1843-54); Thomson. ,,Hynienoptera Skandina-
vioe" (1871-79) : AndrS, ,.Sp6cies des Hymgnop-
t&res d'Europe" (1882-190G) ; Dalia Torre, „Ca-
talogus Hymenopterorum" (1892).]
Ahtaammassa merkityksessä sanotaan ampiai-

siksi Vespu-sukuun kuuluvia niyrkkypistiäisiä.
joiden siivet ovat pitkittäin poimuisia ja taka-
ruumis hyvin hoikan varren kautta yhtynyt
keskiruumiiseen; mustia, keltaisilla juovilla ja

täplillä koristettuja;. 10-25 mm pitkiä. Naaras-
ten ja työampiaisten takaruumiissa on terävä
niyrkkypistin. A. elävät yhteiskunnissa ja ra-

kentavat suurella taidolla pesiä harmaasta puu-
paperista, jonka itse valmistavat; näissä on
6-kulmaisia soluja, joissa toukkia kasvatetaan:
pesää laajennetaan kesän kuluessa sen mukaan
kuin toukkien luku lisääntyy ja uusia työam-
piaisia kehittyy. Syksyn tullen voi pesä sisältää

tuhansia soluja; ensimäisten liallojen sattuessa

työampiaiset tappavat kaikki
toukat ja koirakset, talvella

kuolevat työampiaisetkin.
Yleisin laji, joka usein tekee
pesänsä ihmisrakennuksiin.
on Vespa vulgaris (ks. ku-

vaa) ; se tekee vahinkoa pu-

reskelemalla rikki hedelmiä
ja varastelemalla mehiläis-

pesistä mettä. Suurin ja pahojen pistojensa

tähden pelätyin laji l'. crabro on Suomessa har-

vinainen. Lähisukuisia ovat yksin elävät am-
piaiset (VespidcB solitarice), jotka kaivavat pe-

siään rakennusten seiniin, muureihin y. m.;

Suomessa tavataan useita lajeja, etenkin su-

kuun Odynerus kuuluvia. [Saussure, „Gugp-
pes solitaires et sociales" (1852-58) ; Aurivillius,

,,Bidrag tili kännedom om vara solitära Getin

gars lelnadssätt".] V. S-s.

Amplissimus [-ll's-] (lat.), ylin, jaloin.

Amplitudi (lat. atnplittVdö = laajuus). 1.

Fys. Matka, minkä värähtelevä tahi edes

takaisin heilahteleva kappale tahi sen osa kulkco

liikkuessaan tasapainoasennostaan toiseen kään-

nepisteeseen ; toisten mukaan molempain käänne

Vt'.spa vulgaris.
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liisteiden viili, siis kaksi kertaa suurempi kuin
edellä. A:a käytetään myöskin ilmaisemaan
jaksottaisen ilmiön poikkeamaa keskiarvosta. •

—

•2. Tähtit. Kaari taivaanrannalla, mikä jää jon-

kun nousevan taivaankappaleen keskipisteen ja

itäpisteen välille, n o u s u a m p 1 i t u d i ; tahi

laskevan taivaankappaleen ja länsipisteen vä-

lille, laskua m plitudi.
Amppeli (lat. ampu'lluj, riippuva astia, riip-

|iuva pieni lamppu, vrt. A m puli a.

Amprakia (-ki'-J (myöhemmin Ambra-
kia). tärkeä kreik. kaupunki, jonka korintho-
laiset 7:nnen vuosis. keskipalkoilla e. Kr. perus-

tivat Epeirokseen, Arakhtlios-joen varrelle, n.

13 km:n päähän n. s. A:n (nyk. A r t a n) lah-

delta. Oli 3:nnen vuosis. alussa Epeirokseu ku-
ninkaan Pyrrhoksen loistavana pääkaupun-
kina. V. 189 e. Kr. roomalaiset valloittivat A:n
ja veivät sen taideaarteet Roomaan. O. E. T.

Ampujakaivos. Luonnollisten suojapaikko-
jen puutteessa sotajoukot rakentavat itselleen

varustuksia suojeluksekseen
;
yksinkertaisimmat

näistä, joita jokainen jalkaväkijoukko voi kai-

vaa n. s. pienillä lapioilla muutamassa tunnissa,

sanotaan a:ksi. M. v. H.
Ampujaketju, komppanian taistelujärjestyk-

sou vihollista lähinnä oleva pääosa. Ketjussa
ampujat asettuvat vapaasti yhteen riviin. Ei
vaadita ojennusta eikä tuutumusta, vaan ainoas-

taan, että joka mies pitää määrättyä suuntaa ja

käyttää maassa olevia suojia hyödyksensä sekä

että plutoona ei hajaannu enempää, kuin että

plutoonan päällikkö voi sitä ohjat.i. il. v. H.
Ampulla [-u'-J (lat. umpulla). voidepuUo:

katol. kirkon pyhän öljyn ja muidenkin pyhissä
toimituksissa käytettyjen nesteiden säilytysastia.

Muina iskristillisissä haudoissa on löydetty pal-

jon kuivanutta nestettä sisältäviä n. s. veri-

ampulloja, joita katoliset arkeologit ovat pitä-

neet todistuksena vainajan marttyyrikuole-
masta. J. G.

Anipuma-aseet. .\mpuma-aseilla laajemmassa
merkityksessä ymmärretään koneita, joilla hei-

tetään kappaleita pitemmän matkan päähän (ks.

Heittokone ja Jousi). Tavallisesti kui-

tenkin luetaan ampuma-aseihin erilaiset pys-
syt ja tykit, joissa ruutikaasu ou heittävänä
voin-ana. Ensimäiset |)yssyt mainitaan v. 1304

ja olivat ne niin raskaita rautaputkia, että niitä

täylyi ampuessa lukea haarukalla, josta ne sai-

v.it iiimrn haka])yssyt. Niiniii laukaistiin

Uiilasliikkoiiii-11 h;il<iip,\ ss,\

,

sytyttämä Iiii ruuti sankkireijässä. Tjaukaise-

iniscn helpottamiseksi keksittiin ensin luuttu-

lukko ja myöliemmin rataslukko, mutta suurem-
man merkityksen sai 16;nnella vuosis. keksitty
jiiilukko, joka oli käytännössä 1840 luvulle.

Piilukossa on hanaan kiinnitetty pala piikiveä.

joka hanan lyödessil ottaa alasimesta kipinän,
joka .sytyttää sankkiruudin. Patroonat olivat

aluksi [)aperista ja tulivat käytäntöön Kustaa
11 .Aadolfin aikana. Patroonassa oli silloin vain
ruutipanos ja kuula |iainottiin suusta piippuun.

Piilllkkn.

Lian tuottaman haitan poistamiseksi keksi ZoU-
ner v. 1480 suorat rihlat, mutta varsinaiset kier-

tävät rihlat kuulan ohjaamiseksi teki ensin
niirnbergiläinen August v. 1630. — Takaa-
ladattava kivääri keksittiin Napoleon I:n

aikana. Tarkoitusta varten toimeenpannussa
kilpailussa sai ensimäisen palkinnon Payly,
jonka kiviiäriä sitten saksalainen Dreyse paransi
V. 1836, ja ou se tunnettu hänen nimellään.
Uusina kehitysmuotoina ilmestyivät Chassepot-.
Snider-. Peabody-. Martini-, Henry- ja Werder-
kiväärit. L^udenaikaisia ovat Remington- ja Maii-

serjärjestelmä, johon myös Venäjän entinen Ber-

dan-kivääri kuuluu. Makasiinikiväärit
muodostettiin pääasiallisesti Mauser-tyypistä ja

mainittakoon näistä ameriikkalainen Speneer-

ja sveitsiläinen Vetterli- (John Grafton-) ki-

vääri. Edellisessä on patroonasäiliö perän sisässii

ja jälkimäisessä piipun alla. Makasiini sulku-

osaston kohdalla on ameriikkalaisessa Le^n, itä-

valtalaisessa Mannlicher- ja 51auser-kiväärissä.

jotka edustavat nykyisiä eri maiden sotilaskivää-

MausrrkixiViU*i.

rijä. Metsästys- ja inaaliinammuntapyssyinii
enimmän käytettyjä ovat ameriikkalaiset Win-
chester-, Marlin-, Stevens- ja Savage- sekä sak-

salaiset Imman-, MetTert-, 8auer & Sohn- y. m.
oivalliset kiväärit. Solilaskivääreissä käytetään
iiykyiiän yksinomaan kupari-, nikkeli- tai

tiräsmanttelikuulia sekä savutonta ruutia suu-

remman kantavuuden saavuttamiseksi. Reiän
läpimitta (kaliberi) on samalla pienentynyt
8-6,5 mm:iin. Parhaimpien kiväärien kantavuus
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on a. 3 km ja kuuiau alkunopeus 800 m sekun-
nissa. Suomessakin on useita pyssyseppiä, jotka
etupäässä valmistavat suustaladattavia. Tun-
netuin on J. 51 a t a r o i n e n Jyväskylästä

;

hänen teoksensa kilpailevat menestyksellä pa-
rasten ulkomaiden pyssyjen kanssa. — Ampuma-
nopeuden lisäämiseksi on ruvettu valmistamaan
itselataajia 1. automaattisia kiväärejä ja pistoo-
leja. Näissä potkaisuvoima panee sulkuosaston
toimimaan, heittää ulos tyhjän hylsyn, työntää
uuden patroonan piippuun jti virittää hanan.
Kutakin laukausta varten tarvitsee vain kerran
painaa liipasinta. Tätä järjestelmää on sovitettu
monessa eri muodossa pääasiallisesti pistooleihin.

.\huisfi-|ii?,iintii.

kuten Borehardtin Parabellum-, Mauser-, Berg-
mann-, Browniug-, Colt- y. m. pistooleihin ja

ovat nämä syrjäyttäneet melkein kokonaan
revolverit käytännöstä. Muutamissa pistooleissa

kotelo voidaan kiinnittää tukiksi, jolloin niillä

ammutaan tarkkaan pitkiäkin matkoja. Revol-
verin keksi V. 1840 ameriikkalainen Colt.

Nimensä se on saanut pyörivästä rummustiaan,
jonka viisi patroonaa vuorotellen kääntyvät

SmiiU-Mi-sisun-rcvolvori

piipun kohdalle laukaistavaksi. Suurena epä-
kohtana näissä on väli rummun ja piipun välillä,

josta kaasua pääsee paljon vuotamaan ulos.

Muutamissa on tämä vika korjattu sen kautta,
että lauetessa rumpu siirtyy vähän eteenpäin,

jolloin patroonan suu tulee piipun sisään. —
n a u 1 i k o 1 1 a tarkoitetaan pyssyä, jossa kuu-
lan asemasta on joukko suuremjiia tai pienempiä
hauleja, jotka ampuessa hajoavat kartiomaisesti
pys.syn suusta. Xe olivat ensin suusta ladat-

tavia, mutta ovat muuttuneet patroonilla am-
muttaviksi. Lefaueheux keksi v. 183.5 piikki-
patroonan. Nykyisin ovat uudemmat keskus-
sytyttimellä varustettuja ja parhaimmat hau-
likot lianaltoniia.

LeraiiohiMix-lianlikUi).

Tykit. Tykiksi sanotaan ylimalkaan jon-

kuulaisella alustalla n. s. lavetilla olevaa

anipumakonotta, jota ei voi ampuessa käsin pi-

dellä. Ensimäiset tykit mainitaan olleen bysantti-

laisilla ja olivat ne rautavanteilla vahvisteKuja,

sisältä rautapellillä vuorattuja puutorvia. Sit-

temmin tiedetään tykeistä v. 1324, jotka heitti-

vät 60 kg painoisia kiviä 1,500 a.skeleen päähän

20 kg ruutipanoksella. „Uupsu Kreeta" Gentin

kaupungista oli suiLStaan 64 cm ja painoi 12,340

..Huiisu ivr

kg. Sitten alettiin valaa tykkejä pronssista ja

olivat ne kauan käytännössä vielä sittenkin, kun

oli opiitu raiitatykkejä valamaan. Lavetti kek-

sittiin V. 1465. Kustaa II Aadolf otti käytäntöön

nahkakanuunat, joissa oli kuparinen sisusputki,

sen päällä pitkittäisiä rautakiskoja ja monta
kerrosta ympilrikierrettyä tervaköyttä sekä

päällimmäisenä lujaa nahkaa. Tällainen ka-

nuuna painoi lavettineen vain 38 kg. — Rihlatuu

perästäladattavan tykin rakensi ensin ruots.

tykkitehtailija v. Wahrendorff v. 1848. Tässä

oli vain kaksi rihlaa ja kuulassa kaksi vastaa-

vaa siipeä ohjaamassa. Ranskassa valmistettiin

ulkulailns
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V. lSö8 kuusirihlaiuen La Hitte-tykki. Kuulassa
oli rihloja vastaavat sinkkinastat. Samaan ai-

kaan Preussissa päällystettiin kuula lyijylevyllä

sekä sittemmin kuparilevyllä ja renkailla. Sulku-
osasto on hyvin tärkeä kohta tykissä ; niitä

rakennettiin monenlaisia, joista mainittakoon
vielä Kruppin kiilasulku, Canefn ruuvisulku,
\Velinin ruuvisulku ja Nordenfeltin epäkesko-
-ulku.

Lavetin rakennus on myös ollut monien kor-
jausten alaisena etenkin raskaammissa tykeissä.

Ensin oli kaksinkertainen lavetti, jossa alempi
muodosti nousun taaksepäin. Tykki lauetessa
siirtyi jonkun matkaa tätä myöten ylös ja

taaksepäin.

Pian keksittiin ilma- ja nestepainejarruja,
joissa piippu itsestään siirtyy töytäyksen jäl-

keen alkuasentoonsa. Tykki voidaan myös aset-

taa torveen, jossa se pääsee liikkumaan edes-

takaisin ohjauskiskojen varassa. SI ö r s s ä-

reiksi sanotaan lyhyitä suurireikäisiä tykkejä,

Knippin laivatykki.

joilla suuressa kaaressa ammutaan pommeja lin-

noituksiin.

Linnoitusten suojaamiseksi käytetään hyvin
suurireikäisiä tykkejä sotalaivoja vastaan.
Viinpä Yhdysvaltain suurimman tykin reiän

läpileikkaus on 40,5 cm, ruutipanos painaa 290
kg ja kranaatti 1,096 kg. Kuulan lentomatka
on :?3 km ja olävä voima 20.000 metritonnia.

21 i'm:n mi^rssiiri.

Pikatykkejä mainitaan jo keski-ajalla,

nira. n. s. urkupyssyt. Uudempia ovat ITotch-

kissin v. 1871 keksimä viisipiippuinen revolveri-

tykki, joka ampui 50 laukausta minuutissa ja

lävisti 1 km päässä torpedovoneen laidat. De

Keffyen rakentamassa mitraljöösissä on
25 piippua. Ruotsalainen Palmcrantzin 10-piip-

puinen pikatykki ampuu 600 laukausta minuu-
tissa. Ma.ximin pikatykissä on piippu pantuna
messinkiputkeen ja vesi kiertää piipun ympärillä
jäähdytyksen vuoksi. Patroonat ovat vyössä,

jota tykki automaattisesti kiertää tarpeen mu
kaan.
Tykit valmistetaan nykyään valamalla valu

tai martini-teräksestä useampina toistensa pääl
le sisäkkäin sopivina torvina, jotka kuumenta-
malla puristetaan sisätysten. Muutamat teh-

taat käärivät sydänkuoren ympäri hehkuvaa t»--

räsköyttä, joka sitten keitetään kiinteäksi mas-
saksi. Iv r a n a a t i t ovat onttoja räjähdys-
aineella täytettyjä teräskuulia. Tarpeen mu-
kaan ne ovat varustetut itsetoimivalla sytytys-
laitoksella tai räjähtävät vasta sattuessaan
maaliin.

Srapnelleissa on paitsi räjähdysainetta
vielä noin 11 gr painoisia kuulia, jotka räjäh-
dyksessä lentävät kaikkiin suuntiin suurella voi

maila. Niissä on itsetoimiva sytytyskoneisto.
jonka avulla voidaan tarkalleen määrätä räjäh-
dyksen paikka ja aika. //. H-nen.
Ampumahaavat, ampuma- tahi räjähdy.slau-

kauksen aikaansaamat haavat; niiden vaaralli-

suus ja seuraukset riippuvat toiselta puolen
siitä, mihin ruumiinkohtaan ja climeno.saan

laukaus on sattunut, toiselta puolen siitä, onko
haavaan joutunut saastuttavia aineksia. Tut-
kittaessa, onko ja mihin kohtaan ruumii.seen

kuula tai muu metallisirpale jäänyt, käytetään
loukkautuneen ruumiin osan valokuvaamista
Uöntgen-säteillä ; kuvassa metalliset osat esiin-

tyvät tummina täplinä, ks. Haava. J/. 0-B.
Ampumakenttä, laaja avonainen maanala.

josta metsä on hakattu pois ja maa tasoitettu

ja jossa sotaväki suorittaa ampumaharjoituk-
sensa. Kenttä on varustettu anii>umavalleilla ja

niiden välissä olevilla suojilla, joihin viittojat

kätkeytyvät ampumisen kestäessä. M. v. B.
Ampumakulma, maanalakulma ampujasta

maalia kohti suunnatun vaakasuoran viivan ja

ampuma-aseesta maalin alimmaiseen pi.steeseen

kulkevan suoran viivan välissä. il. v. H.
Ampumalinia, vihollista lähinnä oleva, am

puva miehistörivi : sanotaan mvös tuliliniaksi.

Anipmii;iliui;i muodostetaan amnuiaketiuista.
Ampumamerkit, kunniamerkit ni^jalliooatii

ampumisesta. Venäjän armeijassa ne kannetaan
linnassa ja annetaan kaikill;- ampujille, jotka

knksi vuotta perättäin ovat luetut ..oivallisiksi

ampujiksi". il. v. II.

Ampumareikä, etuvarustuksissa. muurissa

j. n. e. oleva ulospäin laajeneva aukko ampu-
mista varten.

Ampumaseurat. Yksityisten ampuma.seuro-
jpn merkitys kansojen —

- semminkin pienten

kansojen puolustuskyvyn kohottamiseksi on Jo

kauan ollut sivistysmaissa tunnustettu. Tämä
vap.naehtoinen ampumaliike on alkujaan peräi-

sin Englannista: suurimman kannatuksen se on
epäilemättä saanut osakseen Sveitsissä. Poh-

joismaissakin on aate voittanut laajan sijan.

i<uotsissa oli 1907 ampumaseurojen lukumäärä
2,169 ja jäsenluku 145,666. Mainittuna v:nB

ammuttiin noin 12 milj. laukausta. Hallitus

on vuodeksi 1908 my.mtänyt ampumaseuroille
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750,000 kr. suuruisen määrärahan. •— Tanskassa
oli 1907 43,000 aktiivista ja 16,000 passiivista

jä.sentä ampumaliitossa, jonka määräraliat ovat
<j9,000 kr. — Norjassa oli 1907 45 ampumaseuraa
(noin 1,500 ampumakuntaa) ja 200 ampuma-
rataa. Valtion antama avustus nousi 136,000
kruunuun. — Suomessa on asian hyväksi
toiminut v:sta 1SS3 alkaen Helsingin Sportti-
Klubi, joka vuosittain on toimeenpannut kil-

pailuja ammunnassa sekä lyhyillä että pitkillä

välimatkoilla (75-300 m). Sporttiklubi, joka
useina vuosina on nauttinut valtionapua (1 ä
-,000 mk.), on toimintansa aikana jakanut yli

50,000 mk. palkintoina. -Iskm-.

Ampumatarpeet, ryhmänimitys, jolla tarkoi-

tetaan kaikkia niitä esineitä, joita käytetään
tuliaseilla ampuessa. Kolme pää tarveainetta

ovat: räjähdysaine (ks. t.), heittokap-
p a 1 e (ks. Projektiili) ja s y t y t y s a i n e.

Nykyaikaisia takaaladattavia kiväärejä ja pika-
ampumistykkejä varten nämä ampumatarpeet
yhdistetään patroonahylsyihin (vrt. P a t r o o-

na). Patroonia on olemassa kahta lajia: kovat
(täydelliset) ja löysät patroonat. Viimeksimai-
nituista puuttuu heittokappale ja niitä käyte-
tään manövereissä. Jalkaväen patroonat säilyte-

tään sotajalalla ollessa osaksi sotilaan varus-
tuskappaleisiin kuuluvissa patroonalaukuissa,
osaksi erityisissä patroonavaunuissa, jotka seu-

raavat sotajoukkoa. Tykistön ampuraavarat
säilytetään osaksi tykkien eturattaissa, osaksi

aramunitsionivaunuissa, jotka seuraavat kuor-
mastossa. M. v. B.
Ampumavalli, ampumakeutälle mullasta ja

turpeista luotu valli, jota vasten maalitaulut
Msftetaan ja johon luodit pysähtyvät. Ampuma-
iiarjoitusten loputtua lyijyt kootaan talteen

mullasta.

Amputatsioni (lat. amputä'tiö < amputä're =

leikata poikki), koko ruumiin osien, kuten jalan,

käden, varpaan, sormen, rintarauhasen (nai-

selta) y. m. irtileikkaaminen ruumiista; raajoi-

hin ja niiden osiin nähden sanotaan amputatsio-
niksi kuitenkin vain sellaista irtileikkaamista,

jo.ssa itse luukin tulee poikkileikatuksi ; jonkin
jäsenen irtileikkaamista nivelen kohdalta sano-

taan eksartikulatsioniksi. vrt. E e-

»ektsioni ja Enukleatsioni.
Amputeerata, toimittaa amputatsioni.
Amr ibn al-Ass [äs], arab. sotapäällikkö, joka

valloitti Egyptin v. 639-642 ja perusti el-Fusta-

tin 1. vanhan Kairon. Hän kuoli Egyptin maa-
lii-rrana v. 664. K. T-t.

Amrafel ks. H a m m u r a b i.

Amritsar, kaupunki Etu-Intiassa, Punja-
bissa, 162,400 as. Sikhien pyhä kaupunki. Tär-
kein kauppakaupunki tässä osassa Intiaa. Kas-
mirhuiviea vientipaikka.
Amru ben Aul ks. A m r ibn a 1-A s s.

Amsdorf, Nikolaus v o n(14S3-1565) , lute-

rilainen teologi ja Lutherin likeinen ystävä,
V511 teologian professori Wittenbergissä, 1524
superintendentti Magdeburgissa, jossa hän pani
toimeen uskonpuhdistuksen, 1542-47 evankelinen
piispa Nauraburgissa, lopulta superintendentti
Bisenachissa. Ollen jyrkkä ja taistelunhaluinen,
cli hän Lutherin kuoltua Flaciuksen kera „gne-
sio-luterilaisen" ryhmän johtaja, joka vastusti

kaikkia myönnytyksiä opissa ja järjestyksessä.

Hän kehitti eräitä Lutherin ajatuksia äärim-
mäi.'-yyteeu saakka, m. m. väittämällä että
„liyvät työt ovat vahingollisia autuuteen" (vrt.
Majoristinenriita). J. G.
Amsteg, paikkakunta Sveitsissä, Uri-kantto-

nissa Gotthard-radan varrella ja Maderan-laak-
soii suussa.

Amstel, Alankomaissa, joki Pohjois-TTollanuiii
mankuniiassa, juoksee pohj. kohti Amsterdamin
halki ja laskee Zuiderzeehen.
Amsterdam, Alankomaitten suurin kaupunki,

Pohjois-UoUannin maakunnassa, Zuiderzeen lou-
liiiisimman Ij-niniiseu, nyk. suurimmaksi osaksi
kuivatetun ja kanavilla varustetun lahden var-
rella; tähän laskee Amstel-joki. 564,186 as.

(1900). Suurimmaksi osaksi paalutukselle ra-
kennettu. Paitsi pitkiä pääkatuja (esim. Dam-
rak) edistävät liikettä puoliympyrään raken-
netut poikkikadut sekä kanavat (Grachten) lu-

kuisine siltoineen (Pohjoinen Venetsia). Pää-
lorin nimi on Dam. Rakennuksista mainitta-
koon 44 kirkkoa, kunink. linna, pörssi, raati-
luoue, valtionmuseo, jossa on verraton taulu-

KfiliaTakatu Amsterdnmiss;i

kokoelma (alankomaalaisia mestareita, alank.

koulu) ; kunnallinen vapaa yliopisto, tähtitorni,

'lain- ja kasvitieteellinen tarha, tiede- ja taide-

akatemia, merikoulu y. m. Teollisuus on huomat-
tava (laivarakennus, kone-, nuoranpunoma- ja tu-

pakkateoll.), sen juutalaiset timanttisepät ovat
\anhastaan kuuluisia. Kauppa on vielä tär-

keämpi. Satamiin, jotka siltoineen ovat raken-

netut pitkin pohjoista rantaa, mahtuu n. 1,000

laivaa. Niitä ympäröivät telakat ja laivanveis-

lämöt. Suurenmoiset kanavat, m. m. v. 1876 ra-

kennettu 22 km pitkä Pohjanmerenkanava
Ijmuidenista, päästävät suuria laivoja kaupun-
kiin asti. Usean siirtomaahöyrylaivalinjau

lähtökohta. Vuosittain käy täällä noin 1,500 lai-

vaa, joitten lastauskyky nousee n. 1 '/s milj. ton-

niin. Alankomaalainen kauppaseura (Maat-

schappij) harjoittaa välityskauppaa ja toimeen-

panee suurenmoisia vilja-, vuoriöljy- ja siirto-

maatavara-huutokauppoja. Kauppapörssi, sa-

malla tavarapörssi, on mannermaan suurin.

A :n rikkauden perusti itämerenkauppa Hansa-
liiton aikana; sen jälkeen se, päästyään Espan-

jan ikeen alta, tarmolla rupesi harjoittamaan

kauppaa Intiassa, niin että se 17;nnellä ja
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18:nnella viiosis. kj-keui maailmaukavippaa joh-

tamaan. Xyt, kuu PohjauiiuTen kanava ou ra-

kennettu, näyttää siltä, kuin A .n kauppa taas

rupeisi kasvamaan. W. S-m.
A:ssa käy vuosittain satoja suomalaisia meri-

miehiä. Heille pitää jumalanpalveluk.sia Suo-
men Merimieslähetysseuran merimiespappi, jon-

ka pää-asema on Ant\verpeM. T. W-7i.

Amsterdam, kaujjunki Yhdysvalloissa, New-
York-valtiossa, Ene-kanavan varrella, 50 km
Albanysta luoteeseen, 21,000 as. W. S-m.
Amt. Siviilihallinnolli.-iessa suhteessa ovat

Norjan ja Tanskan (kummassakin 20) kuningas-
kunnat jaetut amteiliin ; ne vastaavat suun-
nilleen Suomen läänejä. Järjestelmä syntyi en-

sinmainituissa valtioissa v. 1662 sittenkuin yk-

sinvaltias kuningas oli riistänyt läänit aate-

lilta; näitä oli kuninkaallinen liiäniherra hal-

linnut ollen sekä siviili- että sotilashallinnon

johtaja kuin myös veronkantaja. Heidän sijal-

leen asetetuille amtimiehille (Amtmantl) uskot-

tiin sitävastoin vain siviilihallinto. Nykyään
on amtrnanni ministeriön asettama ja korkeauipi

n.uita siviili- ja poliisivirkamiehiä amtissaan.

]läncllä on laaja kunnallinen ja oikeudellinen

valta ja myös oikeudelliset suostunta asiat ovat

hänen määrättävinään. A. on maassa suurin
kunnallinen yksilö, sen asioita hoitaa a.-neu-

vosto ; tähän kuuluu 7-13 suurimmaksi osaksi

välillisten vaalien kautta valittua jäsentä, amt-
)i:anni puheenjohtajana. Tämä n.mvosto valvoo
kunnallisneuvoston (Sogneraad) toimia ja .saa

usein ottaa sen päätökset harkittavakseen ja

joko hylätä (ahi pauna ne täytäntöön. Xäniät
koskevat etupäässä teiden rakentamista ja kor-

jaamista, köyhäinhoitoa, kunnallista veronkan-
toa, koululaitosta j. n. e. W. S-m.
Amu-darja (vanhan ajan O -x u s) ,

joki Tura-
uissa, Aasiassa. Sen lähdejoki Panj alkaa Pa-
miriu eteläosassa. Ennen se laski Kaspianme-
reen, mutta nykyään se ei pääse pitemmälle kuin
Aral-järveen, jonka eteläosa on muoddstuuut laa-

jaksi suistomaaksi. Pituus 2,000 km; jokialue

450.000 km-. Sen vettä käytetään laajalti keino-

tekoiseen k.isteluun. Lisäjoet: Aksu-Murghab,
Surkli;il) ja Kunduz 1. Aksarai. W. S-tn.

Amuletti (arab.), esine, jota ihminen kamaa
ruumiillaan suojelemaan noituutta, sairautta tai

onnettomuutta vastaan. Anuiletteina on käy-
tetty mitä erilaisimpia esineitä, metallipalasia,

paperikaistaleita, eläinten ja kasvien osia y. m.
.Viissä ou usein piirrettyinä taikamerkkejä ja

loit.sulukuja.

Amund Lauritsanpoika ( \ m u n d La u-

r e n t z o n) , ruots. kirjanpainaja Tukholmassa,
on Suomen kirjallisuuden historiassa muistetta-

va -Agricolan Kueouskirian (1544), \Vden Testa-

mentin (1548) y. m. teosten painattajana. Agri-
colan kiitollisuus häntä ki^htaan ilmenee kau-

niilla tavalla eräästä lööl kirjoitetusta kir-

jeestä, jossa hiin sanoo: „siitä vaivasta ja työstä,

mikä Teillä, rakas Amund, erittäin liyvä ystä-

väni, tähän päivään saakka ou ollut suomalais-

ten kirjain pränttäyksestä, on varmaan kaikki-

valtias .Jumala Teitä ijäti palkitseva, mikäli

minun puoleltani on jäänyt laiminlyödyksi".
K. a.

Amundsen, K o a 1 d E n g e 1 b r e g t G r a v-

ning (s. 1872), norj. napaseutututkija. Hiinen

tunnetuin matkansa on luoteisväylän löytä-

minen, jonka hän suoritti pienellä laivallaan

.,Gjöa", VV. 1903-06.

Talvina 1903-04 ja

1904-05 talvehti hän
seuralaistensa kans-

sa King Williainin

maalla Pohj.-Ame-
riikau polij.-rannalla

ja teki tutkimuksia
magneettisen poh-

joisnavan määräämi-
seksi. Hänen iiiat-

kakcrtoinukseusa
..Nordvestp.assagen"

on ilmestynyt suo-

meksi nimellä „Luo-
teisväylän purjehti-

minen". Nyt hän
aikoo tehdä rohkean
matkan Beringin sal-

mesta yli pohjoisnavan.
Aruur, joki Polijois-Aasiassa

i;. i:.

J. E. H.

Sen lähdejoel
isilka, joka Onon-nimisenä saa alkuns.a Jablonoi-
vuorilta Baikal-järven kaakkoispuolelta, sekä
Argun ja Keruleu Khingauvuorten pohjoispuo-
lelta, yhtyvät noin 53° pohj. lev. ja 122° it. pit.

muodostaen Amur-joen. Tämä virtaa suuressa
kaaressa itää ja koillista kohti ja laskee Nikola-
jevskin luona vastapäätä Sahalinia Ohotan
mereen. Joen pituus on 4,700 km ja alu'-

2,000,000 km^ Sen tärkeimmät li.säjoet ovat
Sungari, Ussuri ja Seja. Amur on pitkät matkat
liikenteelle kelpaava, mutta jääesteet ja hiekka-
matalikot joen suussa vaikeuttavat sitä suuresti.

Tämän vaikeuden poistamiseksi on Mariinsk-
Aleksandrovskin rata nyk. rakennettu.

W. S-m.
Amurin kasakat ks. Kasakat.
Amurinmaa. 1. Kenraalikuvernemeutti Si-

])eriassa, ven. Priamurskij krai; se käsittää
Trnnsbaikalian. Aniiirmaakiinuan, Kannikko-
alueen ja ven. Sahalinin. 3 milj. km' 1 milj. as.

V:sta 1903 on alue muodostanut ,,Kaukaij".i

Idän käskyahaltijakunnan" ja pääkaupunkina
011 ollut Habarovsk. •— 2. yllämainittuun käs-

kynhaltijakuntaan kuuluva maakunta (ven.

Amurskaja oblastj). 451,707 km-" ja 120,000 as.

(40,000 siirtolaista, 20,000 kasakkaa. 30,000 kii-

nalaistaj y. m.). Päiikaupunki lilagovjestsensk.

W. S-m.
Amusia (kreik. atniisia), sävelaistin puute.

sävelkuurous. nuottisokeus ; seuraa joskus afa-

siaa. M. 0-B.

Amygdaliini (lat. 0Hri/.f/d«i««t = manteli), hiil-

tä, vetyä, happea ja typpeä sisältävä kemialli-

nen yhdistys, glykosidi, jonka kokoumus on
Cj„H,,NO„ ; tavataan karvaissa manteleissa y. m.
hedelmissä; värittömiä, hajuttomia kristalleja;

maku hieman karvas; liukenee alkoholiin ja ve-

teen; itsestään ei se ole myrkyllistä; veden ja

eriiän käyteaineen, emulsiinin, vaikutuksesta,
jota löytyy karvaissa ja makeissa manteleissa,

hajautuu se rypälesokeriksi, bentsaldehydiksi

ja sini- eli syanivetyhaiioksi : aiheuttaa täten

karvaiden mantelien myrkyllisyyden.
Amygdalitis [-li'-], nielurisain tuleliilus. ks.

T o n s i 1 1 i t i s ja A n g i n a.
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Amygdalus ks. Mantelipuu ja i' e r-

s i k k a |i u u.

Amyklai, muinainen kaupunki Lakonjassa,
u. 4 k)n etelään Spartasta. A:n edustalla oli

kuuluisa Apollonin pyhäkkö, jossa oli n. 15 met-
rin korkuinen Apollonin pronssi-kuvapatsas, ko-

vin vanhanaikuista tekoa: vartalo oli pylvään
nuiotoinen, ja siitä ulkonivat pää kypärinec:!,

kädet, jotka pitivät jousta ja nuolia, sekä jalat.

Seu varsinaisena jalustana oli muka H y a k i n-

t h o k se n alttarinmuotoiuen hautapatsas, mutta
seu ympärille oli rakennettu suuri valtaistuin,

jonka keskellä se näytti seisovan. Tämä valta-

istviiu oli erinomaisen runsailla korko- ja pysty-
kuvilla koristettu rakenne, jonka tekijänä mai-
nittiin Bathykles (6 vuosis. e. Kr.). Sen pe-

rustukset ovat vielä olemassa; niiden läheisyy-

destä on löydetty joukko erinomaisen vanhan-
aikuisia pronssi- ja savi-esineitä, pieniä ku-
via y. m. O. E. T.

Amykos, eräs suuvesi ; sisältää boori hap|>oa,

booriksia ja glyseriiniä. M. OB.
Amylacea [-lä'-] (lat. < kreik. «»',;/.'o« = tärk-

kelys), tärkkelysrikkaat aineet.

Amylasetaattilamppu ks. V a 1 o y k s i k k ö.

Amyleeni, ryhmä kyllästämättömiä hiilive-

tyjä (kokounius (-'jHu) . A. on sekoitus useasta
isomeristä ja saadaan tislaamalla amylialkoho-
lia sinkkikloridiu kera. Väritön 36°-37°:ssa kie-

huva neste, om.-p. 0,663, nukutusaine.
Amylialkoholi, kem. yhdistys, jossa on hiiltä,

vetyä ja happea, yhteinen nimitys ryhmälle al-

koholeja, joiden kokoumus on C5H13O. Tavalli-

sesti tarkoittaa a. nimitys käymisessä synty-
nyttä a:a, joka on pääaineosana viinanvalmis-
tuksessa lisätuotteena syntyvässä sikunaöljyssä

;

väritön, ilettäväuhajuiuen, yskittävä, kirpeän-
makuinen, myrkyllinen neste; kiehumap. n. 130°,

om.-p. 0,S25, palaa savuavalla liekillä, liukenee

vaikeasti veteen. Oksideerautuu valeriaauiha-

poksi ja muodostaa orgaanisten happojen kaussa
hyvänhajuisia estereitä, joita lisätään hedelmä-
vesiin ; käytetään amyliasetaatin valmistukseen
ja liuvotusaiueena.

Amylinitriitti, kem. yhdistys, jossa on
hiiltä, vetyä, typpeä ja happea (CjHuXOn),
typpihapokkeen amyliesteri ; saadaan tislaa-

malla yhdessä amylialkoholia, rikkihappoa ja

uatriumuitriittiä. Neutraalinen, liedelmänhajui-
uen, vaalean kellertävä, haihtuva neste ; kie-

humap. 90^. Sisääuhengitettynä laajentaa voi-

makkar.sti valtimoita ja alentaa verenpaineeji,

jonka tähden käytetty lääkkeenä.
Amyloidi-muutokset, pernan, munuaisten,

maksan, suolen, lymfa-rauhasten ja pienien val-

timojen kudoksissa joskus tapahtuvat taudilliset

muutokset, missä esiintyy erästä typpipitoista

ainetta (amyloidia), jolla on muutamia tärkke-
lystä muistuttavia ominaisuuksia ja joka suo ku-
doksille rasvautapaisen, kovettuneen muodon. A.
(m yleensä seurauksena pitkistä hivuttavista tau-

deista sekä parantumaton. M. 0-B.
Amylon 1. Amylum ks. Tärkkelys.
Amyot [amjö'], J a e q u e s (1513-93) , ransk.

kirjailija, vaikutti käännöksillään (esim. Plu-
tarkhoksen historiasta) suuresti ranskan kielen
kehitykseen.

Amyotrofia (kreik. kielteinen o, mi/s = lihas,

ja (rop/it' = ravinto) , lihaksien surkastuminen.

erittäinkin sellainen, joka aiheutuu keskusher-
moston taudeista : a m y o t r o li i u e n lat e-

raaliskleroosi, kroonillinen selkäydiu-

tauti, jossa u. s. kortiko-muskulaariset hermo-
johdot taudillisesti muuttuvat synnyttäen hal-

vautumisia, surkastumisia ja pysyväisiä supis-

tumisia ruumiin lihaksissa. J/. OB.
Amyseerata (ransk. amnfier), huvittaa. --

jV m y s a n 1 1 i (ransk. amusant) , huvittava.

An ilmaisee kirjanpidossa velkojaa (krediil-

toria) ; vastakohta: per.
Ana (kreik. ano'), prepos., ylöspäin, päälle;

yhdistyksissä myös: uudelleen. Kesepteissä

(joissa se merkitään ä tai (((() = ,,yhtä paljoa ku-

takin lajia (kutakin lääkkeen aineosaa)".

Anaali . . ., anusta koskeva (ks. Anus).
Anabtena, sinileväsuku, johon kuuluvista la-

jeista useat saavat järviemnie veden .,kukoista-

maan", vrt. V e d e n k u k k a.

Anabaptismi
(< kreik. aHa5op<i'(.sein = uudel-

leen kasta:i), kasteen kertominen, ks. K a s-

t e o n k e r t o j a t. — A n a b a p t i s t i, kasteen-

kertoja.

Anabas ks. K i i p i j ä k a 1 a.

Anabasis (-na'-J (kreik. ana' = ylös, ja basis

= kulku) =,.sisämaan retki", ks. A r r i a n o s ja

K s e n o ]) h o n.

Ana.canthini [-l'-j ks. P e h m e ä e v ä i s e t.

Anacardiaceoe [-lä'-], kaksisirkkaisten luokan

7'e)-e&iH</ii)ia'-parveen kuuluva, puita ja pensailu

sisältävä kasviheimo, jonka lajit melk. yksin-

omaan ovat kotoisin kuumista vyöhykkeistä.

Hartsi- ja parkitusainepitoisia. Monet lajit myr-

kyllisiä ; toisilla .syötävät hedelmät. Puu kovaa

ja tekopiuiksi so]iivaa.

Anacardium occidentale /-o.V- -tä'-], länsi-

intial. ja brasilial. A)i«car(Ztoccct"-heimoon kuu-

luva puu, jota kaikissa kuumissa

maissa viljellään. Lehdet vasta-

puikeita, nahkeita ; hedelmät

munamaisia, litteähköjä, mehe-

vässä pääryuäumuotoisessa, syötä-

vässä, helakankeltai.sessa perässä.

Siemenistä valmistetaan Intiassa

ruokaöljyä, a c a j o u ö 1 j y ä. He-

delmien (e 1 e f a n t i n t ä i, a c a-

j o u p ä h k i n ä) kuoret sisältävät

ilmassa mustenevaa, kirpeätä öljy-

mäistä hartsia (aeajouhartsi, kar-

doli). Punertavaa puuta (vai
k e a mahonki, a c a j o u ]) u u)

käytetään huonekaluihin ja run-

gosta vuotavaa kumia samoin kuin akasiakumia.

Anacyclus f-y'-], kasvisuku Composit(e-hei-

mossa. ^1. officinurum- ja A. pyrethrum-\si)ien

kirpeätä juurta (bertramjuuri) ,
joka sisältää

inulnnia ja erästä hartsia, pyrethriiniä. käyte-

tään rohtona hammassärkyä vastaan. Edellistä

viljellään Keski-Saksassa, jälkimäinen kasvaa

villinä Pohj.-Afrikassa.

Anadoly ks. Anatoli a.

Anadyomene [-driome'ne] (kreik.), ,,merestä

nouseva". Aphroditeu (ks. t.) lisänimi.

Anadyr, Koillis-Siperian joki, joka lähtee

Iva.skan järvestä Stanovoi-vuorilta napapiirin

kohdalla, ja laskee Anadyr-laliteeu Beringin sal-

men eteläpuolella ; 230 km pitkä.

Anaerobinen (kreik. kielteinen an, o(;'r = ilma,

ja tios = elämä). Sellaisia olioita, erityisesti

\lKir:uilllltU

IHIIIII lii'(]olni.-i.
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bakteereja, joiden elääksensä ja lisääntyäksensä
ei tarvitse olla yhteydessä ilman tahi vapaan
hapen kanssa, nimitetään anaerobisiksi.
Anafrodiitti (kreik. kielteinen an, ja Aphro-

dVte = rakkauden jumalatar) , sukupuoliviettiä
vailla oleva ihminen, vrt. A f r o d i i 1 1 i.

Anafrodisia (kreik. kielteinen an, ja Aphro-
</i'(c = rakkauden jumalatar), sukuvietin puute.

Anafrodisiaca l-u'ka], lääkkeet, jotka heikon-
tavat suku|)uoliviettiä (esim. bromisuolat) . vrt.

Anafrodisia. M. 0-B.
Anagallis [-ga'l-], pun a-a 1 p i, kasvisuku

/'f i»i«/ace(e-beimossa. Suomen rannikkoseutujen
lastauspaikoilla ja pelloissa yksi laji A. arven-
'•is, pieni haarainen harvinainen yrtti. Lehdet
vastakkaisia, pieniä, ehytlaitaisia. Kukat pitkä-

peräisiä, punaisia, lehtihankaisia. Myrkyllinen;
ennen rohtona käytetty. Muutamia lajeja Väli-

meren maista viljellään koristuskasveina.
Anagni [-a'uji], kaupunki Italiassa Roo-

man maakunnassa, 20 km kaakkoon Roomasta,
n. 7,500 as., piispanistuin ja tuomiokirkko. Lä-
heisyydessä rikkikaivoksia ja -lähteitä.

Anagnosti (kreik. anagnö'stcs) , esilukija; sel-

laisina vanhassa Roomassa käytettiin orjia.

Anagrammi (kreik. ana'gramma) , kirjain-

leikki, jossa yhden tai useamman sanan kir-

jainten järjestystä muuntelemalla muodostetaan
uusia sanoja tai lauseita; sitä on kahta lajia:

sana luetaan takaperin tai siirretään kirjaimet
valinnan mukaan esim. asia /%j aisa; tali r^ tila.

Anahuac ks. Meksiko.
Anaitis [-i't-] (pers. Anahita) , muinaispers.

hedelmällisyyden jumalatar, jota kreikkalaiset
vertasivat rakkauden jumalattareen Aphroditeen.
Anakharsis [-na'-] (lat. A>iaclia'rsisJ, kreik.

muistotariiian mukaan kuninkaallista sukua
oleva skyyttiläinen, joka matkusti monissa
maissa viisautta oppiaksensa ja m. m. kävi Atee-

nassa Solonin aikana sekä herätti huomiota ter-

veen älynsä vuoksi. Kotimaahansa palattuaan
hän sai kansalaisiltaan surmansa, koska koetti

siellä saada käytäntöön vähäaasialais-kreikka-
laisen jumalten-äidin palveluksen hurjia menoja.
Herodotoksen mukaan skyyttiläiset itse kuiten-

kaan eivät sanoneet tietävänsä ollenkaan A:sta.
— Kreikassa A:n nimen ympärille kietoutui run-

sas tarina-sikermä; hänet asetettiin n. s. „seit-

semän viisaan miehen" piirin yhteyteen, j. n. e.

— A. on päähenkilönä J. J. Barthfil^myn
opettavaisessa romaanissa „Le voyage du jeune
Anarcharsis en Grece" („Nuorcn A:n matkustus
Kreikassa", 1888). O. E. T.

Anakletus [-e'-J, kahden paavin nimi.— 1. A.
l:n mainitsee vanha perintätieto (Irenaeus. Hip-
pol3'tus) Pietarin kolmantena tai toisena seuraa-
jana Rooman piispain sarjassa l:sellä vuosis.

Myöhemmin tiedettiin kertoa hänen marttyyri-
kuolemastaan. — 2. A. II, „vastapaavi" 1130-38.

Hänet oli valinnut kardinaalien italialaismie-

linen enemmistö ja hänellä oli aluksi paljon kan-
natusta varsinkin Italiassa; mutta vastapuo-
lueen asettama paavi Innocentius II tuli vähitel-

len yleisesti tunnustetuksi kristikunnan muissa
maissa ja lopulta Italiassakin. A. säilytti kui-

tenkin paavina rvon kuolemaansa saakka.
Anaklinopale (kreik. aHafc/i'nciii = takasin

taivuttaa, ja /ja/c = paini), kreik. painimistapa,
joka suoritettiin maassa ja jonka tarkoituksena

oli vastustajan kääntäminen selälleen, (vrt.

Orthopale). -Iskm-.

Anakoluutti (kreik. a)iako'luthos = epäyhte-
näinen, epäjohdonmukainen), lauserakenteen yh-
tenäisyyden puute, milloin lauseen loppu ei so-

peudu sen alussa esiintyvän sanontatavan jat-

koksi. Sattuu usein tahtomatta etenkin suulli-

sessa esityksessä, kun puhujalta pitkän lausejak-

son alkupuoli välilauseiden takia unohtuu, mutta
käytetään joskus tahallisestikin suuremman sel-

vyyden tai painon saavuttamiseksi. A. K.
Anakoreetti (kreik. oHafc/iOiei'» = vetäytyä

syrjään) , erakko, sellainen henkilö, joka vetäy-

tyy pois maailmasta erakkoelämään palvellak-

seen Jumalaa yksinäisyydessä kieltäytymällä
kaikesta, itsekidutuksella, rukouksilla ja paas-

toilla, vrt. Munkkilaisuus.
Anakreon [-e'un] (lat. Ana'creon), kreik.

runoilija, viinin ja lemmen ylistäjä, syntyisin
Vähän Aasian Joonian Teos-kaupungista; eli

6-nnella vuosis. e. Kr. Persialaisten hyökätessä
Vähän Aasian kreikkalaisten kimppuun (540-

luvulla), Teoksen asukkaat siirtyivät Traakian
Abderaan; siellä näkyy A:kin jonkun aikaa oles-

kelleen. Sittemmin hänet tavataan Samos-saaren
tyrannin (yksinvaltiaan) Polykrateen loista-

vassa ja hekumallisessa hovissa; Polykrateen
vallan sorruttua A. siirtyi Ateenaan, jossa Pei-

sistratoksen vanhin poika Hippias oli yksinval-

tiaana ja tämän veli Hipparkhos oli runoilijain

ja taiteilijain auliina suojelijana. Yksinvallan
kukistuttua suosikkipiiri hajosi ; ei tiedetä missä
A. vietti loppuikänsä.
Hänen runojensa kat-

kelmista nähdään, että

hän eli iäkkääksi ja

vielä vanhuuden päi-

vinä lauleli kevyen
lemmen iloja ja suruja.
— A:n runoelmat oli-

vat enimmäkseen vie-

hättäviä, hienotckoisia

pikkulauluja, joissa

kyllä ilmeni tosirunoi-

lijan mahtia. Kieli-

murre oli joonilainen.

Runomuodossa oli aioli-

laisen runouden (Al-

kaioksen ja Sapphon)
vaikutusta havaittavis-

sa. — Meillä ei ole A:n
runoista tallella kuin
vähäisiä jäännöksiä.
A:n sieviä pikkulauluja ihailtiin antiikkisella

ajalla suuresti. Luultavasti viimeiseltä vuosis,

e. Kr. alkaen ruvettiin niitä jäljittelemään, ja

tätä jäljentämistä jatkui, kunnes bysanttilaisella

aikakaudella koottiin melkoinen kokoelma muka
A:n tapaan kirjoitettuja lauluja, Anakreon-
t e i a. Näitä on sittemmin uudella ajalla kauan
ihailtu A:n omina runoina, ja monet suuret ja

pienet runoilijat ovat niitä jäljitelleet. Kokoel-
massa on kyllä sieviäkin pikkulauluja, mutta
enimmät ovat kuitenkin sisällykseltään ja muo-
doltaan yksitoikkoisia tekeleitä, joilta puuttuu to-

denperäisten A:n laulujen runohenkeä ja voiman.
Suomennos: „Lauluja Anakreonilta ynnä myös

laulu Sappholta, Greekan kielestä suomentanut
ja lyhykäisesti selittänyt Er. Aleksander

Anakreon.
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Ingman. Helsingissä 1834. Pränttäytetty J.

C. Frenckellin luona Pohjalaisilta". Suomenne-
tut laulut ovat melkein kaikki Anakreonteia-ko-
koelmasta peräisin. O. E. T.

Anakronismi (kreik. anakhroni'tsein = asettaa

väärään aikaan), väärä ajanmääräys; virhe,

joka tehdään mainitsemalla joku asia tai tapah-

tuma semmoisiin oloihin kuuluvaksi, joiden

kanssa se ei ole yhdenaikuinen ; vanhentunut
katsantokanta. — Anakronistinen, aikai-

sempaan aikaan kuuluva.
AJiakrotismi (kreik. ana' = ylöspäin, ja Jcro-

fos = lyönnin synnyttämä ääni), epäsäännöllinen

tsuoni, jonka tunnusmerkkinä ovat epätasaisuu-

•det suonikäyrän nousevassa osassa. M. 0-B.

Anakruusi (kreik. ana' = ylös, ja kriisis =

lyönti), se tai ne säkeen tai ruQojalan alussa

olevat tavut, jotka ovat ensimäisen runokorolli-

sen tavun edellä = n o u s u t a h t i.

Anaksagoras [-o'-J (n. 500-428 e. Kr.), kreik.

lilosofi Viiluin Aasian Klatsomenaista; lähti luul-

tavasti noin 35:n vuotisena Ateenaan, jossa eleli

kolmisenkymmentä vuotta Perikleen läheisenä

ystävänä. Tämän vihamiehet syyttivät A:ta

ateiraista (jumalankieltämisestä) ja hänen täytyi

paeta Lampsakokseen, jossa hän vietti viimeiset

vuotensa. Oppinsa hän esitti teoksessaan „Luon-
aosta", josta vain katkelmia on säilynyt. „Ei

mikään synny olemaan", sanoo A., ,.eikä mikään
liäviä. vaan olevista olioista kaikki syntyy yh-

distymällä ja hajoutumalla". Mutta että olioiden

sekoituksesta voisi syntyä järjestetty maailma,
tarvittiin liikkeellepaneva ja järjestävä voima.

Tätä voimaa nimitti A. sanalla Xus, järki, joka
oli „hienoiu ja puhtain kaikesta". Tällä opil-

laan A. panee kreikkalaisessa iälosoCassa alkuun
idealistisen ja dualistisen katsantotavan, poi-

keten siitä materialismista tahi hylotsoismista

)ks. t.), joka siilien asti oli vallinnut. (A. Gr.)

Anaksimandros [-i'-J, (lat. Anaxiniander)

in. 610-546 e. Kr.), kreik. filosofi, syntyisin

Miletosta. A. kuului joonilaiseen oppi-
kuntaan ja oli Thaleksen oppilas. Hänen
teoksensa „Luonnosta" ei ole säilynyt. A. opetti,

*ttä on olemassa ääretön, häviämätön aineellinen

;ilkuolo, joka samalla on „elävä", itse itseään lii-

kuttava. Siitä ovat kaikki oliot lähteneet ja

siihen ne palaavat, jolloin uusi maailmanmuodos-
tus alkaa, ja niin edelleen aivan loppumatto-
miin. Maan ollessa alkuansa kostea muodostui-
vat liejusta ensimäiset eläimet. Maaeläimet ja

ihmisetkin elivät alkuansa vedessä, kalanmuotoi-
sina olentoina ; näiden sisässä, ikäänkuin suo-

jaavan kuoren alla, ne kehittyivät, kunnes saat-

toivat, „kuoren" haljettua, nou.sta maalle ja

siellä jatkaa elämäänsä. — A. oli myöskin ajal-

lansa taitava maan- ja tähtitieteilijä. (A. Gr.)

Anaksimenes f-e'vOs}, kreik. filosofi, mileto-

lainen, eli n. 588-524 (toisien ilmoitusten mukaan
muutamia vuosikjmmeniä myöhemmin), maini-
taan olleen Anaksimandroksen oppilas; hän
opetti, että kaikki on saanut alkunsa ilmasta,

siten että se on joko tihentynyt (tuuli, pilvet,

vesi, maa, kivet) tai ohentunut (tuli). Maan
hän ajatteli ilman kannattamaksi litteäksi

levyksi. (A. Gr.)
Analcim [-i-J (kreik. anaZfcis = voimaton)

,

zeoliittien ryhmään kuuluva kivennäinen, jonka
kokoonpanoon (Al,)Si03 + 2 HjO.

Analektit (kreik. ana'lekta = kootut kappa-
leet), valitut palaset, runot, kirjoitelmat, jon-
kun tai useiden kirjailijnin teoksista.

Analeptica {-e'-] (kreik. analeptiko's = vir-

kistystä tarkoittava), virkistävät aineet, lääk-
keet, joita käytetään virittämään sammuvaa
elämänkipinää.
Analfabeetti (kreik. kielteinen an, ja a H a-

heetti, ks. t.), lukutaidoton tai luku- ja kir-

joitustaidoton. Luku- ja kirjoitustaitoisuus
ovat tärkeitä osoitteita sivistyksen leviämisestä
kansan keskuudessa. Nykyään arvostellaan anal-
fabeettein lukua sivistysmaissa pääasiallisesti

asevelvollisuuskutsuunoissa toimitettujen tutkin-
tojen sekä avioliittosopimuksen allekirjoitta-

misen nojalla. Euroopassa on analfabeettein luku
suurin (turkkilaisia lukuunottamatta) slaavilai-

sissa, sen jälkeen romaanisissa ja pienin germaa-
nilaisissa kansoissa ynnä suomalaisten kesken.
Uusimpien tietojen mukaan oli 1904 analfabeet-
tejä asevelvollisten joukossa Ruotsissa 0,os ^.
Saksassa 0,1 %, Tanskassa 0,2 %, Sveitsissä

0,2 %, Hollannissa 2,3 %, Ranskassa 4,6 %, Suo-
messa 4,9 %, Belgiassa 10,1 %, Itävallassa 23.8 %,
Uukarissa 28,1 % Italiassa 32,9 %, Bulgariassa
52.7 %, Serbiassa 79,3 %. M. S.

Analgeeni (kreik. kielteinen an, ja algos =

kijni) erään kipua helpottavan ja kiiumetta alen-

tavan lääkkeen nimitys. .1/. 0-B.
Analgesia f-C'si'aJ (kreik.), kivuntunnon

puute. vrt. Anestesia.
Analgetica [S'-] 1. a n a 1 g i c a, kipuja hel-

pottavat lääkkeet. M. 0-B.

Anallantoidea, ryhmänimitys luurankoisille,

joiden sikiöt ovat allantois-kalvoa vailla: sam-
makkoeläimet ja kalat. vrt. Allan-
t o i s.

Analogia (kreik. ana' = mukaan, ja logos =

järki), yhtäpitäväisyys. Logiikassa tarkoi-

tetaan analogia-todistuksella todistusta, joka

päättelee: jos useat toisen esineen ominaisuudet
ovat tavattavissa toisessa, niin on toden-
näköistä että muutkin ominaisuudet ovat

yhteisiä. — Matematiikassa a. merkitsee

yhtälöä. — Lain a:lla tarkoittaa lakitiede lain

sovelluttamista sellaisiin juridisiin tapauksiin,

joita lainsäätäjä lakia säädettäessä ei ole tar-

koittanut, mutta jotka ovat samankaltaisia kuin

se, mistä laki puhuu.
Kielitieteessä nimitetään a:ksi selin ista

Siinan äänneasun osittaista tai täydellistä yhtä-

läistymislä toisen, merkitykseltään tai lau.setehtä-

viltään läheisen sanan kanssa, johon se taju.ssa

on yhdistynyt. Analogiamuoto on, vastakolitana

äännelailliselle (ks. Äännelaki), täten synty-

nyt sanan uusi muoto. Analoginen on esim. muo-

to lahti. Alkuaan on taivutettu läksi r>^ lahden,

kuten kaksi r^ kahden (siltä ajalta on peruisin

ruöts. muoto Vesilaks) ; vasta myöhemmin on

sellaisten sanain mukaan kuin tähti ^^ tähden

ruvettu taivuttamaan myös lahti ,>j lahden. Ana-

logiamuoto on niinikään he tulivat; alkuperäi-

nen on vanhanaikuinen raamatunkielen muoto

he tulit; -vat pääte on saatu nykyajan (preesen-

sin) muodosta he tulevat, jossa se on alkuperäi-

nen. ^- 'T-

Analoginen (kreik. ana' = mukaan, ja logos =

järki, suhde), „järjenmukainen"; yhdenmukai-
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neii. samantapainen, vastaava: suhteellinen, ver-

lanuollinen. vrt. Analogia.
Analogiset elimet. Eri eläinryhmiä toi-

siinsa verrattnessa sanotaan analogisiksi sellai-

sia elimiä, joilla on sama tehtävä, esim. imet-

täväisien keuhkot ja kalojen kidukset. H o m o-

1 o g i s i a taasen ovat elimet, jos ne anatomisen
syntyperänsä puolesta ovat samanarvoisia, esim.

kalojen ilmarakko ja imettäväisten _ keuhkot.

Esimerkeistä voi huomata, että homologiset eli-

met eivät aina ole analogisia eikä päinvastoin.

Analyseerata (kreik. unaly'ein - hajoittaa

erilleen, selvittää), jaoittaa jokin ainesosiinsa;

selvittää, selittää ; suorittaa analyysi (ks. t.)

Analytiikka, analvvsin teoria, ks. A n a-

lyysi.
Analyysi (kreik. anaHysin) , ainesosiin jaoit-

lamineu, hajoittaminen.
1. Log. Analyysi tai analyyttinen

metodi on sellainen tieteellinen menetelmä, jossa

tutkimusesineen kaikki ominaisuudet otetaan

.selville, jotta siten löydettäisiin ominaisuus,
jonka avulla muut voidaan selvittää. Tämä me-
netelmä siis kulkee seurauksesta syyhyn, moni-
naisuudesta yksinkertaiseen (vastakohta: syn-
teesi).

2. ifatem. Matemaattinen tiede, joka eroaa

algebrasta siinä, että äärettömyyskäsite ja sii-

hen mitä lähimmin yhteenkuuhiva raja-arvokä-

site siinä ovat tärkeimpänä perustana. Tutki-

taan suhteita, jotka syntyvät, kun ääretön määrä
laskutoimituksia suoritetaan joillakin suureilla.

— Arkhimedes lienee ollut ensimäinen matemaa-
tikko, jolla on ollut selvä raja-arvon käsite.

.\nalyysi jiääsi kukoistukseensa vasta, kun oli

keksitty differentsiaali- ja integraalilasku.

3. Kcm. Kemiallisen analyy.^in tarkoituk-

sena on näyttää jonkun aineen kokoumus, jolloin

on määrättävä joko laadultaan ne yksinkertaiset

aineosat, jotka muodostavat aineet, tahi kuinka
l)aIjon kutakin aineosaa on. Edellisessä tapauk-
sessa sanotaan analyysiä kvalitatiivi-
.seksi, jälkimäisessä kvantitatiivisek-
si. Kvalitatiivisessa a:ssa koetetaan tavalli-

sesti panemalla aineeseen ominaisuuksiltaan tun-

nettuja aineita n. s. reagensseja saada tut-

kittavassa aineessa aikaan helposti huomattavia
muutoksia j<a ilmiöitä, reaktsioneja, joista

sitten voi tehdä johtopäätöksiä niiden aineitten

esiintymisestä, joille nuo reaktsionit ovat omi-
naisia. Kvantitatiivinen analyysi on joko

i> a i n o- tahi mitta-analyysi. Paino-ana-
lyysissa koetetaan saattaa määrättävä aine muo-
toon, jonka kokoumus on tunnettu ja jossa se

helposti voidaan eristää ja punnita. Mitta-ana-
lyysissa ovat reagonssit liuoksina, joiden pitoi-

suudet ovat tunnetut. Mittaamalla volymi, joka
tarvitaan kysymyksenalaiselle reaktsionille omi-
naisen vaikutuksen aikaansaamiseksi, saadaan
tietää määrättävän aineen paljous (ks. T i t r e e-

r a u s)

.

4. Kiel. Lauseen jäsentäminen eri osiinsa.

5. Mus. Se musiikkiopin osa, jonka avulla

selvitellään sävellysten muotorakennetta katsoen
niiden yleiseen ja yksityiskohtaiseen jäsente-

lyyn, motiiviseen yhtenäisyyteen ja harmoni-
seen kehittelyyn, s. o. kaikkeen siihen, minkä
avulla käy mahdolliseksi tietoisesti käsittää sä-

vellysten taiteellista sisällystä.

Analyyttinen (vrt. .V n a 1 y s e e r a t a), ha-

joittava, jiinittava. — Analyyttinen geo-
m e t r i a, algebran sovittaminen mittausojipiin.

ks. Mittausoppi. — Analyyttinen ke-
mia ks. Kemia. — A n ai. mekaniikka,
ks. Mekaniikka. — Analyyttinen me-
todi, ks. Analyysi. — Analyyttinen
arvostelma, ks. Arvostelma.
Analyyttinen opetus, opetus, joka

etenee yksityisestä yleiseen lähtien havainnolli-

sista ja konkreettisista ilmiöistä (luonnonesi-

neistä tai -ilmiöistä, historiallisista tapahtumista
tai oloista, lauseista tai sanoista j. n. e.) ja pyr-

kien yleisiin käsitteisiin, lakeihin ja sääntöihin.

Vastakohta synteettinen opetus.
Anamirta /-i'-/, kasvisuku Mrnispermacca-

heimossa. ^1. cocculus on korkealle puihin kii-

peävä köyunöspensas. Munamaiset. n. 1 cm suu-

ruiset, tuoreina tummanpunaiset hedelmät
(..kokkelijyvät". fructus cocculi) sisältävät öljyn-

pitoisen. kitkerän, myrkyllisen siemenen, jota

Intiassa kalastuksessa ja linnustuksessa käyte-

tään saaliin huumaamiseksi, myös syöpäläisiä

vastaan. Sen öljystä tehdään Intiassa kyntti-

löitä. Oluen väärennyksessä käytetty karvaan
makunsa tähden humalan asemesta.

Anamneesi (kreik. ana'nuiesis, verbistä ana-

ntimnc'skein. = muistuttaa), taudin esihistoria.

s. o. potilaan tahi hänen ympäristönsä antamat
tiedot taudin alkuvaiheista ynnä muista siihen

\ aikuttavista seikoista. M. 0-B.

Anamniota f-ö-J. on ryhmänimitys luurankoi

sille, joiden sikiöt ovat amnioiikalvoa vailla:

sammakkoeläimet ja kalat. vrt. A m n i o n.

Anamorfoosi (kreik. nHniHoV/)/iösis = uudesti-

iMUodo>tusi. kiiv;i, joka on piirretty vinoksi.

mm
ti:-; - ,4' i
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AnnnHirftMtsi.

mutta joka kuitenkin niiyttää suoralta ja oi-

kealta, kun sitä katsoo vino.sti määrätyltä piio

Un (o p t i 1 1 i n e n a.) tai silinterimäise.stä, kar-

tiomaisesta tai pyramidimaisesta peilistä (ka-

topitrinen a.) tai monisärmäisten hiottu-

jen lasien läpi (d i op t r i n e n a.). — Kasvit, a.

merkitsee takaperoista metamorfoosia, niinkuin
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kiikau )ieteiden inuuttumista terälehcliksi ja iiäi-

ilcn verholelidiksi.

Ananas (Ana7ta>isaJ, kasvisuku liroiucliaoecE-

lieinuissa. Siihen kuuluu viljelty ananas (A.

sativa), kotoisin

Etelä-Anieriikas-

ta, mutta vilje-

lyksen kautta le-

vinnyt kaikkiin
kuuman vyöhyk-
keen maihin

;

runko varsin ly-

hyt ; se kannat-
taa muutamia
ruusukkeisesti

asettuneita, ulos-

päin taipuneita,

kankeita lehtiä

(0,3-1 m pituisia,

0-8 cm levyisiä)

,

joiden reunat
ovat varustetut
Lehtiruusukkeen

0,5 m korkuinen,

Ananas

pienillä,

keskeltä

käyrillä piikeillä,

kasvaa kukkiessa
paksu, mehevä varsi, joka päättyy pieneen lehti-

latvukseen ; tämän alla sinipunertavat kukat
tiheässä tähkässä. Koko kasvi hyvin jäykän
näköinen muistuttaen Agave]a.. Ananas-hedelmä
«n käpymäinen. heleänkeltainen, jositus sini-

puntrtava, kerrottu hedelmä, joka on miellyt-

tävän hajuinen, väkevän happamanimelä ja aro-

maattinen. Sen paino 3-4 kg. Siemeniä muo-
dostuu tuskin milloinkaan. — Lehtien syistä

saadaan hienoja kehruuksia. [Elfving, , ,Tär-
keimmät viljelyskasvit".]

Ananas-eetteri (ananasesanssi, ananasöljy)

,

alkoholiin tai muihin liuottimiin liuoitettua voi-

hapon etylieetteriä. Miellyttävä ananasin haju.

Käytetään sokerileivoksiin ja -juomiin.

Ananashamppu, Ananaksen ja muiden Bro-
/Hf/ioceee-heimoon kuuluvien kasvien lehtikui-

tuja; käytetään köysiksi ja hienoihin kan-
kaisiin.

Ananassa sativa k.^. A n a n a s.

Ananjinan kalmisto [-i-], muinaistieteel-
lisesti huomattavimpia paikkoja Venäjällä, si-

jaitsee Vjatkan kuvernementissa, lähellä Jela-

hugan kaupunkia, Kamajoeu varrella, sen .suu-

puolella, votjakkilaisten nykyisen asuma-alueen
rajaseudulla. Kaivauksia siinä ovat toimittaneet
ISOO-luvun loppupuoliskolla venäläiset Alabin,
herh, Xevo.strujev ja Ponomarev. Kalmisto on
iilkuaan ollut laakea ja soikea kurgaani (ks. t.),

runsaasti 2 m korkuinen ja n. 50 m poikkimit-
tainen. Sillä on kertomuksen mukaan ollut

kuvallisia hautakiviä. Näistä on vain yksi,

täysiasuista miestä esittävä joutunut talteen

;

miehellä on m. m. samantapainen tikari kuin
kalmi.stosta tavatut. Hautaustapa on vaihdellut.
Ilmitulleista runsaasti puolesta sadasta haudasta
osoittaa osa vainajain polttoa vartavasten laadi-
tuilla polttolavoilla, mutta siksi vaillinaisesti suo-
ritettua, että luurangot yleensä ovat säilyttäneet
haamunsa; osa vainajista on taas mullattu.
Ruumiit ovat enimmiten asetetut päin pohjaan,
jaloin etelään, toisinaan useita yhteen ryhmään.
Ilautasija on jo.skus ympäröity kivisellä kehä-
1 allilla, joskus on päänalaisena kivilaaka, jos-

kus lepää ruumis ikäiinkuin kivisellä vuoteella.

ollen toisinaan vielä kivilaaoilla peitettykin.
Vainajain mukaan on pantu eläimiä, m. m. hevo-
sia, ja runsaasti kaikenlaisia kaluja: kelttejä,
kirveitä, tikareita, veitsiä, keihään- ja nuolen-
teriä, pukukoruja, amuletteja, saviastioita y. m.
(esineet säilytetään Kasanissa, Piftarissa ja.

Helsingissä). xVseissa on paitsi muutamia lius-

keisia ja piisiä nuolenteriä sekä pronssisia
että rautaisia. Kalmiston tieteellinen mer-
kitys on ensiksi siinä, että se osoittaa näille seu-
duille aikaiuian uutta hautaustapaa; toiseksi
ovat rautaesineet muodon puolesta pronssiesinei-
den jäljittelyiksi katsottavat, ja ne osoittavat
siten puheenaolevalla seudulla tapahtunutta vähit-
täistä siirtymistä pronssikaudesta rautakauteen;
kolmanneksi edustaa hautakalusto hyvästi sen-
aikuisen Itä-Euroopan aineellista kulttuuria (vrt.

1 1 ä-E uroopan muinaisjäännökset),
viitaten etäisiin niin itäisiin kuin eteläisiin

kulttuuriyhteyksiin. Kuvaavina kalustolle ovat
mainittavat etenkin lohikäärme- ja eläinpää-
koristeet sekä kierukka-, kolmio-, siksak- y. m. s.

koristeaiheet. Kalmiston käyttöaika on pääasiassa
asetettava pronssikauden loppupuo-
liskolle ja rautakauden alulle, ja lie-

nee se päättynyt joitakin vuosisatoja e. Kr.
[<1. lv. Aspelin, ...Suomalais-ugrilaisen muinais-
tutkinnou alkeet" (1875).] J. A-io.
Anapesti (kreik. ana'paistos, lat. annpmstus)

,

runojalka, jossa on kaksi lyhyttä ja yksi pitkä
tavu

( 1.J VJ U-) l runokorko (ictus) Viimeksi-
mainitulla tavulla.

Anapestisen runon näytteenä mainittakoon
Oksasen „Eräs nälkätalven kuvia":

Oli kolkko; mii kangasta kuljin,

lumi singoten silmihin lyö;

.jup' on pilivUkin maillensa mennyt,
pian joutuvi jonliunen yö. — j. n. e.

Sucmenkielisessä runoudessa ei yleensä tavata
tällaista puhtaasti anapestikaavaista säeraken-
netta, vaan anape.stinen runopoljento sisältää

tavallisesti sekaisin sekä anapestisiä että jam-
bisia runojalkoja ja voidaan useinkin katsoa
pikemmin alkutahdilliseksi daktyliksi (ks. t.)

.

Klassillisessa runoudessa tämänluontoisia, aloil-

la isten runoili jäin viljelemiä, yhdysperäisiä
säemuotoja nimitettiin logaoidisiksi (ks. t.).

Muutoin saattoi antiikkisessa prosodiassa ana-

pestiä samoinkuin daktyliäkin olla vastaamassa
11. s. kaksi]iitkä 1. spondee.

Anaphora [-ra'] (kreik. „kohottamiuen"

:

.,toistaniinen"'), sanan tai käänteen painokas
toistaminen useiden toisiaan seuraavien lausei-

den alussa, esim.

Suottako, kansani, keskeen jiliui

raivasit maan ihanimman.
suottako snojasit snojas tuitn.

suottako viilkytit peitses paiUi „
keskeilil taistelnviraman V A. A.

Anaiadjapura 1. Anuradhapura, mui-

noin (n. v:.sta 450 e. Kr. 9:nnelle vuosis. j. Kr.)

Ceylonin pääkaupunki, saaren pohjoisessa

osassa; n. v:sta 300 e. Kr. buddhalaisuuden pää-

paikka; täällä säilytettiin tärkeimmät pyhäin-

jäännökset, m. m. yksi Buddhan kulmaham-
paista. Suuria tempjielirauiiioita ja kivi-

pylväitä. IV. S-m.

Anarkia (kreik. kielteinen an, ja arkhi =

hallitus), hallituksettomuus, laiton tila, seka-

.sorto.
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Anarkismi (vrt. Anarkia), nykyajan julki-

sessa elämässä esiintyvä suunta, jonka ihanteena

on yksilön täydellinen vapaus oikeudellisella, yli-

teiskunnallisella ja taloudellisella alalla, ja joka

sen vuoksi vaatii poistettavaksi kaikki tätä

vapautta rajoittavat pakkolaitokset ja säädök-

set, joita yksilö ei vapaatahtoisesti hyväksy. Se

hylkää siis valtion ja kaikki, mitä sen yhtey-

dessä on: hallituksen, lait, viranomaiset ja verot,

kaiken, mikä voi saattaa toisen ihmisen toisen

vallan alaiseksi. Anarkismin lopullisena pää-

määränä ei kuitenkaan ole se olotila, jota taval-

lisesti sanotaan anarkiaksi, nim. olotila, jonka

vallitessa jokainen tekee ja jättää tekemättä,

mikä liäntä kulloinkin miellyttää, jonka vallites-

sa ci kukaan välitä lähimmäisestään, jolloin ei

tunnusteta mitään oikeuksia ja velvollisuuksia,

jolloin siis vallitsee täydellinen sekasorto. Se ei

halua hävittää inhimillisen yhteiskunnan organi-

satsionia, se haluaa vain muuttaa tämän organi-

satsionin muotoa. Nykyisen p a k k o-o r g a n i-

s a t s i o n i n sijaan, joka pakoittaa yksilön alis-

tumaau määräyksiin.sä vieläpä väkivaltaa käyt-

tämällä, anarkismi tahtoo asettaa sopimuk-
seen perustuvan organisatsionin,
jonka määrjiyksiin yksilön tarvitsee alistua vain

scntälulen, että hän on vapaaehtoisesti ja tietoi-

.sesti sitoutunut niitä noudattamaan. Toisin

.sanoen, se tahtoo nykyisen valtion sijaan a.settaa

vapaat yhdistykset.
Anarkistisia aatteita esiintyy jo vanhalla ja

keskiajalla ja pitkin uutta aikaa. Anarkismin
ensimäiset varsinaiset teoreetikot olivat engl.

William G o d w i n (teoksessaan „En<iuiry

conccrning iiolitical juslice", 179.3), ransk.

P r o u d h o n (teoksissaan „Qu'est ce que la pro-

priete" (1840), „Les confessions d'un r(5volution-

naire" (1849), „Tdee g^nfMale de la revolution

au XIX:e si6cle" (18.51) ja saks. K as par
Schmidt (kirjailijanimenä Max Stirner),
joka on jyrkimniin ja jolidonmukaisimmin esit-

tänyt anarkistista katsantokantaa (teoksessaan

„Der Kinzige und sein Eigeuthum", 1845).

Käytännöllistä merkitystä a. saavuttaa vasta

18uO-luvulta lähtien, jolloin työväenliikkeessii

syntyy anarkistinen suunta. Sen alkuunpanija

oli venäUiiuen M. B a k u n i n, intohimoinen agi-

taattori, jonka koko toiminta tarkoitti nykyisen

yhteiskuntajärjestyksen hävittämistä. Aatteensa

hän on etupäässä lainannut Proudhonilta. Baku-
ni n ia on pidettävä sen anarkistisen suunnan
perustajana, jota sanotaan kommunisti-
seksi a n a r k i s m i k s i ja jonka etevimpänä
teoreettisena edustajana tätä nykyä on venäliii-

nen ruhtinas Petr Krapotkin. Sen pää-

mäiiränä on yksiliin rajaton vapaus tuotantoon

ja kulutukseen nähden, s. o. jokaisella on oleva

oikeus saada nauttia olemassa olevista kulutus-

esineistä olematta kuitenkaan velvoitettu otta-

maan osaa tuotantoon. Tällainen velvoitus olisi

hiinen mielestään vapauden vastainen ja sitä

paitsi tarpeeton senkin vuoksi, että tulevaisuu-

dessa on päjlsevä valtaan korkeampi siveelli-

syys: jokainen on siveellisyyden ja veljelli-

syyden tunteen johtamana koettava voimainsa

nmkaan hyödyttää lähimmäisiänsä. Kommu-
nistisen a:n rinnalla esiintyy toinen suunta,

jota voisi kutsua individualistiseksi
(yksilölliseksi) a:k s i ja joka liittyy

Slirneriin. Sen etevimmät edustajat ovat ame-
riikkalainen Benjamin R. Tucker ja skot-

lantilainen John Henry Mackay.
Nämä kaksi suuntaa eroavat toisistaan jyr-

kästi varsinkin siihen käsitykseen nähden, mikä
niillä on niistä keinoista, joiden avulla ihanne
yhteiskunta on toteutettavissa. Individualistiser

anarkistit hylkäävät kaikki väkivaltaiset toi-

menpiteet ja luottavat ainoastaan luonnolliseen

kehitykseen, joka, sittenkuin välttämätön sosia-

listinen väliaste — ihmiskunnan viimeinen suun
tyhmyys — on voitettu, on saattava kaikki sii

hen vakaumukseen, että a: n ihanne yksin on oi

keutettu. Kommunistiset anarkistit sitävastoin

suosittavat väkivaltaisia toimenpiteitä, koska ne

muka ovat paras ja nykyisissä oloissa ainoa te-

hokas keino kääntämään yleisen huomion a: iin

ja siten vähitellen raivaamaan tietä sen toteutta-

miselle. Ensimäinen, joka saarnasi tätä ..toi

minnan propagandaa", oli Bakuninin oppilas

Netsajev (1869). Tämä oppi, jonka kannat
tajia oli myöskin saks. Most, on synnyttiiny;

joukon mitä inhottavimpia rikoksia. Useat ruh

tinaalliset henkilöt ja hallitusmiehet ovat joutu-

neet anarkististen väkivallantekojen uhreiksi

Tämä taas on aiheuttanut hallitusten puolelta an-

karia kiristystoimenpiteitä anarkisteja vastaan
Anarkistinen liike on saavuttanut kannattajia

etupäässä romaanisissa maissa: Ranskassa, Es
panjassa ja Italiassa. Sen hommamiehiä ovat

kaikenlaiset haaveilijat, pahantekijät ja n. s

„agents provocateurs" (ks. t.).

(Maekay. „Die Anarchisten" ; Krapotkin.
„L'anarchie, sa philosophie, son idfal"; Herkner.
,,Työväenkysymys"; Borgius. „Die Ideenwelt des

Anarchismus" ; Pleehanow, „Anarkismi ja sosia-

lismi"; Oriinberg, artikkeli „Anarchismus''.

VVörterbuch d. Volksvvirtschaft.] J. F.

Anarkisti (vrt. Anarkia), anarkismin har-

rastaja. -Adj. Anarkistinen, ks. Anar-
k i s m i.

Anarrhicas ks. M e r i k i s s a.

Anas ks. S o r s a.

Anasarka (kreik. aHn' = päällä, ja sarfcs = li-

ha), liiiikit., vesipöhö, erittäinkin mikäli se kos

kee ihonalaista solukudosta.

Anasiditeetti (kreik. kielteinen «n, ja lat. oct-

rfH?H= happo), suolahapon puute mahanesteessä
Anastaattinen paino (kreik. «Hi.sfa')ioi = aset

taa), Hudolf .Appelin keino siirtää vanhoja pai-

noksia sinkkilevyille ja valmistaa niistä syö-

vyttämällä uusia painolevyjii. Tällä tavoin val-

mistetut uudet levyt eivät kiiitenkaan tule yhtä

tarkoiksi kuin vanhat.

Anastasia [tn'-], usean pyhimyksen nimi. 1.

Anastasia nuorempi, rikas ja ylhäinen

roomalaisnainen. kärsi nuirttyyrikuoleman v.

304; hänen muistopäivänsä on 25 p. jouluk. —
2. Ylhäissyntyinen kreikkalaisnainen, jok»

Konstantinopolista lähti keisari Justinianuksen
rakkaudentunnustuksia pakoon erääseen .Alek-

sandrian luostariin, kuoli 567; kuolinpäivä 10 p.

maalisk.
Anastasius f-tii'-J, neljän paavin nimi. A. 1.

:!0S-4111, kirosi Origeneen kirjoitukset ja vastusti

donatisteja. — A. II, 496-98. — A. IIT, 911-13.

— A. IV, l]53-.'-)4.

Anastatica hierochuntica /-/(/'- -h'-/ ks. J e-

rikon ruusu.
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Anastigmaattinen (kreik. kielteinen an, ja

astigmaattinen, ks. t.) on sellainen valo-

kuvausobjektiivi, joka on vapaa astigmaattisuu-

desta. Tällaisilla objektiiveilla saadaan him-
mentäjääkin käyttämättä reunoilta tarkkoja ku-

via. Anastigmaatti on epäsymmetrinen kaksois-

objektiivi, jonka aukko vaihtelee f 5:n ja f 18:n

välillä. Semmoisella saadaan useihin tarkoituk-

siin riittävän tarkkoja kuvia, vaikkakin valo-

tusaukko olisi objektiivin kokoinen, mikä ei ole

Hsiaulaita astigmaattisesti korjaamattomia ob-

jektiivejä (aplanaatteja y. m.) käytettäessä.

Auastomoosi (kreik. unasto'mösis = aukko,
suu), verisuonien yhdistyminen toisiinsa erityi-

sen verisuonen välityksellä; puhutaan myöskin
hermon anastomoosisla, kun toisesta hcrmorun-
gosta säikeitä liittyy toiseen hermoon. 31. 0-B.
Anastrophe (-c ] 1. anastrofi (kreik.,

= „toisinpäin-kääntö") , lauseen sanajärjestyksen

muutos puhetaidoUisessa tarkoituksessa siten,

että saua tulee sijaitsemaan sen sanan edellä,

jonka jäljessä sen oikeastaan pitäisi sijaita,

esim. Voitolle pääsi vallat Pohjnlan. A. K.
Anataasi (kreik. a)ia'<asis = laajennus), harvi-

nainen, titaanidioksidia (TiOj) sisältävä mine-
raali Uralissa. Alpeissa, Brasiliassa y. m.
Anateema (kreik. ana'i/)enio = kirous), tar-

koittaa kreikkalaisessa V:ssa T:ssa (Septuagin-
tassa) ja U:ssa T:ssa (Room. Oj ; 1 Kor. I62J;

Gal. Ig, ,) häviön omaksi vihittyä. Jumalan tuo-

mittavaksi jätettyä, jonka vuoksi se sittemmin
tuli saamaan pannaanjulistuksen, kirkon yhtey-
destä erjottamisen merkityksen. Toisessa merki-
tyksessä a. (kreik. anu'thöma) tarkoittaa juma-
lalle pyhitettyä esinettä, uhrilahjaa, jollaisia ri-

pustettiin temppeleihin samoinkuin myöhemmin
katolisiin kirkkoihin. Edv. St.

Anatolia (turk. Anadoli, kreik. Anatole' = itä,

itämaat), Vähän Aasian ja varsinkin sen länsi-

osan nimitys.

Anatomia (kreik. 0710' = ylös, ja iem?ieni = lei-

kata), oppi elollisten olioiden, sekä kasvien
(phytotomia), eläinten (zootomia) että

ihmisen (a n t r o p o t o m i a) rakenteesta ; n o r-

m a a 1 i n e n a. käsittelee terveitä elimiä, pato-
loginen a. sairaloisia ilmiöitä elimissä ja

niiden kudoksissa. Spesiaalinen, des-
kriptiivinen 1. systemaattinen a.

käsittelee erinäisiä elimiä ja elinryhmiä;
osteologia, luu- ja rusto-oppi ; s y n d e s-

m o 1 o g i a, jänne- ja jännekalvo-oppi ; m y o 1 o-

g i a, lihasoppi ; a n g i o I o g i a, suonioppi ; n e u-

r o 1 o g i a, hermo-oppi ; estesiologia, ais-

tinoppi ; splankhnologia, sisälmysoppi.
Yleinen a. (kudosoppi, histologia,
mikroskooppinen a.) tutkii kaikkien
elinten ja kudosten hienoimpia rakennesuhteita.
Sovellettu, topografinen (kirur-
ginen) a., kuvailee elimien ja niitten osien

paikallisia suhteita toisiinsa ja eri ruumiin-
osissa. — A:n historiasta mainittakoon,
että kreikkalaiset ja roomalaiset uskonnolli-

sista syistä rajoittautuivat eläinten tutkimi-
seen. Aleksandriassa v:sta 320 e. Kr. alkaen
ajoittain käsiteltiin anatomisesti myöskin
ihmisruumiita. Epävarmaa on, tokko C5 a I e-

n u s (synt. 131 j. Kr.) leikkeli ihmisruumiita.
Luigi Mondini Bolognassa (13U6) leikkeli

ihmisruumiita ja kirjoitti anatomian oppikirjan.

Uuden ajanjakson anatomiassa aloittivat miehet
sellaiset kuin Vesalius (synt. 1514), E u-

stachio ja Falopia. Suuri tapahtuma
oli Harvey n (k. 1657) keksimä veren-
kierto. A s e 1 1 i keksi 1622 imu- 1. lymfa-
suonet, Malpighi (1628-94) perusti mikros-
kooppisen a:n, jota I, e e u w e n h o e k, S w a m-
m e r d a m ja R u y s c h edelleen keliittivät.

Uudempi aika on erikoisesti harrastanut ver
tailevaa ja patologista anatomiaa. Eteviä a:n
edustajia ovat v. H a 1 1 e r (k. 1777), Hunter
(k. 1793), K. F. Wolff (k. 1794), Cuvier
(k. 1832), Bichat (k. 1802), histologian pe-

rustaja, S c h I e i d e n (k. 1881) , S c h w a n n (k.

1882). Uusimman a:n (histologian ja kehitys-
opin) edustajista mainittakoon: T i e d e m a n n,

E. H. Weber, M e c k e 1, R i c h e t, Johan-
nes Miiller, Purkinje, Gegenbaur,
Kölliker, M. Schultze, Ranvier, Ley-
d i g, V i r c h o VV. [Th. H. Huxley, „Ihmisruu-
miin rakennus"; Max Oker-Blom, „Terveys-
oppi"; Robert Tigerstedt, „Hälsolära" ja „Fy-
siologia". Laajemmista a:u oppikirjoista ovat
meillä enin tunnetut Gegenbaurin, \Viedershei-

min ja Langin teokset.] (M. 0-B.)
Anatomi, anatomian (ks. t.) harjoittaja.
Anatominen preparaatti, keinotekoisesti val-

mistettu elimistön osa, joka tekee sen anatomi-
sen rakenteen havaittavaksi. Monta menettely-
tapaa käytetään.
Anatrooppinen ks. S i e m e n a i h e.

Anaxagoias ks. Anaksagoras.
Anaximandros ks. Auaksimandros.
Anaximenes ks. A n a k s i m e n e s.

Anceps (lat.; = kaksipäinen, epävarma, epä-

määräinen) : tavujen laajuuteen perustuvissa
runomitoissa syllaba anceps on sellainen

säekaavan kohta, jossa rytmin muuttumatta voi

olla joko pitkä tai lyhyt tavu; merkki: ^.
O. E. r.

Ancher [-nk-J, Michael Peter (s. 1849),

t"ansk. taidemaalari, jolla varsinkin kalastaja-

elämän terveenä ja voimakkaana kuvaajana on
huomattava sija kotimaansa taiteessa. — A:n
vaimo, Anna K risti ne A. (s. 1859), on
myöskin taidemaalari. E. K-r.

Anchitherium [-the'-], paleom., paritonvar-

painen kavioeläin, hevosen esi-isä. Sivuvarpaat
olivat keskivarvasta paljoa lyhemmät, mutta
koskettivat vielä maata. Oli ylä-miocenissa

yleinen Euroopassa ja Pohjois-Ameriikassa.

Anchusa l-kliu'-], härjänkieli, kasvisuku

Borruginacece-beimossa.. Isonlaisia, joks. leveä-

lehtisiä, karheakarvaisia, tav. sinikukkaisia yrt-

tejä. Teriö suppilomainen, nielu viiden holvi-

maisen, karvaisen suomun sulkema. Hedelmä
4-lohkoinen lohkohedelmä. Suomessa kaksi lajia,

jotka ovat yleisiä ainoastaan lounaisimma.ssa

osassa maatamme pelloissa, lastauspaikoilla

j. n. e.

Ancienniteetti ks. Ansienniteetti.
Ancien regime [äsiä' rezi'm] {rs^Dsk.)

,
„vanha

hallitustapa", ajanjakso, joka on ollut valtiol-

lisen järjestelmän muutoksen edellä ; erityisesti

käytetään tätä lausepartta Ranskan vallan-

kumouksen edellise.stä ajasta; myöskin se mer-

kitsee ,,olleita oloja", „entisajan henkeä".

Ancile [-1'-] (lat.), soikea, kumpaisoltakin

syrjältä kaarteinen kilpi, jonka muiuaisrooma-
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laiset kertoivat taivaasta pudonneen kuningas
Numa Pompiliuksen hallitusaikana. Koska Roo-
man vallan luultiin riippuvan tämän kilven säi-

lymisestä, antoi Numa sen salaamiseksi valmis-

taa 11 aivan samankaltaista kilpeä. Kaikkien
12 kilven hoito uskottiin 12 papille, jotka vuo-

sittain maaliskuussa laulaen ja tanssien juhlal-

lisessa saattueessa kuljettivat niitä ympäri kau-
pungin. Luultavasti kilpien luku tarkoittaa

vuoden kuukausia. K. J. H.
Anckarstierna [-sär-]. Cornelius Di-

driksou (1655-1714), ruots. amiraali, alk.

Thijseu, otti osaa merisotaan 1677 Tanskaa vas-

taan, aateloitiin seur. v. ja tuli vapaaherraksi
1692. Oli toisen osaston päällikkönä maallenou-
sussa Själlannissa 1700. ja oli seur. vuosina Suo-

men lahdessa liikkuvan ruots. laivaston kom-.;n-

tajana, m. m. 1705 johtamassa epäonnistunutta
hyökkäystä Ketusaarta vastaan.
Anckarström, Jakob Johan (1762-92),

Kustaa IIl:n murhaaja, otti 1783 kapteenina
eron sotapalveluksesta. Hänessä samoin kuin
aatelistossa yleensä vallitsi kova tyytymättö-
myys Kustaa Ulitta kohtaan tämän pakoitettua

valtiopäivät hyväksymään „yhdistys- ja vakuu-
tuskirjan". Luonteeltaan kostonhimoisena ja

väkivaltaisena A. alkoi hautoa mielessään tuu-

mia kuninkaan henkeä vastaan ja liittyi siinä

tarkoituksessa 1791 muutamiin muihin aatelis-

herroihin (kreivit Horn ja Ribbing, vapaaherra
Ehrensvärd, kenraalimaj. Pechlin y. m.). Maa-
lisk. 16 p:nä 1792 Oopperatalossa toimeenpan-
nuissa suurissa naamiohuveissa A. väentungok-
sessa ampui kuningasta kuolettavasti selkään.

Seuraavana aamuna A. vangittiin, tunnusti pai-

kalla rikoksensa ja tuomittiin menettämään hen-

kensä, kunniansa ja omaisuutensa. Kolme päi-

vää häpeäpaalussa .seistyään ja raipparangais-

tuksen kärsittyään A. huhtik. 27 p:nä mestattiin.

K. B.dt.

Anckarsvärd [-ä-J. 1. Mikael A. (1742-

lS;i8), soturi, valtiomies, ennen aateloimistaan

Co.ss\va. 1772 v:n vallankumouksen puhjetessa
Cossvva palveli Viaporissa vänrikkinä laivastossa

ja hänelle uskottiin Suomessa silloin oleskelevan

\altaneuvos Reuterholmin vangitseminen, minkä
onnellisesti toimittikin. .Aateloituna ja arvoissa

kohonneena hän oli mukana 17S8 v;n sodassa ja

osallisena Anjalan liitossa, mutta osasi kuitenkin
kuninkaan edessä puhdi-stautua. 1809 kutsuttiin
.'\. maamarsalkaksi niille valtiopäiville, jotka
antoivat Ruotsille uuden hallitsijasuvun ja

uuden valtiomuodon. A. oli nyt korotettu vapaa-
lierraksi ja kreiviksi. On kirjoittanut „Tankar
oin 1789 ars fälttäg" ja „Minnen frän ären 1788-

90". — 2. Karl H e n r i k A. (1782-1865),

soturi, valtiomies, edellisen poika, synt. Via-

porissa 22 p. huhtik. 1782. Oli innokas osan-

ottaja läntisen armeijan kapinaan 1809 ja lähe-

tettiin Tukholmaan sopimaan siellä olevain
samanmielisten kanssa. A. korotettiin nyt
everstiksi, mutta joutui pian tyytymättömänä
Kaarle Juhanan noudattamaan politiikkaan epä-

suosioon ja otti eron 18i;i. Valtiopäivämiehenä
1817 hän esiintyi hallituksen ankarana arvo.steli-

jana ja oli tämän jälkeen kauan aikaa ,,oppo-

sitsionin" huomaltavimpana miehenä. Valtio-

päivillä ja julkisen sanan avulla hän esiintyi

liallinnollisen virkavallan leppymättömänä vas-

tustajana, lausuen m. m. ..ettei laittomia käskyjä
saa totella". 1830 hän julkaisi Richertin kanssa
ehdotuksen eduskunnan muutokseksi, joka käsitti
säätyjen lakkauttamisen, ja 1833 kirjansa ,,Poli-

tisk trosbekännelse"' (valtiollinen uskontunnus-
tus). 1840 v:n valtiopäivien jälkeen A. ei enää
yhtä väsymättömästi kuin ennen ottanut osaa
valtiolliseen elämään, mutta esiintyi kuitenkin
silloin tällöin ja pysyi eduskuntamuutokseu in-

nokkaana harrastajana. Kuoli Tukholmassa 25 p.

tammik. 1865. K. (1.

Aneena l-kö'-], kaupunki Italian samannimi-
sessä maakunnassa Adrianmeren rannalla, 3.5,001)

as.; linnoitettu. Piispanistuin. Vilkas meri-
liike (1903 siellä kävi 1300 laivaa), sokeriteolli-

suutta, villa- ja rautatavaroita. Laivaveistämö.
Pohjoispuolella kaupunkia on muinaisroonialai-
nen rantarakenne (aallonmurtaja), jota kori.sta.a

valkeasta marmorista tehty Trajauuksen triumfi-
kaari. Useita kirkkoja, joista huomattavin on
ll:nnellä vuosis. Venuksen tctnppelin raunioille
rakennettu tuomiokirkko San Ciriaco. — Kau-
pungin lienevät 4:nnellä vuosis. e. Kr. perusta-
neet Syrakusasta lähteneet uutisasukkaat. Traja-
uuksen aikana se oli kukoistava kauppakau-
punki ja keskiajalla jonkun aikaa itsenäinen
tasavalta, mutta joutui 1275 paavin vallan alle.

A. liitettiin Italian kuningaskuntaan 18Ö1.

Ancus Marcius (myös Ma r tiu s), tarun
mukaan Rooman neljäs kuningas lopulla 600-

iukua e. Kr., Numa Pompiliuksen tyttärenpoika,
jonka hallituskausi yleensä oli rauhallinen. Hän
taisteli latinalaisia vastaan, joista osa. siirret-

tiin asumaan Aventinus-kukkulalle. Rooman
sataman Ostian perustaminen sekä toiselle puo-
lelle Tiber-jokea johtavan paalusillan (Pons
siibliciiis) rakentaminen ynnä Janiculumin lin-

noitus mainitaan inyös Ancus Mareiuksen ansio-

töiksi. K. J. H.
Ancylostoma duodenale [lo's- -ntt'-/ (Doch-

»liiis dnodcnalis), S-18 mtn pituinen Slrongyli-

dcce-heimon suolinkai-

nen, joka toukkana ^
elää vapaana kosteissa

paikoissa, mutta myö-
hemmin voi siirtyä ih-

misen ohjassuolen ylä-

osaan ja tarttua limakalvoon suussa

olevalla väkäslaitoksella. Esiintyen tu-

hansittain suolessa verta imien ja, ala-

ti paikkaansa vaihtamalla, aiheuttaen
haavoissa jälkivuoloja, synnyttää se

vaikean taudin, jonka huomaltavimpa-
na oireena on suuri vähäverisyys ja

loppuna usein kuolema. Mato ja sen

mukana tauti on hyvin levinnyt van-

han ja uuden maailman lämpimissä
seudui.ssa. Euroopassa se on Italiassa

}"leinen ; myös Saksassa Reinin varsilla

esiintyvä tiilentekijöiden anemia on
madon aiheuttama. 1880 tauti herätti

huomiota St. Gotthardin tunnelia ra-

kennettaessa. Muutamia vuosikymme-
niä se on ollut tunnettu useissa Keski-
Euroopan kaivoksissa. Suomessa ei

matoa ole koskaan tavattu. Sen munia
poistuu ulostuksissa useinkin tavatto-

mia määriä. Suotuisissa oloissa ne kehittyvät
toukiksi, jotka suun tahi ihon kautta ihmisen

AiicyUisto-

ina duode-
nale.
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suoleen joutuneina kehittyvät edelleen ja syn-
nyttävät taudin. Tämän voi monessa tapauk-
sessa parantaa tavallisilla matolääkkeillä. Puh-
taus on paras tartunnan ehkäisijä. A. K:nen.
Ancylusaika, se geologinen aika, jolloin An-

cylusjiirvi (ks. t.) oli olemassa.

Ancylus fluviatilis l-a'-J. pieni kotilo, jonka
leveän kckomainen, kierrokseton kuori on 7 mm
pitkä; eliiä joissa ja koskissa siellä täällä rau-

nikkoseuduis.samme. Laji tullut kuuluisaksi
siltä, etlii seu kuoria on tavattu sen laajau sisa-

järven eli n. s. Ancylusjärven (ks. t.) kerrostu-
missa, jonka luullaan jääkauden jälkeisellä

ajalla täyttäneen Itämeren syvänteen. [Suo-
men kartasto N:o 4, s. 15.

J

A'. .1/. L.

Ancylushieta ks. Ancylusjärvi.
Ancylusjärvi, gcoL, suuri suolaton järvi, joka

kohta jiiäkauden loputtua peitti nykjMsen Itä-

meren ja osan sen rannikkoalueista. Tuo järvi

muodostui siten, että jääkautisen jäämeren
kanssa yhteydessä ollut Itämeri myöhäisglasiaa-
liseu maankohoamisen (ancylus-kohoami.sen)
kautta tnli erotetuksi mainitusta jäämerestä,
jonka jiilkeen sen vesi vähitellen muuttui suo-

lattomaksi. Nimensä järvi on saanut kotilon,

Ancylus fluviutitiksen, mukaan, joka fossiilina

esiintyy senaikuisissa rantavalleissa.

A:u kerrostumia ovat, paitsi nuiinitut ranta-
vallit, a n c y I u s-h i e t a ja a n c y I u .s-s a v i

<j(ita lienee tavattu m. m. Viipurin seuduilla).

Jäiikauden jiilkeisen maanvajoamisen kautta
tuli A. taas yhteyteen valtameren kanssa ja

niuuttiii suolaiseksi Litorina-mereksi.
Ancylussavi ks. Ancylusjärvi.
Ancyra [-ky-], muinainen kaupunki Vähässä

Aasiassa, ks. A n go r a.

And, Andreas Andreasson (k. 1317),
ruots. oppinut, oli käynyt oppia ulkomailla, ar-

vattavasti Pariisin yliojiistossa, ja siellä maiste-
riksi tullut, kun 1278 valittiin Upsalan tuomio-
rovastiksi. 1285 hän osti Pariisissa talon, jonka
lahjoitti siellä opiskelevien ruotsalaisten asutta-
vaksi. A. oli jäsenenä siinä lautakunnassa, joka
pani kokoon ja kirjoitti 1296 julkaistun Uplan-
nin lain. Kuului sukuun, jonka kilvessä nähtiin
uiva sorsa: siitä nimi (ruots. aHd = .sorsa).

Andalusia (lat. VanOuHtia, Vandaliicia, esp.

Andiiluriii) , maakunta Espanjassa Sierra More-
nau ja \älinieren välillä; sen liipi virtaa Gua-
dalquivir-joki : 87,570 km' ja SVjmilj. as. A. oli

muinoiti jaettuna 4:ään maurilaisvaltioon, nyt
se käsittiiä 8 maakuntaa: TIuelva. Cadiz, Sevilla,

Jaen, Cordoha, Malaga, Almeria ja Granada.
Tilu'ästiasutut, hedelmälliset seudut (vegasj
Guadahpiivirin laaksossa, lännessä, vaihtelevat
korkfitten vuorten, asumattomien arojen ja

suola riimeiden ( iiiiirisiniis) kans.sa idässä ja lou-

naassa. Ilmanala sulitroopillinen, etelässä Eu-
roopan kuumin. Jlaakuiita on Espanjan hedel-
mällisin ja seu kauniimpia: se on kuiilui.sa bevo-
si.-laan, öljystäiin ja appelsiineistaan. — A. oli

ensin foinikialainen ja karthagolainen siirto-

maa. V. 2IIG e. Kr. se joutui Kooman vallan alle.

Kansainvaellusten aikana sen valloittivat van-
daalit (heislii nimi), ja heidän jälkeensä länsi-

gootit. V. 711 aral)ialaiset, jotka vasta v. 1492
kadottivat loput siitä (Granadan). — Maurien
(ar;iliialaisteu) karkoiltaminen ja juutalais-
vainot ovat suuresti vaikuttaneet A:n taloudel-

la. Painettu ^l4>9.

liseen taantumiseen ja väkiluvun vähenemiseen.
Monet rauniot ja paikannimet y. m. muistut-
tavat vielä vanhoja aikoja. Asukastyyppi ja
luonne on maurilais-itäraaalainen. VV. S-m.

Andalusiitti, tavallisesti rombisissa, nelisi-
vuisissa prismoissa kiteytyvä, mineraalina esiin-
tyvä, emäksinen aluminiumsilikaatti. On puner-
tava, ja särmät ovat läpikuultavia. Tavattiin
ensinnä Andalusiassa (siitä nimi).
Andamaanit, saariryhmä Bengaalin lahdessa

Intian valtameressä, 4 suurta ja n. 50 pientä
saarta; 6,500 km=, 25,000 as. Saaret kohoav.at
samalta merenalaiselta harjulta, jolta Nikobaa-
ritkin; tämä matalikko on Birman länsiran-
nikon jatkona ja ulottuu aina Suuda-saarille.
Matala, metsäinen, mahonkipuita kasvava vuo-
renselänne kulkee saarten yli ; niitten ilmasto
on troopillinen, kasvikunta rikas, eläinkunta
köyhä. Alkuasukkaat, n. 2,000, ovat negroidista
alkuperää ja läheistä sukua Itä-Intian saarten
alkuasukkaille, negritoille. He ovat tummia,
villatukkaisia ja pieniä, n. 1,5 m, suurimmaksi
osaksi raakalaisia. Arabialaiset maantieteilijät
tunsivat saaret jo 9:nnellä vuosis. V:sta 1858
englantilaiset ovat käyttäneet niitä indobrittiläi-
senä rangaistussiirtolana; n. 16,000 rangaistus-
siirtolaista. \V. S-m.
Andante [a'n-] (it.), „käyden", tarkoittaa

tasaisen tyyntä aikamittaa. — Andantinb
[-i'-] (it.), edellistä hieman eloisampi (Englan-
nissa päinvastoin hitaampi) aikamitta. /. K.
Andelin, Antti (1809-82), rovasti, kielitie-

teilijä. Räätälin poika Vanajalta. Pappina
Honkajoella ollessaan 1837-53 hän johti valtion
ojitustöitä vaikuttaen paljon näiden köyhien
seutujen viljelykseen. 1853-9 A. oli kirkko-
herrana Utsjoella hoitaen ajoittain kappalais-
virkaa Inarissa; opiskeli lappia ja käänsi tälle

kielelle joukon uskonnollisia kirjoja: aapis-
kirjan, Lutherin katekismuksen selityksineen,
Hiibnerin piplianhistorian, sunnuntai- ja juhla-

päiväin epistolat ja evankeliumit tavanmukai-
sine liitteineen (ote kirkon käsikirjasta, Kris-
tuksen kärsimyshistoria, Jerusalemin hävitys,
pieni rukouskirja y. m.), Lutherin lyhyen e|)is-

tola- ja (yhdessä A. Laitin kanssa) evankeliumi-
postillan; lisäksi pari raittiu.skirja.sta (Rampa
Lauri ja Kolme päivää Sairion kylässä). Vielä

on A:n kynästä lähtenyt pirteä kertomus X^ts-

joen pitäjästä (Suomi 1858) sekä ruotsin kielellä

Utsjoen murteen kielioppi (Anfeckningar i lapp
ska sprftkets grammatik, 1856) ja Inarin-lapin

kielioppi ja kielennäytteitä ynnä lappalais-suo-

malaineu sanaluettelo (Enare-lappska sprflk-

prof med ordregister, 1861). Käsikirjoitukseksi

on jäänyt A:n laajanlaiuen suomalais-utsjokelais-

inarinlappalainen sanakirja (Utsjoen kirkon ar-

kistossa; inarinlappalais-suomalainen, lipuille

kirjoitettu jäljennös Suom.-ugr. Seuran hal-

lussa). A. E. (Fr. Ä.J
Andermatt 1. Ursern (it. Orsera) , kaup-

pala Urin kanttonissa Sveitsissä Reuss-joen var-

rella, 1,444 m yi. merenp., n. 800 as. Turisti-

paikka, ilmaparantola, tiirkeä tienristeys, missä

Reussin ja Ticinon jokilaaksojen tiet leikkaavat

Khöne- ja Reinlaaksoja pitkin kulkevia teitä.

W. S-i>i.

Andernach. (lat. Anttmnacum), Reinin maa-
kunnassa, 17 km Koblenzista luoteeseen, 9,000 aa.
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Haii>- Cliiislian Anilc!>

Pää- ja risteysasema Köln-Koblenzin radalla.

Viljakauppaa ja sikariteollisuutta. Ennen oli

A. roomalainen linnoitus ympärysmuureineen ja
vahti torneineen.

Andersberg 1. Y 1 i k a r t a n o. maatila Mänt-
sälässä, kuuluva H. von Qvantenille.

Andersen, Hans Christian (1805-75),

tansk. runoilija, lapsellisen herkkä, mielikuvitus-
rikas kyky, oli köyhän suutarin poika Odensen
kaupungi.sta, synt. 2 p. huhtik. 1805. Yritet-

tyään ensin näyttelijäksi A. saavutti ensimäisen
menestyksensä romaanilla ,,Iraprovisatoren"

(1835), jota seurasivat romaanit „0. T." ja „Kun
en Spillemand" y. m. Mutta maailmankuuluksi
ovat C. Andersenin nimen tehneet vasta hänen

nerokkaat satunsa
„Eventyr" (ilm. 1835
jälkeen), jotka ovat
käännetyt melkein
kaikkiin Euroopan
kieliin (suomeksi
Julius Krohn. Helmi
Setälä ja Maila Tal-

vio) . Hänen koko
persoonallisuutensa

ilmenee noissa sa-

duissa, jotka kuvas-
tavat lapsen maail-
maa kokonaisuudes-
saan ja joissa idylli-

maisen pohjasävyn
yllä vilkas mieli-

kuvitus ja leikkivä
satiiri valtoinaan karkelee: niiden tyylissä
on suullisen esityksen eloisuutta ja väri-

rikkautta. Näytelmänkirjoittajana luonnistui
.•\. toisinaan hyvin, mutta kärsi myös useimmat
pettymj'kseusä ; lyyrikkona hän ei ollut kovin
huomattava. A. matkusteli paljon ulkomailla,
sai sieltä uusia vaikutuksia, pysyi vapaana
kotoisista pikkuriidoista ja nautti kuuluisien
ja korkeassa asemassa olevien henkilöiden
kunnioitusta ja ystävyyttä; hänen monista
matkaUuvauksi-staan on „En Digters Bazar"
paras. Omasta elämästään hän on kertonut kir-

jassa „Mit Livs Eventyr". A. kuoli Kööpen-
haminassa elok. 6 p. 1875. [Georg Brandes,
„Samlede Skrifter"' II. ss. 91-132.]

Andersen, Vilhelm (s. 1864), tansk. estee-

tikko, kirjoittanut henkeviä tutkimuksia etu-

päässä Tanskan kirjallisuudesta: „Poul Möller",
,,Adam Oehlensohläger", „Knud Sjicllandsfarer",
„Litteraturbilleder I-Il", „Bacchustoget i Nor-
den", „Tider og Typer i dansk Aands Historie
1" y. m.
Andersin, Johanna O 1 1 i 1 i a n a (H a n-

n a) (s. 18(ilj, ranskan, saksan ja englannin kie-

len opettajatar. A. harjoitti 1883-84 ja 1890 kieli-

opiiiuoita Pariisissa; v:sta 1884 Helsingin Suo-
malaisen tyttökoulun sekä sittemmin Helsingin
Suomalaisen jatko-opiston ja Helsingin Suoma-
laisen yhteiskoulun opettaja; v:sta 1906 Helsin-
gin tyttökoulun yliopistoon johtavien jatkoluok-
kien johtajatar. A. on Valvojassa julkaissut
useita kirjallisia esseitä, käsitellyt erinäisissä

kirjoituksissa foneettisen kirjoitustavan käyttöä
koulMO|M'tuksessa sekä toimittanut useita oppi-

ja lukukirjoja. [„Biograafisia tietoja Suomen
naisista" (1896).]

Anderson, Nikolai (1845-1905), kielentut-
kija, synt. Virossa, Kasanin yliopiston profes-
sori. Julkaissut m. m. „Studien zur vergleichung
der ugrofinnischen und indogermanischen spra-
chen", joka ensi kertaa vakavasti käsittelee suo-
malais-ugrilaisten ja indoeurooppalaisten kan-
sain yhä ratkaisematonta alkusukulaisuuskysy-
mystä asettuen sukulaisuusoletuksen puolelle.

Ansiokas on hänen suomalais-ugrilaista äänne-
historiaa käsittelevä teoksensa „Wandlungen der
anlautenden dentalen spirans im ostjakisehen".

A. K.
Anderssen, A d o 1 p h (1818-79) , kuuluisa

saks. sakinpelaaja, toimi Breslaussa matematii-
kan professorina, toimitti paria sakkilehteii,

esiintyi voittavana pelaajana useissa kilpai-

luissa. A. oli myös taitava teoreetikko ja arvoi-
tusten laatija.

AVidersson, Johan Axel ks. A c k e.

Andersson, Karl Filip Gunnar (s.

1865), ruots. kasvitieteilijä. Hänen arvokkaim-
mat tutkimuksensa ja kirjoituksensa koskevat
kasvipaleontologiaa. Tutkinut m. m. Suomen
kvartääristä kasvistoa. Teoksia: „Svenska växt-
världens historia" (1896) ; „Studier öfver Fin-
lands torfmossar och fossila kvartärflora" (1898
sarjassa ,, Bulletin de la Commission gfiologique de
Finlande")

;
„Hasseln i Sverige fordom och nu"

(1902 sarjassa „Sveriges geol. undersökning")

.

J. A. W.
Andersson, Karl Johan (1827-67), ruots.

afrikanmatkustaja. Matkusti engl. Galtonin seu-
rassa v. 1850-51 Hamara- ja Ambomaissa, saa-
pui 1853 Ngami-järvelle. Tutki v. 1858-59 ja
1867 Kunenen jokialuetta, löysi Okavango-joen,
kuoli matkalla. Kirjoitellut matkoistaan.
Andersson, Nils Johan (1821-80), ruots.

kasvitieteilijä. Kirjoittanut oppikirjoja ja laa-

tinut kasvitieteellisiä tauluja, joita meilläkin
oppikouluissa on käytetty opetusvälineinä. Oli
kasvitieteilijänä muassa fregatti „Eugenien"
purjehduksella maan ympäri. Hetkellä teke-
mäinsä muistiinpanojen mukaan julkaisi kasvi-
maantieteellisiä kirjoituksia esim. „0m Galapa-
gosöarnas vegetation" (1854).
Andesiini, maasälpäryhmään kuuluva kiven-

näinen, jota tavataan andesiiti.ssa (ks. t.).

Andesiitti, nuori vulkaaninen vuorilaji, väril-

tään musta, vihertävä tai harmaa. Sitä tava-
taan Andein vuoristossa Etelä-Ameriikassa, Is-

lannissa ja Araratilla, Unkarissa y. m.
Andes-vuoret ks. K o r d i 1 1 i e e r i t.

Andidzan, kaupunki Länsi-Turkestanissa
Ferganan maakunnassa lähellä Syr-Darjaa.
Transkaspian radan loppuasema, 48,000 as. Ym-
päristö tehty hedelmälliseksi keinokastelun
avulla. V. 1902 maanjäristys tuhosi tämän kau-
1 ungin, joka harjoitti melkoista teollisuutta,

|iiiutarliaiilioitoa ja silkin- ja puuvillanviljelystä.
Andokides [-i di-] Leogoraan poika (s. n. 440

e. Kr.), ateenalainen puhuja, joka oli .sekaantu-
nut Hermeen-patsaiden kaatajain oikeusjuttuun
(v. 415 e. Kr) ; senvuoksi hänen täytyi mennä
maanpakoon, josta palasi v. 402 e. Kr. takaisin.
V. 399 e. Kr. hänet pantiin syytteeseen Eleusiin
mysterioiden hävä-semisestä ; mutta hän puolu.s-

tautui loistavasti ja vapautettiin. Hänen nimel-
lään on olemassa 4 puhetta, joista 2 varmasti on
oikeaperäistä. (O. E. T.;



38!t Andorra- Andreas

Andorra [-o'-], tasavalta Ranskan ja Espan-
jan rajalla Pyreneitten vuoristossa, sen jylhim-
mässä osassa; väestön (n. 6,000 as.) sivistyskanta
on varsin alhainen, maanviljelj-s on varsin vähä-
pätöinen, teollisuudesta voi tuskin puhuakkaan,
salakuljetusta harjoitetaan paljon. Jo v:sta SOO
e. Kr. A. on ollut tunnustettu puolueettomaksi
valtioksi ja on nyt Ranskan ja Espanjan suo-

jeluksen alla. Urgelin espanjalaisella piispalla

on lakiasäätävä valta, kun taas lainkäyttö on
Ranskan presidentin hallussa. Hallintoa hoitaa
ylineuvosto. Tasavalta on jaettu kuuteen kun-
taan, pääkaupunki on A n d o r r a la Viejä
(Vanha Andorra).
Andrada e Silva [-drä'-], Josf Bonefa-

t i o d' (1703-1838), brasilialainen valtiomies, oli

1800-19 Portugalin vuoritoimen yli-intendent-
linä, 1819 Brasiliaan synnyinmaahansa palat-

tuansa, hän asettui 1821 sen konstitutsioniliik-
keen etunenään, oli 1822-23 sisäasiain ministe-

1 inä, jonka jälkeen epäsuosioon joutuneena lä-

hetettiin Eurooppaan. Sai kuitenkin pian pa-
lata ja oli 1831-34 alaikäisen keisarin Pedro II:n
holhoja.

Andrässy [-Cisi], Gyula (Julius) (1823-90),
kreivi, unk. valtiomies, oli valtiopäiväin jäse-

nenä 1847-48 ]a yli-

i-spaanina 1848. Val-
laukumousaikana hän
taisteli urhoollisesti

maansa puolesta (ol-

len m. m. Görgeyn
ajutanttina) sekä oli

Unkarin lähetti-

läänä Konstantinopo-
lissa, jolloin hänen
onnistui estää un-
karilaisten pakolais-
ten luovuttamista
Itävallalle. Kapinan
kukistuttua hänet
poissaolevana tuomit-
tiin kuolemaan sekä

Gyula .^ndrissy.
hirtettiin „in effi-

gie". Senjälkeen A. maanpakolaisena oleskeli

Pariisissa, mutta armahdettiin, palasi Unkariin
ja tuli 1861 valtiopäiville, liittyen Deäkin puo-
lueeseen, joka sovinnon tietä pyrki luomaan
Unkarin itsenäisyyttä. 1867 Unkarin pää-
ministeriksi tultuaan hän toimeenpani joukon
vapaamielisiä uudistuksia ja perusti Unkarin
uuden maanpuolustus-sotaväen ( ?ioni'ed-laitok-

sen). 1871 A., ensimäisenä unkarilaisista, tuli

koko valtakunnan yhteiseksi ulkoministeriksi ja

ministeripresidentiksi. Tässä toimessaan hän
tahtoi saada aikaan hyvät suhteet sekä Saksaan
että myöskin Venäjään. San Stefanon rauhan
(1878) jälkeen suhde Venäjään kylmeni; Ber-
liinin kongressissa A. Itävalta-Unkarin pää-
edustajana sai toimeen päätöksen, jonka nojalla
Itävalta-Unkari valtasi Bosnian ja Herzegovi-
nan. Bismarckin ja A:n välillä pidettyjen neu-
vottelujen tuloksena oli Venäjää vastaan suun-
nattu Saksan j!i Itävalta-Unkarin puolustus-
liitto (1879). Syysk. 22 p. 1879 A., Bosnian ja

Herzegovinan valtauksen seurauksien johdosta
menetettyään kansansuosionsa Unkarissa, luopui
ministerinvirastaan: hän pysyi kuitenkin edel-

leenkin keisari Frans Josefin persoonallisena

ystävänä ja Unkarissa jälleen suosioon i)ääs-
tyään vaikutti suuresti asioiden kulkuun. A.
oli Unkarin loistavimpia valtiomiehiä ja eteviin
piä puhujia.
A:n molemmat pojat. Tivadar (Theodor)

(s. 1857) ja Gyula (s. 1860), ovat kumpikin oL
leet valtiollisessa elämässä huomattavina henki-
löinä mukana, varsinkin nuorempi. Lopetet-
tuansa opintonsa oli tämä attaseana Konstanti-
nopolissa ja Berliinissä. 1884 hän tuli valtiopäi-
ville, jossa liittyi vapaamieliseen puolueeseen;
1892 hän tuli sisäasiain ministeristön valtiosih-
teeriksi ja 1894 kunink. hovin ministeriksi.
1895 A. erosi ministeristöstä. 1898 hän 20 muun
edustajan kanssa erosi vapaamielisestä hallitus-
puolueesta, mutta yhtyi taas 1899 (BänfTyn
kukistuttua) siihen. V. 1906 hän tuli Wekerlen
johtamaan miuisteristöön sisäministeriksi, jossa
virassa hänen huomattavin työnsä on ehdotus
Unkarin vanhettuneiden äänioikeusolojen uudel-
leen järjestämiseksi. ii. B:dt.
Andreas [-drv'-J. i. Jakob A. (1528-90),

tiibingeuiläinen jumaluusopin professori, har-
rasti luterilaisten välisten riitojen poistamista
ja tuli näissä harrastuksissaan ensimäiseksi S o-

vintokirjan (ks. t.) aikaansaajista. —
2. Johann Valentin A. (1586-1654), edel-

lisen pojanpoika, hovisaarnaaja Stuttgartissa.
Vastusti henkevästi 17:nnen vuosisadan puhdas-
oppisuutta, joka laiminlyöden tosikristillisen elä-

män pani pääpainon uskonopillisiin määritel-
miin. Paitsi jumaluusopillisia teoksia A. myös-
kin on kirjoittanut runoja.
Andreas Laurentius ks. Laurentius An-

dre cX'.

Andreaeaceas [-ä'-], sammalheimo; pieniii,

tummia kivisammaleita, joiden itiöpesäke au-

keaa neljällä pituuttaisraoUa. Meillä yleisin

Andrecea petrophila.

Andreaksen risti, vino risti. ks. Andrea s.

Andreas (kreik. andre'ios = miehuullinen)
,
yksi

Jeesuksen kahdestatoista apostolista, Pietarin
veli. joka, oltuaan ensin Johannes Kastajan op-

pilas, liittyi yhdessä erään toisen kanssa (Joli.

1,5 seur.) ensimäisenä Jeesukseen. Eusebius ker-

too hänen lähetyssaarnaajana vaikuttaneen
Skyytiassa, jonka vuoksi häntä venäläiset kun-
nioittavat erityisesti apostolinaan. Hyvin myö-
häinen perintätieto kertoo hänen kärsineen mart-
tyyrikuolemansa vinolla ristillä (Andreak-
sen risti), joka kuvaamataiteessa on hänen
nerkkinään. Hänen päivänsä on 30 p. marras-
icuuta. (Edv. St.J

Andreas, unk. A n d r ä s [-äsj, kolmen Un-
karin kuninkaan nimi. 1. A. I, kuninkaana
1047-60, tuli kansallisen ja pakanallisen puo-

lueen avulla hallitukseen ja sai sodalla keisari

Henrik lll-.n luopumaan läänitysvallastaan,

mikä tällä oli Unkarissa Liittyi kuitenkin

sitten ilse kristinuskon suosijoihin : menetti

kruununsa ja henkensä taistelussa veljeänsä

Belaa vastaan. — 2. A. II, kuninkaana 1205-35,

suosi voimakkaan puolisonsa Gertrudin vaiku-

tuksen alaisena saksalaisuutta ; tästä syystä

unkarilaisissa ylimyksissä syntynyt tyytymättö-

myys ilmeni kuningattaren murhassa (1213) ja

kapinassa, jonka tyynnyttämiseksi A. 1222 Bulla

aurealla (kultaisella bullalla, unk. nrnvy bulla)

vahvisti aatelisten oikeuden valtiopäivillä päät-
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tää maan asioista. 1217 A. teki paljon maksa-
van, mutta tuloksettoman ristiretken Pyhään
maalian. — 3. A. III, kuninkaana 1290-1301,
edellisen pojanpoika, viimeinen hallitsija Arpä-
diu (ks. t.) suvusta, taisteli pitkin hallitus-

aikaansa kruununtavoittelijoita vastaan.
K. G.

Andreas Laurentii /-e'- -e'-/ ks. Björn-
r a III.

Andreas Olai [-e'-J, Juhana herttuan kans-
Irri. synt. urebrossa ja todennäköisesti Kustaa
kuninkaan kamreerin. Euotsista sittemmin paen-
neen Olaus Bromsin poika. Saavutettuansa Sak-
sassa lainopin tohtorin arvon, tavataan A. O. ku-
ninkaan palvelukse.ssa, m. m. lähetystön jäsenenä
Englannissa. 1556 hän tuli nuoren Juhana hert-

tuan palvelukseen kansleriksi. Tämmöisenä lie-

nee hän kannattanut herttuan kunnianhimoisia
itsenäisyy-stuumia ja joutui tästä syystä Kus-
taan epäsuosioon ; tämä soimaa häntä epärehel-
liseksi, lahjusten ottajaksi ja juopoksi. Suo-
messa mainitaan hänen, vastenmielisyydestä
suomalaisia ja suomen kieltä vastaan, vaikut-
taneen ruotsalaisen Folliugiuksen nimittämi-
seksi Turun piispaksi. Kuoli jouluk. 1560.

K. G.
Andreas-rahat, rahoja, joiden leimassa on

apostoli Andreaksen kuva suuren Andreaksen-
ristin takana. Niitä lyötiin etupäässä Brauu-
Bchweigissä ja Hannoverissa. — Pietari I:n,

Annan ja Elisabetin hallitessa lyötiin Venäjällä
2 ruplan arvoisia Audreasdukaatteja,
Elisabetin aikana myöskin 1 ruplan arvoisia.

Andreastähdistö. 1. Venäjän korkein ritari-

täiidistö, jonka 30 p. marrask. (v. 1.) 1698 Pie-

tari Suuri perusti; merkki annetaan vain ken-
raaliluutnantin arvoisille henkilöille, joilla jo on
Aleksanteri Nevskijn ja Valkean Kotkan merk-
ki. — 2. Skotlantilainen ritarikunta.
Andree [-re']. 1. K a r 1 A. (1808-75), Saks.

maantieteilijä, synt. Braunselnveigissä, eli Leip-
zigissä ja Dresdenissä. „Glolius" aikakausikirjan
perustaja (1861). Kirjoittanut m. m. ,.Geo-

graphie des VVelthandels" v. 1867-72. — 2. R i-

chard A., (s. 1835), edellisen jioika, etnografi

ja maantieteilijä, kirjoittanut näissä aineissa

u.seita teoksia (esim. „Etluiograpliische Paral-
lelen und Vergleiche", Stullg. 1878 ja, uusi

jakso, Lpz. 1889) ja toimittanut tunnetun
Andreen kartaston (1 pain. ISSI). Isänsä perus-
taman aikakauskirjan toimittaja.

Andree [-re'], SalomonAugust (s. 1854),
ruots. insinööri ja tiedemies. Oli v. 1882-83 mu-
kana ilmatieteellisessä retkikunnassa Huippu-
vuorilla. Teki tieteellisessä tarkoituksessa
montv ilmapalloretkeä, joista on julkaissut se-

lontekoja. Tutki innolla pohjoisnavan löytämis-
kysymystä. Lähti 11 p. heinäk. 1897 Tanska-
laissaarelta. Huippuvuorten |>olijoispuolelta, il-

mapallolla, aikoen sillä päästä pohjoisnavalle.
Tämän jälkeen ei hiinestä eikii hänen seuralai-

sistaan Fränkelistä ja Strindbergistä ole saatu
muita tietoja kuin kirjekyyhkysen tuoma kirje.

IV. S-m.
Andrei [elj A 1 e k s a n d r o v i t s (k. 1304)

,

Novgorodin ruhtinas, Aleksanteri Nevskijn poi-

ka, saavutti 1294 suuriruhtinaan-arvon syrjäyt-
tämällä veljensä Dimitrijn. Samana vuonna hän
oli tihiiyt sotaretken ruotsalaisten äsken perus-

tamaa Viipuria vastaan, mutta menestyksettä.
Paremmin häntä onnisti 1301, jolloin valloitti ja
hävitti Tyrgils Knuutinpojan edellisenä vuonna
perustaman Landskronan (Maankruunun) lin-

noituksen, siten tehden tyhjäksi ruotsalaisten
yritykset asettua Nevajoen rannoille. Luonteel-
taan A. oli kavala ja julma ruhtinas, joka nöyr-
tymällä tataarien edessä koetti omaa valtaansa
laajentaa. K. G.
Andrei Bogoljubskij [-e'i -u'-] (k. 1175),

ven. ruhtinas, Kievin suuriruhtinaan Jurij Dol-
gorukijn poika, oli jo isänsä aikana hallinnut
Susdalissa ja otti 1157 isän kuoltua suuriruhti-
naan-nimen. Vladimirin hän teki pääkaupun-
gikseen ja osasi suurella taidolla enentää sen ar-

voa; kirkkoja rakennettiin ja niihin hankittiin,
m. m. luostareista varastamalla, ihmeitä-tekeviä
pyhäinkuvia. Bulgaareja vastaan käytiin onnel-
li.sta sotaa. 1169 A. pääsi toiveittensa perille,

kun hän valloitettuaan ja hävitettyään Kievin
yksin saavutti suuriruhtinaan-aseman. Yritys
kukistaa Novgorod vain ei onnistunut. A:n
murhasivat hänen omat palvelijansa yöllä vas-
ten kesäk. 29 p. 1175. K. G.
Andrejev /-t/ie'-/, Leonid (s. 1871), ven.

kirjailija, meni lopetettuaan lainojiilliset lukun-
sa sanomalehtialalle, jonka kuitenkin pian jätti

antautuakseen yksinomaan kirjailijatoimeen.
Hänen „Kertomuksensa" sekä laajempi teos „Isä
Vasili Fiveiskijn elämä" kuvailevat yksilön sor-

tumista ympäristön alle ja ovat täynnä vallan-
kumousajau kiduttavaa hermostusla ja kauhua.
Japanilaissodan aikana ilmestyi tärisyttävä
,,Punaista naurua". Huomattavat ovat A:n
niiytelmät „Ihinisen elämä", „Tälitiä kohden",
.,Savva". J. J. M.
Andrejevskij [-jv'-], Sergej Arka dj e-

vits (s. 1847), ven. runoilija ja kriitikko,
asianajaja; otti eron tuomarinvirnsta. kuu hän
ei halunnut ajaa asiaa nihilisti Vera Zasulitsia
vastaan. Pohja.sävel A:n runoissa on surun-
voittoinen ja |iessimistinen.

Andren, Anders Viktor (s. 1856) , ruots.
taiteilija, tullut tunnetuksi taitavana kirjojen ja
lehtien kuvittajana sekä koristeellisten taide-
maalausten tekijänä (esim. isot katto- ja seinä-

maalaukset Tukholman Kunink. oopperassa.
Andrews /ihidniz], T h o m a s (1813-861, engl.

fyysikko, tutki otsonia ja lämmön kehittyiTiistä

kemiallisissa ilmiöissä sekä kaasuja n. s. kriitil-

lisissä liimpötiloissa.

Andrias Scheuchzeri (kreik. a«(/r!n's = ihmi-
.Nf u kuva, kuvapatsas) (Homo dtlKvii testis),

palcont., Oeniiigenin tertiiiiiriliuskeesta lö}'detty

pyrstösammakko, jonka luurankoa Seheiiehzer
(1726) piti ..Vfdenpaisumusihmisen" luurankona.
Androdioecia, hede- ja kaksineuvoisten kuk-

kien esiintyminen saman lajin eri varsilla.

Andrceceum, kasvit., hetio.

Androfagi (kreik. a«e'r = mies, ja phage'in =
syödä), ihmissyöjä.
Androfobia (kreik. aH<;'r = mies, ja phobos =

pelkii). micskammo.
Androgyni (kreik. ojieV = mies, ja gi/nö'

=

nainen), olio, jolla on sekä uros- että naaraspuo-
liset sukupuolielimet, ks. Hermafrodiitti.
Androklos, roomalaisten kirjailijain kerto-

man tarinan mukaan roomalainen orja, joka pa-
keni erämaahan ja asui luolassa; tämän ottaa



393 Andromakhe—Andropogon 394

turvapaikakseen myöskin jalopeura saatuansa

metsässä otlan käpäläänsä. A. vapautti jalopeu-

ran odasta ja heistä tuli hyvät ystävät. Kun A.

joutui kiinni, tuomittiin hänet karanneena or-

jana petojen eteen arenalle, jossa hän tapasi ys-

tävänsä jalopeuran, joka paneutui hänen jal-

kainsa juureen. Keisari lahjoitti A:lle vapau-
den ja jalopeuran toveriksi.

Andromakhe [ma'khe] (lat. Andro'mache)

,

troialaistarustossa Priamoksen pojan H e k t o-

r i n puoliso, Kreikan sankarirunonden ihanini-

min kuvattu naisluonne. Homeroksen Iliadin

mukaan A:n isä oli Troas-maakunnassa sijaitse-

van, muka kilikialaisten asuman Thebe-kaupun-
gin („Plakoksen-alaisen Theben") kuningas
Eetion. Kuu Akhilleus valloitti Theben. menetti

A. isän.sä ja seitsemän veljeänsä: äiti kuoli su-

ruun. Niinpä Hektor on A:n ainoana turvana;
puolisot yhdistää niitä jaloimmin ja kirkkaim-
min kuvattu rakkaus. Iliadin kauniimpia koh-

tia on Ilektorin ja A:n hyvästijättö ennen Hek-
torin lähtöä viimeiseen taisteluunsa (VI kir-

jassa). — Ilektorilla ja A: Ha on poika Skaman-
drios 1. Astyanaks. — N. s. kyklillisissä epok-

sissa kerrottiin kuinka Astyanaks Troian kukis-

tuttua surmattiin ja Hektorin jalo puoliso sai

orjuuden kovan kohtalon. Hänet annettiin

Akhilleus-vaiuajan pojalle, rajulle Neoptolemok-
selle; — tarun erään toisinnon mukaan juuri

Neoptolemos oli Astyanaksin surmannut! —
Neoptolemos vei A: n kotimaahansa ja asettui

lopulta Epeirokseen. Siellä A. synnytti hänelle

Molossos-nimisen pojan, jota pidettiin Molosso-

laisen kuningassuvun kantaisänä. Erään tarun

mukaan, jota Vergilius ^neis-runoelmassaan on
noudattanut, A. orjuudesta vapautuneena yhtyi

Epeiroksessa avioliittoon Heklorin veljen Hele-

noksen kanssa. Xämä A:n loppukohtalot esite-

tään eri lähteissä eri tavoin

Andromeda [-e'-]

(lat. Andro'meda) , kreik.

tarustossa Aithiopian
kuninkaan Kepheuksen
ja Kassiepeian (lat.

Cassiope) tytär. Kun
Kassiepeia kehui olevan-

sa kauniimpi kuin me-
ren neitoset, Nereidit,

lähetti Poseidon meri-

hirviön hävittämään
Kepheuksen maan. Oraa-
kelin neuvon mukaan oli

A. jätettävä tälle hir-

viölle ja hänet kahlit-

tiin kiinni rautakal-
lioon, josta hänet sitten

Perseus (ks. t.) pelasti

ja sai puolisokseen. So-

phokles ja Euripides ovat
(hävinneissä) näytel-

missä käsitelleet A:n
tarua.

O. E. T.

Andromeda [-e'-], suokukka, kasvisuku
£ricacc(E-heimossa. Pohjoisia tunturi- ja räme-
varpuja, joiden lehdet ovat talvehtivia, ehyitä,
pieniä, nahkeita, päältä kiiltäviä, litteitä tahi

neulasmaisia. Kukat kellomaisia, pitkäperäi-
eiä, punertavia, harvakukkaisissa kukinnoissa.

Perseus ja Andromeda
Pugefn mukaan.

Meillä yleisin laji A. polifolia rämemailla Etelä-
Suomesta Lappiin. Linnen lempikasveja ; sai ni-

mensä siitä, että se „oli kytketty Lapin autioi-
hin soihin niinkuin Ovidiuksen A. kallioon".
Andromeda, tälitit., pohjoisella taivaalla oleva

tähtikuvio.

Andromedan tähtisumu, paljaallekin silmälle
näkyvä tähtisumu Andromedan tähtikuviossa.
Sumun tunsivat jo arabialaiset. Sen kirjo on
yhtenäinen, jonka vuoksi voi olettaa, että sen
aineosina on kiinteitä kappaleita. Lähellä sen
keskustaa näkyi v. 1885 uusi tähti, joka parin
kuukauden perästä taas hävisi. A. D.
Andronionoecia, hede- ja kaksineuvoisten

kukkien esiintyminen samalla varrella.

Andronikos [-dro'-] muinaiskreikkalainen fi-

losofi, Rhodoksesta kotoisin, järjesti ja julkaisi

Aristoteleen teokset; vaikutti Ateenassa „peri-

pateettisen" oppikunnan päämiehenä noin vv. 70-

50 e. Kr. A. Gr.
Andronikos [-o'ni-], neljän Itä-Rooman keisa-

rin nimi.— A. I, Iisak I:n Komnenoksen poika,
hallitsi 1183-85, kuuluisa vaiherikkaasta elämäs-
tään. Metsä.stysretkellä hän joutui turkkilaisten

vangiksi 1141, pääsi muutaman vuoden kuluttua
vapaaksi, jonka jälkeen keisari Manuel asetti

hänet Kilikian armeijan päälliköksi. Saavutet-
tuansa sotilaiden suosion hän joutui keisarin

epäsuosioon ja vankeuteen 12 vuodeksi. Van-
keudesta paettuansa A. oleskeli Venäjällä, kun-
nes voi palata, mutta epäsuosioon jouduttuaan
jälleen pakeni turkkilaisten luo. Vihdoin hä"
Manuelin kuoltua murhautti tämän pojan i.-»

huudatti it.sensä kuninkaaksi. 1185 hän menetti

''^nkensä kapinassa. — 2. A. II, hallitsijan".

1282-1328, Mikael VIII Palaiologoksen poika,

jonka pojanpoikansa syöksi valtaistuimelta. —
3. A. III, 1328-41, heikko ja hekumallinen hal-

litsija, kävi onnetonta sotaa bulgaareja ja os-

rnannilaisia turkkilaisia vastaan. — 4. A. IV,

Palaiologos, 1376-79, syöksi i.sänsä valta-

istuimelta, mutta kolmen vuoden kuluttua me-
netti sen jälleen hänelle. Kuoli 1385 sokaistuna.

Andropogon, kasvisuku G;ann'Hace(B-heimos-

sa. Korkeita kuuraan vyöhykkeen heiniä,

joiden monikukkaiset tähkylät

ovat tähkissä tahi röyhyissä.

Tärkein laji A. sorghum, d u r-

r a h (ambolaisten „i i 1 j a")

,

on komea, leveälehtinen, mais-

sin näköinen heinä ; kasvaa
3-5 m korkeaksi. Varsi täytei-

nen, täynnä imelää ydintä, päät-

tyy suureen, väriltään ja muo-
doltaan hyvin vaihtelevaan röy-

hyyn. Tähkylät parittain. Leh-

det hienokarvaiset. Jyvä pitku-

lainen tai puikea, 4-5 mm pitkä,

3-5 mm leveä. Kotimaa lienee

troopillinen Afrikka, jossa sen

otaksuttu villi kantamuoto A.

halepensis kasvaa. On kaikkien

Afrikan kansojen päävilja, usei-

den pääravintoaine. Erästä

muunnosta A. saccharatusta. vil-

jellään sokeripitoisen ytimensä

vuoksi, jota neekerit pureksi-

vat ; kiinalaiset valmistavat

siitä päihdyttävää juomaa ja Ameriikassa
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sitä yritetty viljellä sokeriteollisuuden raaka-

aineeksi. — Etelä-Euroopassa viljellyn muun-
noksen kankeista röyhynhaaroista tehdään har-

joja-

Andros. 1. Pohjoisin .saari Kykladeista,
11 km etelään Euboiasta, 405 km=, 20,000 as.

Vuorinen, mutta hyvin viljelty. Tuotteet: viini,

hedelmät, silkki. Lampaanhoitoa. Vanhalla
ajalla joonilainen siirtokunta. — 2. Suurin Ba-
hama-saari Länsi-Intiassa 5,300 km^ ja 1,500 as.

;

matala, soinen korallisaari, jolla kasvaa tiheätä

metsää. Elinkeinoina: puutavarakauppa ja sieui-

kalastus.

Androsaces, nukki, PrijnM^ocetE-heimoon

kiiuluv;i kasvisuku. Suomessa yksi laji A. sep-

ieniiionale. Matala (8-15 cm) vanakasvi, jonka
pienet, ehytlaitaiset, suikeat lehdet ruusuk-
keessa varren tyvessä. Kukat sarjassa, pie-

niä, valkeita. Kasvaa harvinaisena soravalleilla

kalkinpitoisella alustalla maamme etelä- ja

kaakkoisosissa. — Muutamia lajeja puutar-

hoissa, esim. A. lanuginosum Nepalista, .1. vita-

liiiiium Alpeilla.

Andrusovo /-«'-/, kylä Smolenskin kuverue-
mi'ntissä, Krasnyjn piirikunnassa Venäjällä,

tunnettu siellä taminik. 20 p:nä 1667 Venäjän ja

Puolan välillä tehdystä rauhasta, jossa Venäjä
sai Smolenskin, Dnjeprin vasemman rannan ja

K levin.

Andö [-o], Lofoten-ryhmään kuuluva saari,

Nordlandin amtissa; Norjan suurimpia saaria.

513 km-, 3,660 as. ; hiilikerroksia.

Ane, oikeammin Aun (< isl. Auöun, joka
syntyperältään on sama kuin engl. Edwin nimi),

vanha, tarunomainen ruots. kuningas Ynglin-
gein suvusta ; hänen kerrotaan uhranneen yhdek-
sän poikaansa Odinille, saaden jokaisesta ikänsä
pidennetyksi kymmenellä vuodella.

Ane (i n d u 1 g e n s s i) , merkitsee oikeastaan
huojennusta kirkon määräämistä katumusharjoi-
tuksista eli synnin h}'vity.stöistä. Piispa, joka
valvoi julkista kirkkokuria, saattoi jo vanhan
kirkon aikana katumuksentekijän mielialaan

nähden lyhentää rangaistusaikaa tai vaihtaa
viinen määrätyllä hyvitystöitä helpompiin. Tämä
tilli aikaisemman keskiajan yksityisripissäkin

lavaksi, sitä enemmän, kun silloisten ,,rippikir-

jain" määräämät hyvitystyöt olivat niin ankarat
ja pitkäaikaisi't, ettei niiden täydellinen noudat-

taminen voinut tulla kysymykseen. Varsinai-

.scsti syntyi „indulgenssin" nimitys ja käsite

kuitenkin vasta ll:nuellä vuosis., kun piispat

»ivat enää rajoittaneet helpotusta yksilöllisesti

harkittuihin tapauksiin, vaan lupasivat sen kai-

kille, jotka suorittivat anekirjeessä miiinilun

hyviin työn. Koska hyvitystyöt olivat määrätyt
ajan mukaan, oli aneessakin määräaika. Taval-

lisimpia oli 40 päivän ane s. o. sen hyvitystöiden

määriin anteeksianto, jonka suoritukseen asian-

omaiselta olisi kulunut 40 päivää. — Katolisen

kirkon aneopin kehittivät suuret skolastikot

rippisakramcntti-opin yhteydessä 1200-luvulla.

Katuvainen syntinen, joka ripissä papin välityk-

sellä saa Jumalan anteeksiannon, on siten tur-

vattu iankaikkiselta kadotukselta, mutta hänen
on silti kärsittiivä sen hyvityksenä ajallisia ran-

gaistuksia sekä maan. päällä (kirkon määrää-
mät) että kiirastulessa. Näitä ajallisia rangais-

tuksia lyheiitiiviit aneet, joita kirkko jakaa

huostassaan olevasta Kristuksen ja pyhimysten
ylimääräisistä hyvistä töistä muodostuneesta
aarteesta. Koska ihminen ei voi tietää syntien.sä

ajallisten rangaistusten tarkkaa määrää, on
hänellä syytä käyttää kaikkia tilaisuuksia anei-

den saavuttamiseksi, lyhentääkseen kiirastulessa

olonsa aikaa. Tämä aneoppi oli kirkolle hyvin
edullinen: anelupauksilla saatiin runsaasti
varoja kirkkojen rakennuksiin ja muihin tarpei-

siin. Vaikka kyllä opetettiin, että ane tuli ainoas-

taan sen hyväksi, joka sydämestään oli katu-
nut ja tunnustanut syntinsä, syntyi käytännössä
helposti se käsitys, että ane ilman muuta saatiin

tehdyn työn palkaksi ja että siinä oli saatu itse

synnin|iäästökin. Vielä enemmän väärinkäy-
töksiä aiheutti paavien jakama n. s. täydel-
linen ane (indulgentia plenaria), joka sai al-

kunsa ristiretkeläisille luvatusta vapautuksesta
sekä syntivelasta että synnin ajallisista rangais-
tuksista, siis välittömästä autuudesta, jos he ret-

kellään kaatuivat. Paavit näet rupesivat täl-

laisia aneita lupaamaan niillekin, jotka rahalli-

sesti avustivat ristiretkiä tai muita kirkollisia

tarkoituksia; täysianeet tulivat 1300-luvulta

heille tärkeäksi tulolähteeksi. Tässä todella

voi puhua syntein anteeksiannon myymisestä
rahan edestä. Se häpeämätön tapa, millä useat
anekauppiaat, niinkuin Tetzel Saksassa ja

Arcimboldi Pohjoismaissa, toimivat, antoi rat-

kaisevan sysäyksen uskonpuhdistukselle.
Jo keskiajalla oli anetta ja anekaupjiua vas-

taan hyökätty. Wyclif, IIuss, Wesel ja Wessel
olivat väittäneet, että Jumalan armo annetaan
ilmaiseksi ja että paavi voi myöntää huojennuk-
sia ainoastaan niistä rangaistuksista, joihin häu
itse voi tuomitakin. 95:ssä väitteessään 1517

Luther niinikään jyrkiisli kielsi aneiden merki-

tyksen synninpäästönä ja kiirastulirangaistuksen
lievennyksenä, mutta tunnusti ne muutoin; häu
ei vielä taistellut itse aneita, vaan niiden väärin-

käyttöii vastaan, josta hän luuli paavin olevan

tietämättömän. Pian hän kumminkin hylkäsi

ne kokonaan. ko.ska Raamattu ei niitä tuntenut
ja koska ne muuttivat kirkon epäjumalantemp-
peliksi, jossa paavi „uutena Juudaksena rahasta
myy Kristuksen ja pyhimysten ansiota eläville

ja kuolleilh^". Uskonpuhdistuksen jälkeen on
roomalaiskatolisessakin kirkossa oltu aneopissa

ja sen käytännöllisessä sovituksessa varovaisem-
pia kuin keskiajan lopulla, mutta vielä nytkin
aneopilla on suuri merkitys katolisessa maa-
ilmassa. Paavi myöntää aneita osanottajille

erinäisiin kirkollisiin toimituksiin, luutauden
harjoittajille pyhillä paikoilla, kirkollisten yh-

distysten jäsenille j. n. e., ja Etelä-Kuroopassa
voi lukiiisain kirkkojen ovella lukea kirjoituk-

sen: ,,Täysi, pysyväinen ja jokapäiväinen ane
eläville ja kuolleille". Riemuvuosina — viimeksi

lÖOO — juli.stctaan runsaita „riemuvuosi-aneita".
J. G.

Anekauppa ks. A n e.

Anekdootti (kreik. ant'kdoton < kieltävä an,

ja ckdolos = julkaistu), julkaisematon kirjoitus.

Kirjapainon käytäntöön tultua nimitettiin van-

haa kirjallista teosta tai sen osaa, kun se ensi

kerran julkaistiin painettuna, nimellä a n e k d o-

t o n. Nykyiiän a. merkitsee lyhyttä, tarinan-

tapaista esitystä jostakin tapahtumasta; a. mer-
kitsee mviis kaskua.
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Aneksi ks. Anneksi.
Anelektrinen, „ei-sähkOinen". niin nimitet-

tiin ennen kappiileita, jotka ovat hyviä sähkön-

johtajia (esim. metallit), koska arveltiin, ettei-

vät ne voi tulla sähköisiksi toisiaan vastaan

hieromisesta.
Anemia (kreik. kielteinen an, ja. ]iaima = veri)

,

verenvähyys, yleinen tahi paikallinen, jossa joko

itse veren tahi punaisten verisolujen määrä on

vähentynyt. A. perniciosa, ankara, luon-

teeltaan vielä hämärä, kuolemaan viepä veri-

tauti. A n e m i n e n, vähäverinen. M. 0-B.

Anemofiilit (kreik. ajie»fio.s = tuuli, ja philos =

ystävä), tuulensuosijat (ks. t.)

Anemografi (kreik. anemos = tuuli, ja gra-

phe'in - kirjoittaa) on anemoskooppi (ks. t.),

joka itse merkitsee tuulen suunnat.

Anemokhorit, kasveja, joiden siemenet tahi

hedelmät leviävät tuulen avulla.

Anemometri (kreik. öhfuios = tuuli, ja met-

rin - mitta) , kone, millä mitataan tuulen voi-

maa 1. nopeutta.

A. perustuu joko
tuulen aikaansaa-
maan paineeseen
tahi sen nopeu-
teen. Edellisistä

mainittakoon esim.

Oslerin a., missä
tuuli painaa levyä,

jota viiri aina
pitää kohtisuo-
raan tuulta vas-

taan. Paineen suu-

ruuden mittaa le-

vyn taakse lai-

tettu vieteri. Jäl-

kimäisistä on ta-

Siinä on pyörivässä akse-

ristikko, jonka haarojen

Robinsonin anemtmieiii

vallisin Robinsonin.
Iissä nelihaarainen
päässä on puolipallon muotoiset toiselta puolen
ontevat levyt, siten, että ontevat puolet ovat
kaikissa samallepäin. Koska tuuli jiainaa onte-
vaa puolta enemmän kuin kuperaa, pyörii laitos

ja sitä nopeammin kuta kovemmin tuulee. Kier-
roksien luvun määrää a:iin yhdistetty merkit-
sijäkone.

Anemone [-ö'-J, vuokko, kasvisuku Ka-
iiiiiiciilacere-heimoS!~a. Monivuotisia yrttejä,

Anemune hcpatica .\nemone nemorosa.

jotka talvehtivat vaakasuoralla juurakolla

:

Iästä kohoavat kolmijakoiset aluslehdet ja yksi-
kukkainen varsi. Kehä terämäinen. Verhiöa
asemesta 3-lehtinen suojus, joka sinivuokolla on
heti kukan alla, valkovuokolla keskellä vartta.

Sukuun kuuluvat yleisimmät ja suosituimmat
kevätkasvirarae sinivuokko (A. hepatica)
ja valkovuokko (A. nemorosa). Edellinen
kukkii heti lumen sutattua, jälkimäinen touko-
kuun jälkipuoliskolla, molemmat ennen lehtien

kehittymistä. Sinivuokon lehdet talvehtivat.

Molemmat maamme eteläisen osan kasveja. Har-
vinaisempia ovat keltakukkainen A. ranuucu-
ioides ja kangasvuokko (A. vernalis),

jolla on kaakkoinen leviäminen. Kaikki lajit

myrkyllisiä. — Puutarhoissa viljellään A. coro-

nariaa ja A. japonicaa.
Anemoskooppi (kreik. awe»nos = tuuli, ja sko-

/)e!'n = katsoa) , tuuliviiri, laitos, mikä osoittaa

tuulen suuntaa. .Suunta määrätään joko kiin-

nittämällä tankoon viirin alle 4- tahi 8-haa-

rainen. ilmansuuntia osoittava ristikko tahi mer-
kitsee kone sen itse.

Anerio [-ne'-], li' e 1 i c e (1560-1630), Palestri-

uan oppilas 'ja .seuraaja paavin kappelin kirkko-

säveltäjänä, aikansa etevimpiä. — Giovanni
Francesco A. (1567-1620), joka todennäköi-
sesti oli hänen veljensä, on tunnettu Palestrinan
messun „Missa Papre Marcelit" 4-äänisestä sovi-

tuksesta. /. K.

Aneroidi ks. Ilmapuntari.
Aneroidibarometri ks. Ilmapuntari.
Anestesia (kreik. anaisthesVa < kielteinen

an ja Ois(/(a')iesfai = aistia) , tunnottomuus; ai-

heutuu perifeeristen, tuntoa johtavien hermojen
taikka ke.skushermoston tuntopuolisten osien toi-

minnan häiriintymisestä ja esiintyy erityisenä

taudinmerkkinä joissakuissa hermotaudeissa.

Erityisillä aineilla, esim. kokaiinilla, on kyky
joksikin aikaa synnyttää paikallista anestesiaa,

seikka, jota lääkärit käyttävät hyväkseen tun-

nottomuuden aikaansaamiseksi jossakin ruumiin-

kohdassa, missä tulee toimittaa operatsioni.

.11. 0-B.

Anethum graveolens f ne'- -eo'-}, tilli, yksi-

vuotinen putki Umbellifero'-]ieiuiosta. Lehdet
hienoliuskaisia, sarjat suojuksettomia, kukat
keltaisia, hedelmät pitkulaisia, harjuselkäisiä.

Lehtiensä vuoksi yleisesti viljelty mauste. Puu-
tarhakasvina itämailta ja Intiasta levinnyt Eu-

rooppaan.
Anetoli, kem., hiilen, hapen ja typen yhdistys

(C;[,H,jO), erkanee valkeana kiteisenä aineena

useista haihtuvista öljyistä niitä jäähdytettäessä.

Aneurysma (kreik. aHe;j'ri/sma = laajentumi-

nen) , valtimon paikallinen sairaloiuen laajene-

minen (a. verumj, jonka useimmiten saavat ai-

kaan kalkkiutuminen tai osaksi myöskin syfiliit-

tiset y. m. muutokset valtimon seinämissä ; sitä-

paitsi voi a. syntyä ulkoa tulevasta vioittu-

misesta (traumaattinen a.). A. on vaikea

parantaa.
Angakok (mon. angakut) 1. A n g e k o k.

Grönlannin kansanpäällikköjen pakanuudeuai-

kainen nimitys; he olivat samalla lääkäreitä,

loihtijoita, pappeja ja tuomareita.

Angara [-ra'], joki Siperiassa, Jenisein

syrjäjoki, juoksee Baikal-järven läpi, virtaa

Irkutskin ohi ja laskee Ylä-Tunguskan nimellä
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Jeniseihin, jota se on sekä suurempi että sy-

vempi. Koskien vuoksi laivakulku mahdoton;
2,250 km pitkä. Joella harjoitetaan suurta lo-

henkalastusta.
Angekok ks. A n g a k o k.

Angel (saks. Angebi), niemimaa Slesvigissä,

Preussissa, Itämeren rannalla, Flensburgin lah-

den ja Schlein välillä, 826 km^ n. 40,000 as.

Hedelmällinen ja hyvin viljelty seutu. Mainittu
jo Saxon kronikassa; mahdollista on, että anglil

sieltä lähtivät liikkeelle, kun he vuonna 449

j. Kr. siirtyivät Britanniaan.
Angelica, i s o p u t k i, kasvisuku Umbelli-

/e?(e-heimossa. Lsoja, hyvin väljätuppisia put-

kia, joiden lehdet ovat 3-4-kertaisesti pari-

lehtisiä; lehdykät isoja. Kukat valkeita, mel-

kein palleroisissa pikkusarjoissa. Lajit levin-

neet etupäässä
pohjoisiin maihin.
Eannoilla, pensai-

koissa j. n. e. on
meillä A. silvestris,

karhunputki,
yleinen. — A. ar-

changelica, v ä i-

&> nönputki, kas-

lii-t: vaa kosteilla pai-

"^ koilla tunturiseu-

duilla, muunnos li-

toralis merenran-
noilla. Nuoria tai-

mia tahi vartta

syödään Norjassa,

Lapissa ja Hans-
kassa.

Giovanni ks.

-t

j^"

Angcli<--a.

Angelico {andzc'-], F r a
F i e s o 1 e.

Angelniemi. 1. Kunta, Turun ja Porin 1.,

Halikon khlak., Halikko-Angelniemen nimis-
micsp. ; Salon asemalta kirkolle 18 km, Päärnäs-
pään laiturilta n. 2 km ; 65 km^ joista viljeltyä

maata 1,979 ha (1901); 25 "/« manttaalia; 221
ruokakuntaa, joista maanvilj. pääelinkeinonaan
harjoitti 117 (1901) ; 1,068 as., joista 6% ruot-

sink. ; 158 hevosta, 906 nautaa (1906). — Teoll.

lait.: Peksalan, Tuiskulan ja Toppjoen tiiliteli-

taat, Kokkilan osuusmeijeri. — 2. Seura-
kunta, Turun arkkih., Perniön rovastik., Ha-
likon kappelina ainakin jo 1600-luvulta. K. S.

Angelolatria (kreik. aJ^Tjelos = enkeli, ja lat-

rc'ia = palvelus), enkelienpalvelus. ks. Enkelit.
Angelologia (kreik. arirjelos = enkeli, ja logos

= oppi), oppi enkeleistä, ks. Enkelit.
Angelus (lat., < kreik. aTjTjelos = sanansaat-

taja, enkeli), enkeli; kirkollisessa kielessä se

merkitsee sitä rukousta, joka roomal.-katoli-
sen kristityn on rukoiltava rukouskellon soi-

dessa aamulla, keskipäivällä ja illalla; rukous
alkaa sanoilla Angelus Domini (Herran enkeli).

Tämä on aiheena Millefn kuuluisassa taulussa
„Angelus", josta on maksettu 600,000 mk.
Angelus Silesius [-le'-] (1624-77), saks. virsi-

runoilija, oik. nimi Johannes Scheffler,
Breslau.sta kotoisin. Mystiläisen kirjallisuuden
vaikutuksesta A. siirtyi katolilaisuuteen. Hänen
virsistään huokuu lämmin rakkaus Jeesukseen.
Nykyisessä suomalaisessa virsikirjassa virsi 297
(„Hakkaus, joka jumaluutes") on hänen kirjoit-

tamansa.

.\Dgelus.

Angermannus [-a'n-], Abrahamus An-
drea; (n. 1540-1608), Ruotsin neljäs luterilai-

nen arkkipiispa. Ollen koulunopettaja Tukhol-
massa esiintyi 'iän heti Juhana Illin liturgian

ilmestyttyä 1576 sen kiihkeänä vastustajana,
saarnoissa, väittelyissä ja lentokirjoissa paljas-

taen uhkaavan katolisen taantumuksen vaaran.
Hän joutui tämän johdosta kuninkaan vihoihin,

siirrettiin 1577 papiksi Finströmiin Ahvenan-
maalle ja istui talven 1580-81 vankina Turun
linnassa; sittemmin hän oleskeli pakolaisena en-

sin Kaarle herttuan luona ja sitten pitkät ajat

Saksassa, siksi kunnes Upsalan kokous 1593 li-

turgian hyljättyään valitsi hänet arkkipiispaksi.

Tässä asemassa hän piti „yleistarkastuksen"
useissa hiippakunnissa, poistaen katolisuuden
jätteitä ja harjoittaen armottoman ankaraa
kirkkokuria. Pian tämä ylen kiivas ja vallan-

himoinen mies riitaantui Kaarle herttuankin
kanssa, meni herttuan ja Sigismundin välisessä

taistelussa jälkimäisen puolelle, tuomittiin 1599
virkansa menettäneeksi, siirrettiin vankilasta
toiseen ja kuoli vihdoin Gripsholman linnassa.

[K. G. Leinberg, „Ur Aho slotts minnen" (Hist.

Ark. XV).] J. G.
Angers [äzCJ (lat. Andecavum), kau-

punki Maine et Loiren departementissa. Mainen
varrella, n. 83,000 as. Käy vilkasta kauppaa
maanviljelystuotteilla, varsinkin vihanneksilla,

joita viedään Pariisiin ja Englantiin; sitäpaitsi

harjoitetaan kutomateollisuutta. Katolinen yli-

opisto. Läheisyydessä Ranskan paras liuska-

kivilouhimo. Keskiajalla A. oli Anjoun kreivi-

kunnan pääkaupunki.
Angei-vo ks. S p i r a; a.

Angiektasia (kreik. arjTjei'on = astia., verisuo-

ni, ja cfcfasis = laajennus) , suonien laajentumi-
nen.

Angina /-('-/ (lat.), oik. kuristava tunte-

mus, tarkoittaa lääketieteessä yleen-sä nielun

osien tulehdusta, esim. o. tonsillaris, nielurisain-

tulehdus (ks. t.) . — A. pectoris, s t e n o k a r-

d i a, kohtauksittain ilmenevä kivun ja kovan
tuskan tunne .sydämen kohdalla orgaanisissa ja

I ermollisissa sydäntaudeissa. (il. 0-Ii.J

Angiologia (kreik. a7?r/et'o7i = astia, verisuoni,

ja logos = o]ipi) , verisuoni-oppi.

Angioma [-0'-] (kreik. arjrjeVon = ustia., veri-

suoni), kasvannaisen tapainen, pääasiallisesti

lisääntyneistä ja laajentuneista verisuonista

syntynyt muodostuma. .1/. 0-B.
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Angioneuroosi (kreik. ar}r]ei'on = astia, veri-

suoni, ja ncMcoH = hermo) , häiriintynyt toiminta

niissä hermoissa, joiden tehtävänä on valvoa ja

ohjata verisuonien tarkoituksenmukaista laaje-

nemista ja supistumista; ilmenee joko verisuo-

nien halvauksenta|)aisena laajentumisena (aii-

gioparalysiu) tahi kouristuksentapaisena supis-

tumisena (angioapasmusj. U. 0-B.
Angioparalysia ks. Angioneuroosi.
Angiosarkomi (kreik. aTjT]ei'on = a.st\a, veri-

suoni, ja sari;s = liha), verisuonen seinästä al-

kunsa saanut sarkomi ; myöskin kovin verisuo-

nikas sarkomi (ks. t.). M. 0-B.
Angiospasmus [-a'-J ks. Angioneuroosi.
Angiospennas [-e'-J (kreik. ar]Tjei'on = astia,

ja sperma = siemen) , koppisiemeniset, on
toinen niistä suurista pääryhmistä, joihin

kgsvisystemaatikot ovat jakaneet siemenkasvit.
Tuntomerkkejä: siemenaihetta ympäröivät lai-

doistaan sikiäimeksi yhteen kasvaneet emilehdet.

Emilehtien kärjissä „luotti" siitepölyhiukkasten

vastaanottamiseksi. Näistä kasvaa siitosputki,

joka vartalon kautta kasvaa alas siemenaiheen
alkiorakkoon. Ainoastaan yksi munasolu kehit-

tyy, jouka siitosputkesta tuleva urostuma hedel-

möittää. Vasta senjälkeen kehittyy siemen-

valkuainen ja hedelmöitetystä munasolusta kas-

viaihe eli alkio. Vanhimmat koppisiemenisten
jäännökset on löydetty alemmasta liitumuodos-

lumasta.
Angiospermia /-e'-/, Linnan siitinjärjestel-

män Didynamia-luokan toinen lahko. Tähän
kuuluvilla kasveilla on kotahedelmä, jotavastoin

ensimaiseen, Gymnospermia-lahkoon, kuuluvilla

kasveilla on 4-lohkoinen lohkohedelmä (hedel-

myksiä Linnf piti neljänä paljaana siemenenä).
Angiostenoosi (kreik. o7j7)et'o« = astia, veri-

suoni, ja stenos = ahtaus), verisuonen ahtaus eli

tukkeuma.
Anglaise [äglC^z] (ransk.), „englantilainen".

ks. A n g 1 e e s i.

Angleesi (ransk. anglaise), merkitsee sekä
erästä englantilaista tanssia, joka lähipitäin vas-

taa franseesia, että tästä englantilaisesta kan-
sallistanssista muodostettua ranskalaista soolo-

tanssia sekä myöskin erinäisiä alkuperäisen a:n
muodosteluja.
Angler-rotu 1. A n g e 1-r o t u, Pohjois-Slesvi-

gistä Angelista (ks. t.) kotoisin oleva karja-

rctu. Anglerlehmät ovat punaisenruskeita,
hienorakenteisia, painaen noin 400 kg. Eunsas
lypcykyky on tehnyt angler-rodun sangen tunne-
tuksi. Tanskaan, Kuotsiin ja Venäjälle sekä
vähissä erin Suomeen on angler-rotu levinnyt.

Tanskan saarien nykyinen suuressa maineessa
oleva „punaiuen tanskalainen karja" on suurim-
malta osalta saanut alkunsa anglerkarjasta.
Ruotsissa ei anglerkarja enempää kuin Suomes-
sakaan ole saanut suurta merkitystä. Suomeen
tuotiin 1870-luvulla suuressa määrin tätä rotua,

mutta kovin hentoina ja ruokinnan, hoidon sekä
ilmanalan suhteen vaativina eivät anglerlehmät
ole Suomessa näyttäneet menestyvän. H. N.
Anglesey [ärjolsl] (lat. Mona)

,
„anglien

saari", Walesin luoteisrannikolla, josta sen erot-

taa kapea Menaisalmi. Tämän yli käy rauta-

tiensilta, 711 km-, 51,000 as. Saari on tasainen
ja puuton, hyviä niittymaita. Kupari-, lyijy-,

sinkki- ja hiilikerroksia. Holyhead saarelta A:n

li usirannikolla matkustetaan Irlantiin. A. oli

muinoin kelttiläisen druidiuskonnon pääpaikka.
\'. 61 j. Kr. se joutui roomalaisille, 1272 englan-
tilaisille. W. S-m.
Angleterre [ugl3tä'r]. Englannin ransk. nimi.
Anglikaaninen kirkko, Englannin valtio-

kirkko (the llstablislied Church, myös e p i s k o-

paalineu eli piispallinen kirkko).
Se pitää itseään vanhan ajan katolisen kirkon
suoranaisena jatkona, välttämällä roomalaiskato-
lisen kirkon väärinkäytöksiä. Itse asiassa sillä

on omituinen väliasema katolisten ja protestant-
tisten kirkkokuntain joukossa: oppinsa puolesta
se on lähempänä protestantteja, varsinkin refor-

meerattua kirkkoa, jota vastoin se järjestyk-
sessään ja jumalanpalveluksessaan on säilyttänyt
paljon katolisen kirkon luonnetta. Se on kan-
sallisvaltioon likeisesti yhdistetty englantilainen
kansalliskirkko.

Historia. Perustuksen anglikaanisen kir-

kon erikoisluonteelle laski se tapa, millä uskon-
puhdistus Englannissa pantiin toimeen. Kun
paavi ei suostunut purkamaan kuningas Hen-
rik VIII:n avioliittoa Aragonian Katarinan
kanssia, antoi kuningas Englannin parlamentin
julistaa paavin oikeudet Englannin kirkossa
lakanneiksi ja kuninkaan maansa kirkon kor-
keimmaksi maalliseksi käskijäksi, jolla oli lain-

^.-iädäntö-, valvonta- ja uskonpuhdistusoikeus
(useita lakeja 1532-34). Sitten lakkautettiin
luostarit, joiden omaisuus suureksi osaksi joutui

aatelille. Muutoksista kirkonopissa sitä vas-

toin ei kuningas tahtonut tietää mitään; kui-

tenkin käännettiin Raamattu englannin kielelle

ja jumalanpalvelus muutettiin äidinkieliseksi.

Esteettömästi sai arkkipiispa Cranmer toimia
uskonpuhdistuksen hyväksi nuoren Edvard
VI:n aikana (1547-53). Selibaatti lakkau-
tettiin, kirkkokäsikirja ja rukouskirja nimellä

Common prayer-book julkaistiin 1549 ; tunnus-
tuskanta lausuttiin ,,42:ssa artikkelissa" (1552)

reformeeratussa hengessä j. n. e. „Verisen
Marian" hallitusaika (1553-58) merkitsi taas

katolista reaktsionia, mutta kuningatar Elisa-

bethin hallitukseen tultua seurasi uskonpuhdis-

tuksen ratkaiseva voitto, jolloin myös Englannin
valtiokirkko sai pääasiassa nykyisen muodos-

tuksensa. Valtion määräämisvalta kirkolli-

sissa asioissa vahvistettiin uudelleen ; Common
prayer-book julkaistiin 1559 uusitussa muo-
dossa, joka oli hieman sovinnollisempi katoli-

suutta kohtaan; tarkistettu tunnustus („39

artikkeli a") ilmestyi 1562 ; uusi katkismus

ja oivallinen, tarkistettu raamatunkäännös
täydensivät uudistustyön. Näin rakennettu

valtiokirkko oli aito englantilaiseen tapaan

tulos kompromissista vastakkaisten harrastusten

kesken ; siitä sen sitkeä lujuus, mutta siitä

myöskin sen pohjalla syntyneet pitkälliset rii-

taisuudet.

Valtiovallan auktoriteetilla oli tämä valtio-

kirkko ylläpidettävä. Väkipakolla se pantiin

voimaan urapikatolisessa Irlannissa, ja anka-

rasti kohdeltiin itse Englannissa sekä katolisia

että niitä lukuisia protestantteja, jotka omis-

taen Kalvinin aatteet vaativat perinpohjaisem-

paa kirkonpuhdistusta (ks. Puritaanit) ja

suurempaa yksilöllistä uskonvapautta (ks. I n-

dependentit). Tästä seurasi ensimäisten
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Stuartien hallitusaikana ankaria uskonnoUis-
\altiolIisia taisteluita, jotka päättyivät vastus-
tuksen täydelliseen voittoon (ks. C r o m w e 1 1,

Oliver). Tasavallan kukistuttua uudistettiin 16G0
valtickirkko, joka muutamissa suhteissa entistä
enemmän läheni katolista kirkkoa („revideerattu
lukouskirja" v;lta 1662). ,,Tcst-sääntö" (1673)
sulki pois parlamentista ja valtionviroista
kaikki, jotka eivät hyväksyneet piispallista kirk-
koa („n o n k o n f o r m i s t i t" eli dissenters,

s. o. eriuskolaiset) . Mutta myöhempien Stuar-
tien ahdas kirkkoj)olitiikka ei nytkään onnis-
tunut. Wilhelm Oranialaisen valtaistuimelle
nousu 1688 merkitsi taas vastustuksen osittaista

voittoa, ja „toleranssi-sääntö" 1689 turvasi pro-
testanttisille eriuskolaisille (unitaareja lukuun-
ottamatta) rajoitetun uskonvapauden. Tämän
jälkeen herkesivät uskonnolliset kysymykset
olemasta polttavia, ja piispallinen kirkko yllä-

piti 1700-luvun alussa jotenkin häiritsemättä
valta-asemaansa; eriuskolaisseurakunnat (kon-
gregatsionalistit, presbyteriaanit, baptistit ja
kveekarit) olivat jäsenluvultaan vähäpätöisiä
ja pikemmin taantuivat kuin kasvoivat. Mutta
itse valtiokirkossa pääsi vallalle suuri uskon-
nollinen kylmyys ja paljon epäkohtia, ja Eng-
lannin kirkko osoittautui heikoksi vastusta-
maan yleisesti levinnyttä „valistussuuntaa", jos
kohta se ei mennyt niin pitkälle vieraantumi-
sessa kristinuskon ytimestä kuin monet manner-
maan kirkot.

1730-luvulla alkanut m e t o d i s m i (ks. t.)

ja sen muodostuminen dissenterikirkkokunnaksi
antoi voimakkaan sysäyksen entisillekin dissen-

lerikirkoille, joiden jäsenluku varsinkin 1800-

luvun alkupuoliskolla kasvoi. Tällöin alkoi eri-

uskolaisten oikeudeton asema tuntua yhä enem-
män kohtuuttomalta, ja dissenterien voimak-
kaimman kasvun aikaa vastaa sentähden valtio-

kirkon etuoikeuksien asteettainen lakkautus.
1779 eriuskolaiset saivat oikeuden perustaa kou-
luja, 1791 myönnettiin katolisille oikeus viettää

jumalanpalvelusta julkisesti, 1813 ulotettiin us-

konnonvapaus myös unitaareihin. Varsin tärkeä
oli 1820-luvuu lainsilädäntö: Tcsf-säännön lak-

kauttaminen (1828) ja „katoli.sten emansipat-
sioui" (pääsy parlamenttiin ja valtionvirkoihin;
1829). 1836 muutettiin avioliittolainsäädäntöjä
kirkollinen kirjanpito dissenterien eduksi; 18ti8

säädettiin, että heillä oli oikeus kieltäytyä mak-
suista valtiokirkolle; 1871 tehtiin yliopistoissa

opiskeleminen heille täydellisesti vapaaksi. 1869
lakkautettiin piispnllisen kirkon valtiokirkko-
asema Irlannissa. 18.58 oli juutalaisille annettu
täydelliset kansalaisoikeudet.

.V y k y ) n e n asema. Anglikaanisella kir-

kolla on yhä vielä sekä oikeudellisesti ja talou-

dellisesti että henkisessä suhteessa johtava
asema Knglannin uskonnollisessa elämäs.sä,

ja on sen merkitys sellaisena viimeisten vuosi-

kymmenien kuluessa huomattavasti noussut.
Sen jäsenlukua ei voi tarkoin sanoa, ko.ska

Englannissa sitten v. 1851 ei virallisessa

tilastossa tiedustella kansalaisten uskontoa,
mutta siihen kuuluu luultavasti vähän yli 50 %
Englannin väestöstä (muutamain mukaan noin
70%). Se on vieläkin likeisessä yhteydessä val-

tion kanssa. Hallitsija on kirkon korkein maal-
linen päämies; hän (tai ministeri hänen nimes-

sään) nimittää piispat, jotka tosin muodollisesti
ovat kapitulin valitsemia, sekä noin kolmasosan
vakinaisten papinvirkain haltijoista. Suurin on
riippuvaisuus valtiosta siinä, että kirkolla ei ole
omaa lainsäätävää eduskuntaa; kirkolliset lait

antaa parlamentti, jossa on lukuisia valtiokirk-
koon kuulumattomia jäseniä. Toiselta puolen on
osa piispoista itseoikeutettuja jäseniä parlamen-
tin ylähuoneessa.

Anglikaanisen kirkon sisällinen järjestys on
hierarkkinen. Hengellisessä säädyssä on kolme
vihkimysastetta: diakonin, papin ja piispan.
Englannissa on 37 hiippakuntaa, joiden piis-

poista kaksi (Canterburyn ja Yorkin) kantaa
arkkipiispan arvonimeä. Jäsenillä on keski-
aikaiset arvonimensä: dekaani (dean), kaniikki
(canonj j. n. e. Vakinaisia papinpaikkoja ou
noin 14 tuh.. pappeja noin 25 tuh., varsinkin
kaupunkiseurakunnissa on kirkkoherralla (rec-

ior, perpetual curate eli vicarj useita apulaisia.
Pappien palkat ovat erittäin epätasaiset, osasta
hyvin suuret, mutta melkoisella osalla riittämät-
tömät. Enimmissä pitäjissä on yksityisillä

tilanomistajilla ,,patronaattioikeus", ja varsin-
kin aikaisemmin oli tavallista, että aatelisten
tilanomistajain nuoremmista pojista, jotka eivät

perineet sukutilaa, joku rupesi papiksi, saaden
isän tai sukulaisten välityksellä papinpaikan.
Suuressa määrässä pidettiin myös papinvirkoja
kauppatavarana. — Kirkon omat tulot (kymme-
nyksiä, tilusten vuokramaksuja, korkoja y. m.)

nousevat vuodessa noin 5 milj. puntaan. Mutta
yhä monihaaraisemmaksi kehittynyttä kirkol-
lista sisä- ja ulkolähetystointa kannatetaan
vapaaehtoisilla lahjoilla, joiden määrä nousee
7 '/s niilj. puntaan vuodessa, todistaen virkeätä
kirkollista harrastusta. Maallikoita on suuressa
määrässä vedetty mukaan tähän toimintaan.
19:nnen vuosisadan keskivaiheilla elvytettiin
uudelleen se eduskunta, joka kirkolla vanhastaan
oli konvokatsionin nimellä kumpaises-
sakin arkkipiispan maakunnassa.

Englannin kirkossa on vanhastaan ollut eri

suuntia eli puolueita, joita on merkitty nimillä
,,korkeakirkollinen", ,,matalakirkollinen" ja ,,la-

vea"- eli oikeammin ,,väljäkirkollinen". M a-

talakirkollinen suunta edustaa protes-

tanttista virtausta ja suosii yhteistoimintaa eri-

uskolaisten kanssa ; se pitää arvossa kirkkonsa
järjestystä panematta sille olennaista merki-
tystä. Metodisti nen herätys ulottui „evankelisen
liikkeen" nimellä vaikutuksiltaan valtiokirk-

koonkin ja vahvisti sen matalakirkoUista ai-

nesta, jolla oli suurin merkityksensä 1800-luvun
ensi vuosikymmenillä. Se pani painoa herätyk-
selle, uskonnolliselle elämälle omakohtaisena ja

sisällisenä asiana ja herätti valtiokirkossakin
vilkkaan harrastuksen rakkaudeutoimintaau ja

sisä- s(kä ulkolähetykseen. Mutta se ei tajun-

nut kirkollisten laitosten ja yhteishengen mer-
kitystä. ^'astapainoksi uudistui silloin k o r-

keakirkollinen suunta 1830-luvulla n. s.

O -\ f o r d-1 i i k k e e s s ä (ks. t.) ,
jonka johtajat

olivat Keble, Pusey ja Newman. Senkin edelly-

tyksenä on „evankeliscn liikkeen" persoonal-

linen kristillisyys, uiutta se pani samalla painoa
kirkolle yksilöä kannattavana ja vallitsevana

laitoksena. Aärimmäisyyssuunnassaan, „ritua-

lismissa" tämä liike luisui katolisuuden rajoille
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ja siitä ylikin, uiutta maltillisemmassa muo-
dossaan on se valtavasti kohottanut kirkollista

yhteishenkeä ja elvyttänyt rakkautta anglikaa-
nisen kirkou omituisiin perinnäisiin muotoihin
ja laitoksiin. Korkeakirkollisella suunnalla on
nykyään johtava asema anglikaanisessa kirkos-

sa; siihen lukeutuvat m. m. useimmat piispat.

Väljä kirkollisella suunnalla on
päämerkityk.sensä teologian alalla, jossa se on
t.aanut vaikutuksia Saksasta : se suvaitsee useam-
pia opinmuotoja kirkon piirissä ja tahtoo yllä-

pitää vuorovaikutusta uskonnollisen ja yleisen

sivistyselämän välillä. Sen merkkimiehiä ovat
Coleridge, F. D. Maurice ja Ch. Kingsley, F. W.
Robertson y. m. Kirkollisena puolueena se on
pieni, mutta siitä on lähtenyt paljon herätteitä

eri tahoille ja erittäinkin voidaan siitä (Kings-
ley, Maurice) katsoa alkunsa saaneen sen voi-

makkaan sosiaalisen harrastuksen, joka nyt on
ommaineu kaikille Englannin kirkon suunnille.

Eri puolueiden vaikutus on laajoissa piireissä

sulautunut yhteen ilman tarkkoja rajoja.

Anglosaksilaisen rodun leviäminen kuvastuu
myös anglikaanisen kirkon laajenemisessa.
Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Englannin siirto-

loissa sekä lähetysalueilla on syntynyt angli-

kaanisia kirkkokuntia, joilla melkein kaikilla

on va|iaakirkon asema ja jotka oikeudellisesti

ovat riippumattomia emämaan kirkosta, mutta
ovat säilyttäneet yhteyden sen kanssa. Kaik-
kiaan oli anglik. hiippakuntia v. 1907 223.

V:sta 1867 ovat anglikaanisen kirkon piispat

kaikkialta maailmasta joka kymmenes vuosi

kokoontuneet Lontoossa („pananglikaaniset" eli

..Lambeth-konferenssit"). Anglikaanisella kir-

kolla on suuremmassa määrässä kuin millään
muulla protestanttisella kirkkokunnalla ,,oiku-

meeuinen" luonne. Yhdistävänä siteenä siinä

on pii-spanvirka, tunnustus, englantilainen raa-

matunkäännös ja Common prayer-bookia litur-

gia, joka on juhlallisimpia ja kauneimpia mitä
olemassa on ja yli 300-vuotisen kä}'tännön
kautta on kasvanut kiinni kansan tietoisuuteen.

J. G.
Anglikanismi ks. P u s e y.

Ang^lisismi (lat. angli = a.nglit, anglosaksit),
englannin kielelle ominainen sana tai lausetapa,
varsinkin kun se esiintyy toisessa kielessä.

Anglit (lat. angli), germaanilainen kansa,
asui Slesvigissä, josta saksein kanssa 449 siir-

tyivät Englantiin, ks. Anglosaksit.
Ang-lo-anieriikkalaiset, englantilaiset ame-

riikkalai.-,et.

Anglo-intialainen valtakunta, Englannin
ilä-intialaisten alu-jiden yhteinen nimitys.
Anglomania (lat. angli = anglit, )nani'a =

raivo, hulluus). Englannin, sen olojen ja tapojen
liiallinen iliailu.

Anglo-normannilainen kieli, uormannilais-
teu valloittajain Englantiin (1066; tuoma rans-

kan murre sellaisena, miksi se täällä englannin
kielen vaikutuksesta muodostui; kohosi kirjalli-

seen viljelykseen, ensi kertaa Vilhelm Valloitta-

jan laeissa, oli hovin, sivistyneiden ja parlamen-
tin kielenä 14:nteen, asiakirjain ja lainopillisten

teosten kielenä aina 16:nteen vuosis. asti.

A. K.
Anglosaksilainen kieli ja kirjallisuus ks.

E :i g 1 :i n n i n k i >• 1 i ja kirjallisuus.

Anglosaksit on yhteisnimeuä sillä anglein ja

saksein heimoista syntyneellä kansalla, joka
Elben suun seuduilta siirtyi Etelä-Britanniaan;
tämän se 449 valloitti sadun mainitsemien kunin-
kaittensa Hengistin ja Ilorsan johdolla. Noin
v:n 600 paikoilla he kääntyivät kristinuskoon
ja tulivat nyt itse ahkeroiksi uskon levittäjiksi.

Britanniassa he perustivat seitsemän kuningas-
kuntaa (n. s. heptarkhian: Kent, Sussex,
Wessex, Essex, Ostanglia, Mercia ja North-
umberland), jotka ^Yessexin kuningas Eg-
bert S27 yhdisti anglosaksien valtakunnaksi,
kunnes normannit sen 1066 valloittivat, vrt.

Englanti, Historia. [Winkelmann, „Ge-
schichte der Angelsachsen", Onckenin maailman-
historiassa.] K. G.
Angola [-ö'-J, port. siirtomaa Afrikan lou-

naisrannalla, Saksan Lounais-Afrikan, Englan-
nin Khodesiau ja Kongovaltion välissä. 1,315.500

km-, väestön (kafleri- ja bantuneekerejä) luku-
määrästä on olemassa vaihtelevia tiedonantoja,
2-4 milj.: se jakaantuu 5 alueeseen: Kongo,
Loanda, Beuguela. Mossamedes ja Lunda ; pää-
kaupunki ou Säo Paolo de Loanda, kenraaliku-
\ernöörin asunto, noin 15,000 as. Maan orogra-
finen rakenne on Etelä-Afrikalle tyypillinen:

suurin osa on ylätasankoa yli 1,000 m merenp.
yläpuolella : tämän erottaa merestä matala, osaksi

.\ugola luisia ty.\ p[ti'J.l.

ri'meinen, osaksi kuiva rannikkoalue, jonka ilman-

ala, vastakohdaksi ylängölle, on kuuma ja epä-

terveellinen. Siirtomaan luonnollisia rikkauk-

sia, etenkin mineraaliaarteita, ei vielä ole pal-

jon käytetty. Sieltä viedään kauppaan kaut-

sukkia,"kahvia. kopaalia ja palmuöljyä. vahaa ja

jonkun verran nor.sunluuta, koko vienti on noin

19 milj. mk. Siirtomaata käytetään karkoitus-

paikkaua. Kulkuneuvot ovat vielä huonot; muu-
tamia rautatieratoja kuitenkin on.

Angora [-('/-J {l&t. Ancyra, turk. Engyrieh)

.

1. Turkin vilajetti sisäisessä Vähässä Aasiassa,

70,900 km=, 932,800 as. — 2. Kaupunki saman-

nimisessä vilajetissa, 30,000 as. Se on huonosti

rakennettu, mutta siellä on komeita kreikkalai-

sen, roomalaisen ja bysanttilaisen rakennustai-

teen jäännöksiä. Kaupungin nykyisenä kuului-

suutena ovat vuohet ja kaniinit, joiden karvat

ja karvakankaat ovat sen tärkein vientitavara.

.Anatolisen rautatien itäinen loppukoht;i.
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AugoraviioUi.

Angorakaniini on Angoran (ks. t.) seutu-
viita Vähästä Aasiasta kotoisin oleva hieno- ja

pitkäkarvainen valkea kaniinirotu, jonka villoja

käytetään hienojen sukkien ja sormikkaiden
kudontaan.
Angorakissa, Angoran (ks. t.) seutuvilta

Vähästä Aasiasta kotoisin oleva pitkä- ja taval-
lisesti valkokarvainen kissarotu.
Angoravilla, angoravuohen (ks. t.) villa.

Väri tav. kiiltävän valkea. Kehrätään langoiksi,
joista kudotaan kamlottia, angorasaaleja, poil

de chövreä y. m. Sitä nimitetään myös mohai-
riksi ja väärin kamelinkarvaksi.
Angoravuohi (Capra angorensis) Vähästä

Aasiasta on pitkä- ja valkeakarvainen. Siitä

saadaan arvokas angora-

villa.

Angostura /-u'-7 ks.

Ciudad B o 1 i v a r.

Angouleme [uguU^^m],

Ranskan departementin
Charenten pääkaupunki sa-

mannimisen joen varrella;

37,507 as. (1906). Paperi-
teollisuutta, viina- ja kon-
jakkitehtaita. Läheisyy-
dessä viinitarhoja ja kivi-

louhimoita. A. on Marga-
reta Valois'n syntymäpaikka. Bourbonien van-

hemman sukuhaaran prinsseillä oli A:n herttuan
arvonimi.
Angra-Pequena [pelccna], „pikku lahti", sata-

ma Saksan Lounais-Afrikassa, n. 140 km pohj.

Oranje-joen suusta, hedelmättömässä seudussa.

Saks. kauppias Liideritz osti lahden ympäristöt
v. 1883 ja myöhemmin koko rannikon Oranje-

jokeen asti. A. asetettiin 1884 Saksan suoje-

luksen alaiseksi ja siitä kehittyi sitten Saksan
Lounais-Afrikka. Sataman nyk. nimi on L ii d e-

r i t z-1 a h t i.

Anguilla {-vl'l-J (lat.) ks. Ankerias.
Anguilla [äiiguVlo] (Snake's Island = „käärme-

saari"), engl. saari Länsi-Intiassa Vähissä An-
tilleissa, 91 km'-', n. 4,000 as. etupäässä neeke-

reitä.

Anguillulidse, sukkulamatoihin kuuluvia pie-

niä, rihmanmuotoisia matoja, jotka elävät kos-

teassa maassa, elimellistä ainetta sisältävissä

nesteissä, loisina kasveissa ja eläimissä. Etikka-
mato, Anguillula accti, vanhassa etikassa; olki-

mato, Tyleiichus devastatrix, rukiin ja kauran
oraissa vahingollinen; Strongyloides intestinalis

ihmisen suolessa aikaansaa eräissä lämjiimissä
maissa ripulitaudin. A', il. h.

Anguis fragilis ks. V a s k i k ä ä r m e.

Anhalt, herttuakunta Saksassa, PohjoisSak-
san alatasangolla, Elben kummallakin puolen,
melk. kokonaan Preussin Sachsen-maakunnan
ympäröimänä; ainoastaan koillisessa se sen
lisiiksi rajoittuu Brandenburgiin ja lounaassa
Braunselnveigin herttuakuntaan ; 2,299 km-,
330,000 as. Pääk. D e s s a u. — A. on melkein
yksinomaan tasanko- ja alankomaata, lounaassa
tulevat kuitenkin llarz-vuorten itäiset haarat
een alueelle. Pääelinkeinona on maanviljelys,
etupäässä sokerijuurikkaan viljelys. Sen ohella

harjoitetaan sokeri-, panimo- ja polttimoteolli-

suutta sekä vuorityötä (sen tuotteet ovat; hopea,
lyijy, ruskohiili ja suola). Kauppaa edistävät

rautatiet ja purjehdukselle kelpaavat joet (Elbe,

•'^aale). — ]3:nnella vuosis. A. oli itsenäinen
ruhtinaskunta, mutta jaettiin myöhemmin 3
sukuhaaran kesken ja joutui vasta v. 1863 Des-
iaun suvulle. — Herttuan valtaa rajoittavat val-

tiopäivät, joihin kuuluu 36 jäsentä. A;lla on
1 ääni Saksan liittovallan neuvostossa (Bun-
(1 e s r a t) ja se lähettää 2 edustajaa Saksan
valtiojiäiville. M'. S-m.
Anhidroosi 1. a n i d r o o s i (kreik. atiVdrö-

sis) , hikoilemattomuus.
Anliolt, Tanskan saari Kattegatissa, 22 km^,

350 as. Vaarallisia hiekkasärkkiä; majakka ja
loistolaiva. Saari on äskettäin saanut sataman.
Pääelinkeinona on kalastus; vähäpätöistä maan-
viljelystä harjoitetaan saaren länsiosassa. Met-
sät ovat sieltä hävinneet, nyt on pienelle alueelle

ruvettu istuttamaan puita.

Anhydridi (kreik.), kem. yhdistys, jonka voi-

daan ajatella syntyneen toisista yhdistyksistä
veden erottumisen kautta. A:ejä muodostavat
varsinkin hapot, emäkset ja alkoholit ja sano-

taan niitä silloin happo- tai emäsanhydrideiksi
tahi eetter"'iksi. Siten muodostuu veden erot-

tuessa rikkihaposta rikkihappoanhydridi (H,SO,
—11,0 = SO3) ; kalsiumhydraattia vastaa a:na
kalsiumoksidi (Ca(OIT)j—HjO = CaO) ja taval-

lista alkoholia eetteri (2 CjHuOH—H,0 =

Anhydriitti, mineraali, joka on kidevettä

vailla olevaa kalsiumsulfaattia. Esiintyy usein
yhdessä kipsin ja vuorisuolan kanssa sinertä-

vänä tai punertavana kiteisenä massana, har-

voin selvinä kiteinä.

Anianpelto 1. A n j a n p e 1 1 o, kylä Asikka-
lassa, Vesijärven ja Päijänteen välisellä kannak-
.sella, ennen kuuluisa markkinoistaan. A:n 1.

Vesijärven kanava, pituus 1,3 km, loi-

\uus 3 m, 1-sulkuinen. K. S.

Aniliini (amidobentsoli, fenyliamiini), hiiltä,

vetyä ja typpeä sisältävä kem. yhdistys (C,H,
NHj), on aromaattinen amiini, jota teknilli.se.sti

valmistetaan pelkistämällä nitrobentsclia rau-

dalla ja suolahapolla, jolloin syntyj suolaliap-

poista aniliinia. Tästä vapautetaan aniliini kal-

sinnihydraatilla ja tislataan pois vesihöyryllä.
Väritön, ilmassa ruskeueva, omituisen hajuinen,
polttavan makuinen myrkyllinen neste. Kie-

luiraap. 184°, sulamisp. — 8°, ora.-p. 1,03. Liu-
kenee vaikeasti veteen, helposti alkoholiin ja

eetteriin, ^'htyy happojen kanssa yleensä hy-

vin kiteytyviksi suoloiksi, joista ylläm. suola-

happoista suolaa sanotaan a.-suolaksi. A:a
käytetään etenkin monien a.-värien valmistuk-
seen sekä antifebriiniin y. m. kem. yhdistyksiin.

A:n valmistuksen nitroi)entsolista keksi Zinin
V. 1842, mutta sitä ennen oli aniliinia saatu kivi-

hiilitervasta sekä myös tislaamalla indigoa kali-

lipeän kera. Tästä johtuu a:n nimi, sillä portu-

galilaiset ensin toivat indigoa Eurooppaan a n i I-

nimellä, joka sana sanskritissa merkitsee
,,sininen".

Aniliinikeltainen, orgaaninen väriaine, anii-

doatsobintsolin suola ; kiteytyy keltaisina pris-

moina. Käytetiiiin verrattain vähän muitten
keltai.sten väriaineitten ohella. S. K-i.

Aniliinimusta, on suolahappoisesta aniliinista

hapettamalla saatu, veteen ja laimeisiin happoi-
hin liukenematon musta värijauhe. Sitä käyte-
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tääu paljon kangaspainoissa ja valmistetaan

suoraan kankaalle, painamalla tämä ensin aui-

liinisuolan ja hapettimen seoksella, jonka jälkeen

kangasta hiiyryytetään. On verrattain pysyvä

väri. Sen kokoumusta ei tunneta.

Aniliinimyrkytys, oireita: pahoinvointi, sini-

kalpeus (ryaiiosisj, raskas uni tahi horros, jos-

kus kouristukset. .-Vai saavat työmiehet väri-

tehtaissa hengittäessään aniliinihöyryjä. Varo-

keinoja ovat hyvä tuuleutus, vaatteiden vaihto

sekä syömisen välttäminen tehtaissa ja labora-

toreissa.

Aniliinipuna ks. Fuksiin i.

Aniliiniruskea (b i s m a r c k i n-r u s k e a)

,

aniliiniväri, jota valmistetaan fenylidiamiinista

ja natriumnitriitistä. Käytetään villan, nahan

ja pumpulin värjäämiseen.

Auiliinisini, rosaiiiliinia, aniliinia ja beutsoe-

hai)poa kuumentama Ua saatu trilenylimetaani-

ryliniääu kuuluva sininen väriaine.

Anxiiinivihreä ks. A I d e h y d i v i h r e ä.

Aniliinivioletti (m a u v e i 1 n i) ,
punaisen-

violettina tahdaksena tai kiteinä kaupassa esiin-

tyvä aniliiniväri, jota kilytetään silkinvärjäyk-

seeu. Valmistetaan käsittelemällä toluidiiui-

pitoista auiliiuia kromihapolla.

Aniliinivärit, aniliinista ja sille läheisestä

toluidiinista johtuvat tärkeät orgaani.set

väriaineet. .\:n valmistus on varsiukiu Sak-

sassa keliittyu3't suurenmoiseksi teollisuudeksi,

joka alkoi ISöU, kun eugl. kemisti P e r k i n,

koettaessaan aniliini.sta valmistaa kiniiniä,
huomasi, että siitä voi tehdä kaunista violettia

väriä (m a u v e i i n i, P e r k i nin violetti).
Nykyajan suurin a.-tehdas on „Ba(lische Ani-

liu- uud Sodafabrik" Ludwigshaleuissa Reiuiu

varrella (vrt. myös Agfa). — Auiliinivärejä ovat

aniliinikeltaiueu, -m usta, -ruskea.
-sini, -puna 1. fuksiini, -vihreä ja

-violetti 1. m a u V e i i n i.

Anilimiöljy, sekoitus auiliinista ja toluidii-

nista tahi myös puhdasta aniliinia.

Animaalinen (iat. anim ai = eläin) , ..eläimelli-

nen"', clii iiikunlaa li kuuluva.
Animaalinen magnetismi, Mesraerin 1772

antama nimitys m. m. iliniisen hermostoon vai-

kuttavalle salaperäiselle voimalle, jonka hän
oletti mj-ös olevan uuigneetissa ja olevan yhdis-

tetyn taivaankappaleista säteilevään, eteeriseen

aineeseen, Huldum'iiu. Tällä voimalla oli myös
lääkitsevä vaikutus. Hän luuli aluksi sen esiin-

tyvän erikoisen voimakkaana magueeti.ssa

(josta nimi), nmtta huonuisi myöhemmin saman
kyvyn kappaleis.^a, joihin hän oli koskenut, sekä

omassa ruumiissaan. Mesmerin ja hänen oppi-

laidensa potilaat joutuivat todenteossa n. s.

hypnoottisiin tiloihin; myöhem)jien tutkimusten
mukaan tämä ei johtunut parantajien oletta-

masta syystä, vaan suggestionista. ks. 11 y |> u o-

tismi ja Suggestioni.
Animaaliset elintoiminnat, fysiul., elintoi-

minnat, jotka ovat ominaisia eläimille, vasta-

kohtana niille (n. s. v e g e t a t i i v i s i 1 1 e),

jotka ovat yhteisiä kaikille elollisille olioille,

niin kasveille kuin eläimille.

Auimal dat.), ilävä olento, eläin.

Animalisatsioni (Iat. ohiw«/ = eläin) , kasvi-

kuiduista ( puin|rulista) valmistettujen kankai-

den kostuttaminen typenpitoisilla aineilla, albu-

miinilla, kaseiinilla, jolloin kasvikuidut tulevat
vi 11a värejä vastaanottaviksi.
Animalkulisnii (uuslat. anima'lculum = piem

elävä) oli teoria, jonka mukaan sikiö kehit-

tyi yksistään uroseläimen siemenessä olevasta
siittosolusta. Tähän oli myös eläimen tuleva
muoto kätkettynä. Päinvastaista mieltä olivat

o v u 1 i s m i n puoltajat, joiden mielestä taas
yksistään naaraan munasolulla oli kaikki
yllämainitut ominaisuudet. Heidän oppinsa mu-
kaan siittosolu antaisi ainoastaan kehitysimpul-
sin munasolulle. Animalkulisteja olivat m. m.
Leenu enhoek ja Spallanzani, ovulis-

teja Hallerja Leibniz.
Animato /-«'-/ (it.), mus., eloisasti.

Animeerattu (ransk. animer = tehdä eloi-

saksi), iloinen, rattoisa.

Animismi (< Iat. onima = henki, sielu), maa-
ilmankatsomus, jonka mukaan jokaista luonnon-
esinettä eläliyttää sielu. Ihminen ajattelee kehit-

tymättömällä kannalla ollessaan kaikkia olen-

toja itsensä kaltaisiksi, jonka vuoksi hän pitää
elottomiakin esineitä, kuten jokia, järviä, vuoria
ja tähtiä, sieluilla varu.stettuina. Persoonalli-

suuden arvoa hän tällä asteella ei vielä ole kä-

sittänyt. Semmoisenaan animismi ei ole uskon-
toa, mutta se saapi uskonnollisen luonteen, niin-

pian kuin ihminen rupeaa henkiä palvomaan.
.Nimitys animismi en englantilaisen kansatietei-

lijiin E. B. Tylorin muodostama („Primitive cul-

ture", V. 1871). Herbert Spencerin ja C. P. Tie-

len kautta se on päässyt yleiseen käytäntöön
uskoniionliistorialliaessa tieteessä. [C P. Tiele,

.jKcmpendiuni der Religion-sgeschiclite", 3 pain.,

jonka on julkaissut N. Söderblom v. 19U3;

E. Kaila ,,1'skonnonhistoriallisia luentoja"

(Jyväskylä, 19(18).] E. K-a.

Animositeetti (ransk. animosit4) , suuttumus.
Animus (Iat.), sielu, henki, tunne, rohkeus,

halu, aikomus.
Anio (nyt Aniene 1. Teverone), 110 km pitkä

joki Keski-Ttaliassa ; sen lähde on Apenniineilla

ja se laskee Tiberiin 3 km pohj.-puolella Roomaa.
.Jo vanhalla ajalla A. oli kuuluisa kauneista ran-

'loistaan ja Tibiirin (Tivolin) luona olevista pu-

touksistaan, joiden muotoa kuitenkin lohkomis-

lyöt ovat suuresti muuttaneet. Rooman vanhat
akvrdiiktit johtivat vetensä A:sta.

Anioni (kreik. a?ne'Hoi = a.stua ylös), fys-,

Taradayii antama nimitys niille elektrolyyttien

aineosille, mitkä
eroavat positiivi-

sessa poolissa, vrt.

Klektrodi ja

Toni.
Aniridia (kreik.

kielteinen an, ja

iris = sateenkaari-

kalvo) 1. T r i d e r e-

m i a, s- ilman sateen-

kaarikalvoii täydel-

linen puute. Tämä
vika on usein syn-

nynnäinen.
Anis on erään

putkikasvin Pimyi-
nella Arnsumia he-

delmä. Kasvi on oi-

keastaan kotoisin Anisputki.
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itämailta, mutta sitä viljellään nykyään kaikissa

lämpimissä maissa. Pienissä, karvaisissa vih-

reän-harmaissa hedelmissä on useita haaraisia
tiehyeitä, jotka sisältävät haihtuvaa öljyä, anis-
öljyä. A. joutuu kauppaan varsinkin Venä-
jältä ja Thiiringenistä.

Anisetti (ransk. anisettcj, anislikööri.

Anisofka, ven. hyvin säilyvä talviomenalaji.

Hedelmä or. pieni, aivan säännöllinen, muodol-
taan litteän-pyöreä. Pohjaväri vihreä, mutta
melkein koko hedelmän peittää ruskean-puner-
tava väri, jossa on harvassa muutamia katko-
naisia tummempia juovia. Kuori on aivan kiil-

tävä, rasvaiselta tuntuva. Maku miedon-
hapahko. Menestynyt hyvin Viipurin läänissä.

Valamon arvokkaimpia omeualajeja. W. B. H.
Anisofyllia, kasvit., se ominaisuus eräillä

versoilla, että lehdet verson ylä- ja alapuo-

lella ovat erilaisia: tavallisimmin yläpuolella

pienemmät kuin alapuolella ja sivuilla. A:n
kautta lehdet pääsevät osallisiksi niille kaikille

välttämättömästä valosta.

Anisometropia (kreik. kielteinen an, isos =

yhtä, me/jOH = mitta, ja öps = silmä), erilainen

valon taittuniissulide kummassakin silmässä.

Anisotrooppinen 1. heterotrooppinen
en kiteinen aine, jolla eri suunnissa on erilaiset

fysikaaliset ominaisuudet. Kaikki kiteiset ai-

neet ovat ainakin johonkin ominaisuuteen näh-
<len anisotrooppisia.

Anisöljy on Pimpinella o«is!/?»ista saatu eet-

terineu öljy, joka tavallisessa lämmössä on neste-

mäinen, mutta jähmettyy jähdytettäessä. Sen
pääaineosa ou anetoli. Yskänlääke.
Anitskovin palatsi, Pietarissa, samannimisen

sillaa korvassa, Nevskin varrella, oli Aleksanteri

lll:n asuntona. Yksinkertainen, mutta sievä

tasadi on pihalle päin. Palatsissa on kaunis
taulu- ja asekokoelma. L. H.
Anjala. 1. K u n t a, Uudenmaan 1., Pernajan

khlak., Elimäki-Anjalan nimismiesp. ; kirkko
lähellä Kyrainjokea, 2 km Inkeroisten asemalta

;

148,9 km% joista viljeltyä maata 4,211 ha (1901) :

22,04 manttaalia; 513 ruokakuntaa, joista maan-
vilj. pääelinkeinonaan harjoitti 251, teollisuutta

89 (1901); 2,726 as., joista 2% ruotsink. ; 409

hevos-ta, 1,770 nautaa (1906). Teoll. lait.: Um-
meljoen paperitehdas. — 2. Seurakunta,
keisarillinen, Porvoon hiippak., Iitin rovastik.

:

oma kirkko ainakin 1690-luvulIa, oli Elimäen
ja Loviisan alainen; itsenäis. khrakunnaksi
'/. 1865 (Keis. k. "/, 1863). Kirkko puinen

.\njaian-l\Hrtaii

(174S). [R. Hausen. ..Anteckningar. Anjala
kyrka". (Vet. Soc. Bidr. u:o 44.)] K. S.

Anjalan-kartano, maatila Anjalan pitäjässä,

historiallisesti huomattava. Oltuansa ennen
talonpoikaiskylänä se lahjoitettiin 1608 Henrik
\Vreden (ks. t.) leskelle Gertrud von Ungernille,
joka siune perusti säterikartanon. A. oli sitten

Wrede-suvun hallussa v:een 1837. Kustaa III:n
Venäjän .sodan aikana solmittiin täällä n. s. An-
jalan liitto (ks. t.) . Keisari Nikolain mää-
räyksestä Suomen valtio 1842 osti A:n ja lah-

joitti sen sukukartanoksi kenraalikuvernööri
ruhtinas Mensikoville. Vihdoin 1907 Suomen
valtio osti sen takaisin hänen perilliseltään luut-

nantti Mensikov-Koreisilta, jakaaksensa sen kar-
tanon alustalaisten lunastettavaksi. K. O.

Anjalanliitto on nimenä sillä liitolla, jonka
suuri joukko ruotsalais-suomalaisen armeijan up-
seereja 12 p. elok. 1788 Anjalankartanossa teki

kuningas Kustaa III:tta vastaan. Edellisellä

ajalla yhä kasvanut tyytymättömyys kohosi
huippuunsa, kun kuningas, vastoin perustuslain
määräystä, säätyjä kuulematta 1788 julisti sodan
Venäjää vastaan. Sittenkuin muutamat hen-
kilöt jo ennen olivat keisarinna Katariinalle
lähettäneet n. s. Liikalan kirjeen (ks. t.)

,

kokoontuivat mainittuna päivänä Anjalankarta-
nossa ja sen ympärillä majoitettujen sotajouk-
kojen upseerit miehissä ja allekirjoittivat n. s.

Anjalan liittokirjan, jossa lausuivat paheksumi-
sensa sodan laittomasta alkamisesta ja hyväksy-
vänsä sen, että oli käännytty keisarinnan puo-
leen sovinnon aikaansaamiseksi. Kunnon ruot-

siumiehinä he tahtoivat uhrata henkensä ja

omaisuutensa isänmaan puolesta ja tekiiät nyt
keskenänsä lujan liiton, luvaten täs.sä pyrkimyk-
sessä seistä yhdessä ja auttaa toisiansa. An-
jalaa liittolaisissa on erotettava kaksi eri ryh-
mää: ruotsalaiseen oppositsioniin kuningasta
vastaan kuuluvat osanottajat, joita oli liitto-

laisten suuri enemmistö, ja suomalaiset itsenäi-

syysmiehet (ks. t.), joita luvultaan oli vähän,
mutta jotka muodostivat liiton toimeliaimman
osan ja olivat sen varsinaiset toimeenpanijat,
nimenomaan J. A. Jägerhorn ja K. Kliek,

(Sprengtporten oli jo Veniijälle siirtynyt). Näi-

den oli m. m. onnistunut taivuttaa ylipäällikkö

K. K. .Vrmfeltkiu ottamaan liittoon osaa. Muista
osanottajista olivat huomattavimmat everstit R.

.Montgomery, J. H. Hästesko, V. Leyonstedt ja

S. V. Utter; yhteensä oli allekirjoittajia 111 up-
seeria. Ensin näytti Anjalan liitolla olevan me-
nestystä. Muihin sotaväenosastoihin toimitet-

tiin lähettiläitä ja hankittiin sieltäkin allekir-

joituksia liittokirjan alle. Kustaa . kuningas
joutui aluksi varsin tukalaan asemaan; kerro-

I.Taupa että liittolaiset jo ajattelivat hänen van-

gitsemistansa. Mutta sittenkuin Tanskan sodan
syttj-miuen oli, antanut hänelle tervetulleen tilai-

suuden lähteä pois Suomesta Kuotsin puolelle,

Anjalan liitto kukistui pian. Syynä siihen oli

SI' puuttuva kannatus, mikä liitolla oli oman
|iiirins:i ulkopuolella, ja se suuttumus, minkä up-

seeriston kapinallinen esiintyminen koskella rie-

huvaa sotaa oli muissa kansanluokissa herättä-

iivt. Uudella vuodella oli kuninkaan asema kyl-

liksi vakaantunut, jotta hän voi vangituttaa lii-

ton päämiehet; useat suomalaiset itsenäisyysmie-

het, niiden joukossa Jägerhorn ja Kliok, kuiten-
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kin pelastuivat pakeujpoialla Venäjän puolelle.

Vangittuja Anjalanmiehiä ' vastaan suoritettiin

sitten pitkällinen oikeudenkäynti ja yhdeksän
heistä tuomittiin kuolemaan, mutta ainoastaan
eversti Ilästeskon kuolemantuomio pantiin 1790
täytäntöön. [Maunu Malmauen (Creutz), ..An-

jala förbundet" (1848) ; G. Eein, „Kriget i Fin-

land 1788, 1789 och 1790" (1860); \rjö Kos-
kinen, „Yrjö Maunu Sprengtportenista ja Suo-

men it.-^enäisyydestä" (1870) ; K. K. Tigerstedt,

„Göran Magnus Sprengtporten" (Finsk Tid-

skrift 1873-82).] K. G.

Anjanpelto ks. A n i a n p e 1 t o.

Anjer [andser], hoU. satamakaupunki ja lin-

noitus Sunda-salmen rannalla, Jaavan luoteis-

osassa. Tärkeä asemapaikka Itä-Aasiaan kulke-

ville laivoille. Sähkölennätinkaapeli Sumatralle.
V. 1883, kun Krakatau saarella tapahtui kamala
tulivuorenpurkaus, hävitti sen "ääretön hyöky-
aalto, joka syntyi vulkaani-saareu vajotessa me-
reen. Nyt on kaupunki uudelleen rakennettu
5 '/j km etelään vanhasta paikastaan. W. S-m.
Anjou [äzu'J, yksi Kanskan muinaisia maa-

kuntia, Loiren alajuoksun molemmilla puolin;
sitä vastaavat nykyään departementit Maine-et-
Loire sekä osaksi Indre-et-Loire, Mayenne ja

Sarthe; pääk. Angers (ks. t.). Vanhalla
ajalla A:ssa asuivat kelttiläiset andegaavit

;

keskiajalla A. oli kreivikuntana, joka Planta-
genet-suvun mukana joutui Englannille (1154).

Ranska valloitti sen takaisin jo 1204, mutta se

joutui pian läänitysmaaksi kuningassuvun nuo-
remmille haaroille ja vasta v. 1480 Eanskan
valtion haltuun. Myöhemmin nuoremmat Rans-
kan prinssit käyttivät arvonimeä A:n herttua.
V. 1791 A. lakkasi olemasta maakunta.

(W. 8-m.)
Anjou [aTjsu], Lars Anton (1803-84),

ruots. piispa ja kirkkohistorioitsija, tuli kirkko-
historian professoriksi Upsalan yliojiistoon 1845,

kirkollisasiain departementin päälliköksi 1855 ja

Visbyn hiippakunnan piispaksi 1859. Kuoli 4 p.

jouluk. 1884 Visbys.sä. Huomattavimmat teokset:

„Svenska kyrkoretormationens historia" („Ruot-
sin kirkon uskonpuhdistuksen historia"; yhdessä
A. F. Beckmanin kanssa. 3 os. 1850-51) ja „Sven-
ska kyrkans historia ifrän Upsala möte 1593 tili

slutet af 17:de ärhundradet" („Ruotsin kirkon
historia Upsalan kokouksesta 1593 asti 17;unen
vuosisadan loppuun", 1866).

Anjovis [-iis-] ( Engraulis encrasicholus) on
12-20 cm pitkä, sillinheimoon kuuluva kala. Se
on hopeankiiltävä, viheriäselkäinen ja pitkä-

kuonoinen; vatsan reunassa ei ole teräviä suo-

muja kuten kilohaililla. Sen varsinainen koti

on Välimeri, mutta se on yleinen myös Atlan-
tissa, Pohjanmeressä ja Mustassa meressä; har-

^«, viuainen vieras
^'^^* Itämeressä. Anjo-

vis kuuluu talou-

dellisesti tärkei-

hin merikaloihin
esiintyen erittäin

runsaasti Portugalin, Espanjan, Ranskan ja

Hollannin rannikoilla kuin myös Brittein saa-

rien luona. Tunnettu kaupassa suolattuna ja

pipjiurilla y. m. maustettuna säilykkeenä. Poh-
joismaissa anjovis nimellä kulkevan säilykkeen
valmistukseen käytetään kilohailia („hvassbuk",

.\njovis.

..skarpsild", „brisling")
,

jota vastoin ranska-
lainen sardelli on oikea anjovis. K. 31. L.
Ankapora, koski ja rajapaikka Kymijoessa;

näyttääpä vanhoina aikoina (,,Ankoper") käy-
tetyn koko joenkin nimityksenä, vrt. siitä

Akianderin kirjoitusta ,,0m Ankoper flodens
läge" (Suomi 1846).
Anker, norj. suku, sanotaan polveutuvan

ruots. aatelissuvusta Anckar af Agnhammar.
Sen huomattavimmat jäsenet ovat Bernt A.
(1746-1805), liikemies, kirjailija ja hyvänteke-
väisyyden harjoittaja (Ankerin orpokoti Kris-
tianiassa) ; Karsten Tank A. (1747-1824),
liikemies, kuningas Kristian Fredrikin ystävä
ja valtioneuvokseksi nimittämä, mutta uudelta
hallitukselta eron saanut, sekä P e d e r A. (1749-

1824), Eidsvoldin kokouksessa edustaja ja sen
presidentti, sittemmin valtioministerinä Tuk-
holmassa.
Ankeriaanpyynti. Ankeriasta pyydetään

Suomessa vain muitten kalojen ohessa tai pit-

källä siimalla, jossa syöttinä on kastematoja.
Tehokkaampia pyyntikeinoja ovat Tan.skassa ja

Etelä-Ruotsissa vaellusankeriaita varten käyte-
tyt pitkät ankeriasrysät (älhomma) sekä anke-
riasajoverkot (aaledrivvaad). Tan.skan ranni-
koilla käytetään lisäksi taidokkaita syvänveden-
rysiä. Saksan joissa pyydetään myötävirtaa
vaeltavia ankeriaita myllypatoihin asetetuilla,

reikäisillä ankerias-arkuilla. Muita pyyntikei-
noja ovat esim. ankeriasahrain, aukeriaspato-
(aalegaard) ja nuotta. — Kuuluisa on ankeriaan
kalastus Po-virran suu-laguuneissa Comacchiou
luona. Siellä, samoin kuin Tan.skassa, Ruotsissa

y. m., missä ankeriaita runsaammin saadaan,,

on se tuoreena, suolattuna tai savustettuna mel-

koisena vientitavarana. Ankeriaan pyynti tuot-

taa Ruotsissa vuosittain yli '/= milj- kruunua.
Tanskassa n. 2

'/: milj. kruunua. — Ankeriaan
istuttamiseksi kaikellaisiin maavesiin käytetään
menestyksellä poikasia tai nuoria, noin 25 cm.

pitkiä ankeriaita. K. M. L.

Ankerias (Anguilla vulgaris) on arvokas
ruokakala, joka kasvaa 1,25 m pitkäksi ja

5 kg painavaksi. Kuten sukulaisillaan ankerias-

heimon kaloilla, jotka kuuluvat rakkosuisiiu

luukaloihin, on sillä käärmemäinen ruumiin-
muoto ja erittäin limainen iho, jonka suomut
ovat aivan pienet ja syvästi ihoon vajonneet.

Vatsaevät puuttuvat, selkäevä ja peräevä ovat

yhtyneet pieneen pyrstöevään. Ankerias eläii

vuosikausia järvissä, joissa ja murtovesilah-

dissa ; on virkeä yöllä, varsinkin ukkosilmalla

ja käyttää ravinnokseen hyönteistoiikkia, ra-

puja y. m. äyriäisiä, nilviäisiä, kaloja ja sam-

makoita. Suolattomissa vesissä on, muutamia
po'kkeuksia lukuunottamatta, yksinomaan ta-

vattu naaraksia, jota vastoin uroksia tavataan

meressä, virtojen suissa tai muussa murto-
vedessä. Kuteakseen ankerias vaeltaa mereen,

kaukaisille kutupaikoilleen ja samalla se muut-
tuu väriltään : pys3'väinen ankerias on vatsa-

puoleltaan keltainen, „kelta-ankerias", vaeltava

ankerias on vatsapuoleltaan valkea, „kiilto-an-

kerias" eli ,,harmaa ankerias". Monet ankeriaat,

ollen järviin suljettuina tai muuten estet-

tyinä, eivät vaella, vaan jäävät hedelmät-

tömiksi, ja juuri tällaiset hedelmättömät naa-

rakset kasvavat usein hyvin isoiksi. Vaellukset.
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tapahtuvat loppukesällä ja syksyllä, kun yöt
käyvät pitkiksi ja pimeiksi. Kutupaikoista on
vasta viime aikoina saatu selvää. Välimereen
purkautuvien vesien ankeriaat kutevat Väli-

mtressä. Pohjois-Euroopan ankeriaat toimitta-

vat kutunsa, viime vuosina tehtyjen tutkimuk-
sien mukaan, Irlannin lounaispuolella, miss.i

Atlantin suuret syvyydet ja ta.saiset lämpösuh-
teet alkavat. Varmana voi pitää, että ankerias
kutee vain kerran elämässään, kudulta takaisin

palanneita ankeriaita ei ole tavattu. Munat
kelluvat vapaasti vedessä, ja niistä syntyy
toukka, joka vasta muodonvaihdoksen kautta
saavuttaa ankeriaan muodon. Tavallisen anke-
riaan Leptocepliulun brevirostris niminen toukka
on lasikirkas, nauhamainen (sivuilta litistynyt),

täysin kasvaneena 6-9 om pitkä ja 15 mm kor-
kea. Nämä toukat, joita tavataan runsaasti
kutupaikoilla, muuttuvat vähitellen niiksi lie-

reiksi, n. 7 cm pitkiksi ankeriaan poikasiksi,

jotka kerääntyvät keväisin maalis- ja huhti-

kuussa tuhaii.-^ittain ja miljoonittain Keski-
Euroopan virtojen suihin noustakseen suolatto-

miin vesiin, ja jotka ovat tunnetut „moutec"
nimellä. Ennenkuin ne saapuvat Suomen vesiin,

ne ovat ennättäneet kasvaa melkoisiksi, pienim-
mät meillä saadut ankeriaat ovat melkein aina
olleet yli 30 cm pitkät.

Myös Suomen vesistä ankeriaat vaeltavat At-
lantin äyräälle kutemaan päättäen siitä, etlä

Suomenlahdesta pyydettyjä ja merkittyjä sekä
sitte vapaaksi päästettyjä ankeriaita ou pian
senjälkeen tavattu Ruotsin ja Tanskan vesiss;i

Kattegatissa saakka. Olettaen että keskimää-
räinen nopeus on 15 kin päivää kohti, on las-

kettu ankeriaan matkan kestävän Ahvenanmaau
saaristosta mainitulle kutualueelle 2U0-220 päi-

väit.

A. tavataan Suomessa sangen yleisesti Poh-
jan- ja Suomenlahdessa ja Laatokassa sekä
useimmissa niihin laskevissa vesi.s.sii. — vrt.

Ankeriaan pyynti ja Ankerias-
ko u r u. K. 31. L.

Ankeriaskouru on keinotekoinen kalatie,

jossa vesi juoksee niin verkkaan, että virtoihin

ja puroihin nouseville aiikeriaanpoikasille käy
njahdolliseksi päästä tokeitten ja vesiputouksien
ohi. Yksinkertainen ankeriaskouru tehdäiin kol-

mesta toisiinsa naulatusta laudasta; |)itkin pi-

tuuttaan se täytetään höllästi sidotuilla varpu-
kiijipuilla. A'. 31. L.

Ankeriassammakko (Amphiuma meansj, joka
kuuluu hännällisiin sarruuakkoeläimiin, on lie-

ri iiruumiiiuTi, 1 m pituinen eliiin. Sillä on kaksi
paria surkastuneita raajoja ja uimapyrstö. Hen-
gittää keuhkoilla, mutta koko elämän ajan py-
syy i)ääri takana avoin kidusrako. Elää ete-

läisen Pohj.-.Vineriikan lampivesissä.

Ankhises /-VafsJ (lat. Atichiscs) , troialais-

ta rustoon kuuluva taruhenkilö, Ka|)yksen poika.

A:lle A p h r o d i t e-jumalatar synnytti A i n e i-

a a n. Aphroditen ja Ankhiseen lemmenseik-
kailu on erään n. s. h o me ro laisen h y m-
n i n aiheetux. vrt. A i n e i a s.

Ankialos, Bulgarian (Itärumeliau) merikau-
punki, r.urgasin lahden rannalla. 5,400 as.;

knik. !irkkipiisp;i.

Ankka, kesytetty heinäsorsa (Anas boschasj.
Foikkeaa villistä sukulaisestaan ainoastaan vä-

rinsä kautta, joka niinkuin kotieläimillä yleensä
on vaihteleva. Valkeat, harmaat ja kirjavat
a:t ovat yleisimmät, vaikka toisinaan tapaakin
yksilöitä, joissa alkuperäinen puku on säilynyt.

On Suomessa verrattain harvinainen kotieläin;

sangen yleinen Keski-Euroopassa ja varsinkin
Kiinassa. A:n hoido.sta ks. Siipikarja.
Ankkuri, ennen yleinen, nykyään enää vain

Tanskassa ja Venäjällä käypä juoksevien ainei-

den (varsinkin viinin) mitta. Ruotsin ankkuri
sisälsi 15 kannua = 39,26 litraa. Tanskan ank-
kuri = 37.«s I, \'enäjän (=3 vedroa) = 36,flO litraa.

Ankkuri (kreik. arjkyra), aluksen tai muun
uivan esineen kiinnittämistä varten tav. raudasta
tehty kapine, jossa seuraavat eri osat voidaan
nimittää: valin, suora runko, johon muut osat
liittyvät; kourat, käyrät haarukat valimen
alapään jatkona; perä, valimen ja kourain ris-

teys (yhtymäkohta); kynnet, tasapintaiset

levyt kourien kärjissä; tukki, tehty joko rau-
dasta tai |uiusta ja erityisenä kappaleena kiinni-

tetty valimen yläo.saan kohtisuoraan sekä sitä

että ke urien tasannetta vasten ja kiinnitys-
rengas tai -s a k k e 1 i valimen yläpäässä.

Valtamerta kulkevassa kauppa-aluksessa kiiyte-

tään yleensä seuraavat ankkurit, nimittäin:
'2 keula-ankkuria, yksi kummallakin si-

vulla, aina valmiina käytettäviksi. Jos nämät
ovat erisuuret, niin käytetään suurempaa yleensä

oikealla (tyyrpuurin) sivulla ja sanotaan silloin

parhaaksi keula-ankkuriksi; 1 vara-ank-
kuri, useimmiten suurin aluksessa oleva; 1

v i r t a-n n k k u r i, jonkun verran keula-ankku-
reita pienempi ja 1 tai 2 varppiankkuria,
pienimmät aluksessa olevat ankkurit. — Sieni-
ankkuri ou tukiton, ja siinä on kourien ase-

mesta valimen alapäähän kiinnitetty ontevan

1. TaviiUini-n (vanhannikuinen) ankkuri. 2 a. Sieniankkuri.
2 b. Trolmanjn (parannctlu Pnrtt-riii) ankkuri. Mai-tinin

ankkuri. 4 ja .5 llalliu lukiton ankkuri.
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pallolohkon muotoinen hattu. Tällaista ankku-
ria käytetään yleensä poijujen ja loistolaivojen

kiinnitykseen. — Trotnianin ankkuri on pa-

rannettu muoto n. s. Porterin ankkurista. Tässä
on rautainen tukki, valin on nelitalikokas ja kes-

keltä jonkun verran valivempi kuin päistään

sekä alapäUstään tebty kaksiliaaraiseksi, joiden

väliin kourat ovat kiinnitetyt niiden läpikäy-

vällä vahvalla tapilla. Tämän ankkurin omi-

tuisuus on siinä, että kourat siinä liikkuvat

edestakaisin mainitun tapin ympäri, josta seu-

raa se etu, että ankkurin pohjassa maatessa sen

yläpuolinen koura ei pistäy niin korkealle kuin
tavallisessa ankkurissa. — M a r t i n in ank-

kuri on edellisiin nähden kokonaan toisenlainen.

Sen rautainen tukki on kourien kanssa samassa
tasanteessa ja kourain kynnet kääntyvät noin

•jO" pois valimen suunnasta siten, että kumpikin
koura yhtaikaa kaivautuu pohjaan. — Hallin,
Riley n ynnä muiden keksimät, nykyisin
höyryaluksissa käytännössä olevat ankkurit ovat
yleensä tukittomia ja jonkun verran parannet-

tuja muotoja edelläselitetystä Martinin ankku-
rista. F. W. L.

Ankkuri, sähköt. Magneetin a. on meltorau-

tainen kappale, joka asetetaan (tavallisesti

hevosenkengän-muotoisen) magneetin pooleille.

Tällä tavoin sulettuna magneetti säilyttää voi-

makkuutensa vähenemättömänä. Dynamokoneen
tahi elektromoottorin a. on koneen pyörivä osa,

nykyään useimmiten mcltorautaincn rengas,

jonka ympäri on kiinnitetty johtolankaruUia.

Koko laitos pyörii vahvan elektromagneetiu

poolien välillä, jolloin induktsionin vaikutuk-
sesta syntyy rulliin sähkövirtoja.

Ankkuri tarkoittaa

rakennustaidossa rau-

talaitetta, jonka tehtä-

vänä ou kiinnittää ja

lujentaa jotakin raken-

nuksen osaa, varsinkin
.seinää

;

ulkopuolelle

näkyvä osa on usein

koristeltu. — Kellon a.

ks. Ankkurikello.
Ankkurikello, kello, jossa käynnin tasaa-

jana on ankkurinmuotoinen kaksoishaka ja ham-
mastettu ratas. Haka heilahtelee ja laskee joka
heilahduksella jousen kiertämästä rattaasta yh-
den ham])aan ohi, mikä samalla työntää hakaa
edelleen heilumaan. Tämän heilunnan vuoros-
taan pitää tasaisena heiluri heilurikelloissa

taikka pyörähtelevä ratas taskukelloissa.

J. C-en.

Ankkuriketju, vahva rautaketju, jonka toi-

nen pää on kiinui ankkurissa ja toinen aluk-
sessa, tehty 15 sylen kappaleihin (n. s. lukkoi-
hin), joita aluksen siuiruuden ja sen kulkureitin
mukaan on tarpeellinen lukumäärä yhteenlii-

tetty n. s. sakkeleilla. F. W. L.

Ankkurilaatta, seinää tai muuria vasten
oleva, tavallisesti rautainen laatta, johon side-

ankkuri on kiinnitetty. J. C-en.

Ankkurllamppu 1. t a a k i 1 a m p p u, ym-
päri näköpiirin valkeaa valoa näyttävä lamppu,
joka on ripustettu ankkurissa olevan aluksen
takilaan. F. W. L.

Ankkuripeli, kone, jolla ankkuri hilataan
ylös pohjasta. F. W. L.

14. Painettu ^sOD.

.\nklairi.

Ankkuripelsin, sidepalkki (ks. t.)

.

Ankkuripohja, pohjanlaatu siihen nähden,
miten ankkuri siitä pitää kiinni ; esim. savi-
pohja on hyvä, mutta kallio- tai löysä hieta-
pohja on huono ankkuripohja. F. W. L.

Ankkuripoiju, veden pinnalla kelluva merkki.
joka köydellä ankkuriin kiinnitettynä osoittaa
ankkurin paikan pohjassa.
Ankkurirana, aluksen keulakannella oleva

nostolaitos, jolla ankkuri nostetaan veden pin-
nasta joko aluksen partaalle tai kannelle.

F. W. L.

Ankkurivahti, yksi- tai kaksimiehinen vahti
ankkurissa olevan aluksen kannella. F. W. L.

Ankoper ks. -A n k a p o r a.

Ankyloblefaron [-e'-J (kreik. arjky'los = väärä,
ja 6/ej;/(oroH = silmäluomi) , silmäluomien yhteen-
kasvettuminen.
Ankyloglossum [-o's-J (kreik. arjky'los = väärä,

ja p/össa = kieli) , kielen yhteenkasvettuminen
suuupohjan tai ikenieu kanssa.
Ankyloosi (kreik. uTjky'lösis = vääryys), ni-

velen jäykkyys, niveljiäitten yhteenkasvettumi-
sen tai nivelpussin kutistumisen tai myöskin
arpimuodostuksen, lihaskouristusten y. m. ai-

heuttama. M. OB.
Ankyra ks. Angora.
Anna, brittiläisessä Itä-Intiassa käypä raha =

noin 11 penniä.

Anna (hebr. fc7ia»i?ia = armo)
,
pyhimys, peri-

mätiedon mukaan neitsyt Marian äiti. Rooma-
lais-katol. kirkko viettää hänen päiväänsä ^j-,,

kreikkalais-katol. '/,j. vrt. Annikki.
Anna (1568-lti25), ruots. prinsessa, Juhana

III:n ja Katariina Jagellonican tytär, seurasi

1587 veljeänsä Sigismundia Puolaan. Käytyään
jälleen kotimaassa, hän siirtyi lopulta pysyväi-

sesti veljensä luo, johon hän näyttää olleen suu-

resti kiintynyt. A. oli luja luonne ja pysyi us-

kollisesti Lutherin uskossa vieraassakin maassa
katolisen ympäristönsä keskuudessa. Häntä
kiitetään hyväntekeväisyydestään ja puolalaiset

valittivat hänellä olleen liian suuren vaikutuk-

sen Sigismundiin. E. G.

Anna Boleyn [bulin] (1507-36), Englannin
kuningatar, erään englantil. ylimyksen tytär,

s. 1503 tai 1507, tuli

18 vuotiaana kuningas
Henrik VIII:n puolison

Katariina Aragonialai-

sen hovineidiksi. Kunin-

gas rakastui intohimoi-

sesti kauniiseen hovi-

naiseen, erosi ensimäi-

sestä puolisostaan ja

meni 1533 naimisiin

A:n kanssa. Välit kyl-

menivät kuitenkin pian,

kun kuningas joutui

uuden rakkauden val-

taan ja kun A. toivotun

kruununperillisen sijas-

ta synnyttikin vain tyttären, Elisabethin (1533).

Syyttäen puolisoaan häpeällisistä rikoksista Hen-

rik suljetutti hänet Towerin linnaan ja tuomi-

tutti kuolemaan. Toukok. 19 p. v. 1536 A. mes-

tattiin. K. B.dt.

Anna Bretagnelainen (1476-1514),

Ranskan kuningatar, Bretagnea viimeisen hert-

.\nna Boleyn.



419 Anna—Annaatti 420

tuan tytär, meui, kauan vastusteltuaan. 1491 uai-

misiin Kanskan kuninkaan Kaarle VIII:u ja

1409 häiii>n seuraajansa Ludvig XII:n kanssa,

joka Bretaguen perijäksi tullakseen erosi ensi-

inäisestä puolisostaan. A:n kuoltua Bretagnc,
jonka itsenäisyyttä hän kiihkeästi oli suojellut,

ainiaaksi yhdistettiin Ranskaan.
Anna Ivanovna [-vu'-] (1693-1740), Venä-

jän keisarinna, tsaari Iivana Aleksejevitsin,

Pietari Suuren velipuolen, tytär, tuli Pietari

II:n kuoltua (1730) Venäjän hallitsijattareksi,

ko.ska Komanovien suvun miespuolinen haara
oli samnuinut. A:n täytyi antaa kirjallinen lu-

paus olla ryhtymättä mihinkään ilman etevim-
mistä Venäjän aatelisista kokoonpannun valta-

kunnanneuvoston suostumusta; mutta valtaistui-

melle noustuaan hän julistautuikin täydellisesii

itsevaltiaaksi ja hävitti tuon asiakirjan. A:n
nimes.sä hallitsi sitten julmasti ja verisesti

hänen läheinen suosikkinsa Biron. K. B:dt.

Anna Kleve (1515-57), Englannin kuninga-
tar, Kleven herttuan tytär, Henrik VIII:n
neljäs puoliso. Henrik, joka tunsi A:n vain
Holbeinin maalaamasta miellyttävästä muoto-
kuvasta, pyysi hänet puolisokseen ja hän saapui
Englantiin. A. ei ollut kaunis eikä ranskalai-

sesti sivistynyt, kuten Henrik oli toivonut;
kuitenkin H. meni hänen kanssaan naimisiin,

mutta erosi sitten hänestä pian antaen hänelle

vuotuisen eläkkeen. A. jäi Englantiin asumaan.
K. B:dt.

Anna Komnena [-c-J (kreik. Anna he Kom-
ncjic') (1083-1 148) j Konstantinopolin keisarin
Aleksios l:n tytär, sai oppineen kasvatuksen ja

kirjoitti isänsä hallituksen historian, joka on
l)ysanttil. historiankirjoituksen parhaimpia
teoksia. Avioliitossaan Kikephoros Bryenniok-
seu kanssa hän vehkeili korottaaksensa tämän
valtaistuimelle, mutta meni miehensä kuoltua
luostariin. [Öster, „Anna Komnena" (Rastatt-
Tiiliiiigen 1808-71).

1

Anna Leopoldovna (1718-46) (alkujaan
Meckleiiburgin prinsessana nimeltään Elisa-
beth Katharina Christine), suuriruh-
tinatar ja Venäjän sijaishallitsijatar, edellä

mainitun Anna Ivanovnan sisarentytär, meni
1739 Braunschweig-Luneburg-Bevernin prinssin

Anton l Irikin (ks. t.) kanssa naimisiin ja syn-
nytti 1740 prinssi Iivanan, jonka keisarinna
Anna määräsi seuraajakseen. Bironin, joka oli

määrätty sijaishallitsijaksi, kukisti kuitenkin
jo parin viikon kuluttua yksissä neuvoin nuo-
ren keisarin äidin kanssa sotamarsalkka Miin-
uich. A. julistautui nyt suuriruhtinattareksi ja

sijaishallitsijattareksi ja nimitti Miinnichin pää-
mini.sterikseen, mutta rikkoi kuitenkin pian vä-

linsä tämän kanssa ja antautui rakkaussuhtei-
siin Saksin lähettilään Lynarin kanssa. Häntä
vastaan tehtiin nyt salaliitto Pietari Suuren
tyttären Elisabetin hyväksi ja v:n 1741 lopulla

A. miehineen ja lajisineen vietiin vankeuteen,
jossa hän oli kuolemaansa asti. K. B:dt.

Anna Maria M a u r i t i a, tav. tunnettu ni-

mellä ,\. Itävaltalainen (1601-06), Rans-
kan kuningatar. Espanjan Filip III:n tytär,

meni 1615 naimisiin Eudvig Xni:n kanssa.
Vuosikausia pitivät Maria di Mediei ja Riclie-

lieu häntä puolisostaankin erillään, mutta myö-
hemmin suhde muuttui paremmaksi ; vasta 1638

Anna lutvaltalnlnen.

A. synnytti pojan (Ludvig XIV) ja 1640 Orlean-
sin herttuan Filipin. Ludvig Xlllin tahdoD
mukaise.sti A. hänen
kuoltuaan 1643 tuli 5-

vuotiaan jioikansa si-

jaishallitsijattareksi.

Ranskan hallitusta hoiti

kuitenkin itse asiassa

Mazarin (jonka kanssa
."V. salaisesti oli naimi-
sissa) kapinoista ja vas-

tustuksesta huolimatta
kuolemaansa saakka
(1661) ; Ludvig XIV oli

kyllä jo 1651 julistettu

täysi-ikäiseksi, mutta
jättiinyt hallituksen vie-

lä toistaiseksi äitinsä

haltuun. Mazarinin kuoltua A. siirtyi perusta-
maansa Vai de Gracen luostariin. K. B:dt.

Anna Petro vna /-o'-/ (1708-28), Pietari
Suuren ja Katariina I:n toinen tytär, oli naimi-
sissa Ilolstein-Gottorpin herttuan Fredrik Kaar-
len kan.ssa. Heti äitinsä kuoleman jälkeen täy-
tyi hänen poistua Venäjältä; hän kuoli synny-
tetlyiiän pojan, joka 17o2 nousi Venäjän valta-

istuimelle Pietari III:n nimisenä. A'. B:dt.

Anna Stuart (1605-1714), Suurbritannian
ja Irlannin kuningatar, Jaakko II:n tytär, meni
1683 naimisiin Tans-
kan prinssin Yrjön
kanssa. Lankonsa
Oraniau Wilhelmin
1638 tullessa Eng-
lannin valtai.stuinta

valloittamaan A.
asettui hänen puo-
lelleen isäänsä vas-

taan. Wilhelmin jäi- ^^
keen hän 1702 nousi
valtaistuimelle. Al-

kuaikoina oli hä-

nen pää-neuvonan-
tajanaan Marlbo-
loughin herttua, jonka vaikutuksesta hän jat-

koi sotaa Hanskaa vastaan. 1707 toimeenpaii
tiin Englannin ja Skotlannin yhdistfiminen
..Suurbritannian" valtakunnaksi. Marlboroug
liin herttuan 1711 lopullisesti jouduttua epäsuo-
sioon kiij-tiin sotaa Ranskaa vastaan laimeasti
ja 1713 tehtiin rauha Utrechtlssa. A:n viinu'i-

sinä hallitusvuosina vallitsivat maassa ankarat
puoluetaistelut. A. oli harras protestantti.

K. B:dt.

Annaalit (lat. annOlcs), vuosikirjat.

Annaatti (lat. a/ni(('<ae = vuoslrahat < o»i»«s =

vuosi), alkuaan katolisen kirkon |)iispojen nosta-

nmt yhden vuoden tulot heidiin hiippakunnis-
saan avoimeksi joutuneista kirkollisista viroista.

Tämä veromuoto esiintyy 1200-luvulta lähtien.

Kun |)aavit sanioihiu aikoihin olivat ottaneet It-

selleen oikeuden asettaa piispat ja tuomiokapi-
tullnvirat y. m., täytyi viransaajan paavilliseen

kassaan suorittaa erikoinen maksu (acrvitia

cotnmunin), joka oli vähintäin '/] ensimälsen vuo-
den tuloista. Myöskin tuli tavaksi suorittaa toi-

nen maksu kardinaaleille (servitia minuta).
Näitäkin maksuja nimitettiin annaateiksi.
Ruotsin kirkossa ne lakkautettiin Vesterisin

.\nna Stuart.
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ordinantialla 1527. Annaattien jatkona ovat

evank.-luteril. kirkossa armovuodet (ks. t.)

.

J. G.

Annaberg, kaupunki Erzgebirgessä, Saksin
Zwickaussa, 28 km etelään Chemnitzistä, 17,000

as.; perustettu v. 1496 vuoriteollisuiitta varten.

Kun tämä lakkasi, menetti kaupunki merkityk-

sensä, kunnes se taas koliosi, kun sinn;- muutti

Alankomaista protestanttista työväkeä, ja kun
Barbara Uttmannin toimesta pitsinnypläys oli

tullut yleiseksi. Nykyään A. on Saksin kuningas-

kunnan tärkeimpiä tehdaspaikkoja (nauhoja,

nappeja, pitsejä).

Annalasi, uraaniyhdistyksillä värjätty lasi.

Annam, Ranskan suojeluksen alla oleva kunin-

gaskunta Taka-lntian itärannikolla 135,000 knr,

5,565,597 as. (1906), joista n. 300 eurooppalaista.

Se rajoittuu p:ssa Tongkingiin„ l:ssä Laosiin ja

lounaassa Kambodsaan ja Kochinkiinaan sekä

i:ssä ja e:s.sä Etelä-Kiinan mereen. Slaan täyt-

tävät, lukuunottamatta kapeata lalitirikasta ran-

nikkoa harvoine, huonoine satamineen, Etolä-

Kiinau vuorten sivuhaarat, jotka pengermäise.sti

kohoten nousevat aina 2,000 m yli merenp. Tämän

.\nnamilaisia.

johdosta ovat lukuisat joet lyhyet. Ilmasto on

troopillinen ja sateita tuovau koillismonsuunin

vaikutuksesta kuuman-kostea. Sadeaika on
marrask.—huhtik. Maa on hi-delmällinen, kasvi-

ja eläinmuodot kuuman vyöhykkeen; sen metsät

orat kallisarvoiset ja vuoret kätkevät .suurim-

maksi osaksi vielä käyttämättömiä rikkauksia,

kultaa, hopeata, vaskea, sinkkiä ja kivihiiliä.

Alkuasukkaat, joita vallassa olevat annamiitit

ovat tunkeneet vuoristoihin, ovat, kuten nämät-
kin, mongolilaista rotua ja nimitetään m o i.

Annamilaiset ovat läheistä sukua kiinalaisille,

joitten kulttuurin he osaksi ovat omistaneet.

He ovat pieniä ja kaunisvartaloisia, ihonväri

vaihtelee harmahtavasta ruskeaan, tukka on

mu.sta, kasvot litteät, otsa matala, nenä litteä

ja silmät viistossa; niillä on siis monta mongoli-

laisen rodun tunnusmerkkiä, mutta niihin on se-

koittunut paljon malaijilaisia aineksia. Fle ovat

iloisia ja kevytmielisiä, mutta myös epäluuloisia

ja julmia. Annamilaiset käyttävät muinais-kii-

nalaista pukua, mutta verhoavat päänsä turbaa-

nilla tahi suurella olkihatulla. Kieli jp kirjoi-

tus muistuttavat paljon kiinan kieltä ja kirjoi-

tusta. Lskonto on kiinalaista buddhalaisuutta.

.\nnamilaisen ylimyksen kädet.

alempi kätisa on samanismin kannalla ja n. '/»

milj. on katolilaisia. — Tärkeimmät elinkeinot
ovat riisin, puuvil-

lan ja kanelin vilje-

lys, vähän harjoite-

taan silkinviljelystä

ja lakka- ja metalli-

teollisuutta. Ulko-
maan kauppa on kii-

nalaisten käsissä.

Rautateitä on alettu

rakentaa ja sähkö-
lennätinjohdot yhdis-

tävät tärkeimmät
rannikkokoupungit.

Pääkaup. Hue. — A.,

johon ennen kuului
Tongking ja Kochin-
kiina, oli 10:nnestä
H:nteen vuosis. itsenäinen, mutta usein se on
ollut Kiinan vasallivaltiona. 18:nnen vuosis.

loppupuolella tuli täällä Ranskan vaikutusvalta
yhä voimakkaammaksi ja usein uudistetut kris-

tittyjen vainot antoivat v. 1862 aihetta ranska-
laiseen .sotaretkeen, jonka tuloksena oli Kochin-
kiinan luovuttaminen v. 1867. V. 1884 pakoi-

tettiin A. luopumaan Tongkingista ja tunnusta-
maan Ranskan suojelusvallan. V:sta 1888 muo-
dostavat Annam, Kambodsa, Kochinkiina, Tong-
king ja V. 1893 Siamin luovuttama Laos yhteensä
Ranskan Indo-Kiina nimisen siirtomaan, jonka
kenraalikuvernöörin asuinpaikkana on Hanoi .

(Tongkingissa)

.

W. 8-m.

Annan rautaruukki, Karatsalmen kosken
varrella Suojärven kunnassa Viipurin lääniä.

Sen perusti 1809 kreivitär Anna Aleksejevna
Orlov, Suojärven lahjoitusmaan silloinen haltija.

Mainittu lahjoitusmaa rautarunkkineen siirtyi

sittemmin Venäjän valtion omaisuudeksi. Kun
Ttä-Suomen lahjoitusmaiden lunastus joutui

päiväjärjestykseen, luovutti Venäjän valtio 1880

noin kolmannen osan Suojärven lahjoitusmaasta

talonpojille perintömaaksi, mutta pidätti itsel-

leen Annan rautaruukin ja kaksi kolmannesta

Suojärven kunnan alueesta. Tämä noin 2,200

km' käsittävä alue kiniluu vieläkin Venäjän val-

tiolle. Se on miltei kauttaaltaan aarniometsäin

peittämää, asumatonta saloa. Puhdasta metsää

kasvavaa maata on siinä laskettu olevan 193,792

ha. Annan rautaruukki on teollisuuslaitoksena

aina ollut vähäpätöinen. Nyt on se muutamia
vuosikausia ollut lepotilassa. O. A. H-ri.

Annantähdistö, ven. tähdistömerkki, perus-

tettu 1735, arvojärjestyksessä viides venäläisistä

ritarimerkeistä.

Annapolis [iinn'p3HsJ, Pohjois-Ameriikassa-

1. Marylandin valtion pääkaupunki, Chesapeak-

lahden "länsipuolella lähellä Severn-joen suuta,

n. 50 km Baltimoresta. Vhdysvaltain merisota-

koulu, tähtitorni ja katolilainen korkeakoulu

(College), 8,500 as. — 2. Brittiläinen satama

Nova Scotian läntisellä puolella, Fundy-lahden

rannalla, n. 1,000 as.

Ann-Arbor [nv-ä'b3], kaupunki Pohjois-Ame-

riikassa, Jlichiganissa n. 50 km Detroitista län-

teen, valtion yliopisto, perust. 1837; n. 15,000 a.s.

Anneksi (lat. ajrne'^-!^ = kiinnitetty, liitetty),

lisä, lisäosasto. — Anneksipitäjä, toiseen

pitäjään yhdistetty pitäjä ilman omaa väki-
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naista pappia, vrt. Palkkapitäjä ja Pre-
b e n d i. J. G.

Annekteeraaminen (lat. ad = luo, ja nectere =

solmita), haltuunottarainen. — Annektee-
r a t a, nttaa haltuun, anastaa
Annelida ks. N i v e 1 m a d o t.

Annerstedt, Claes (s. 1839), ruots. histo-

riantutkija, kirjastonhoitaja, nimitettiin, ol-

tuansa historian dosenttina, 1883 Upsalan yli-

opiston kirjastonhoitajaksi. A. on tunnettu var-

sin etevänä historian ja kulttuurihistorian tutki-

jana. Kirjastonhoitajana hän uutterasti on toi-

minut hoitamansa kirjaston kehittämiseksi ja

laajentamiseksi. Hänen teoksistaan mainitta-

koon: „Grundläggningen af svenska väldct i

Livland 153S-1563" (18Ö8), „Upsala universitets

historia" (I, Il osa, ulottuva v:een 1718, ilmest.

1877, 11)08) y. m., jota paitsi hän on toimittanut

erittäin huvittavia lähdejulkaisuja, kuten 3:nnen
osan suurta teosta ,,Scriptores rerum sveeicarum
medii a;vi", ja neljä vihkoa „Bre£ af Olof Rud-
beck d. ä. rörande Upsala universitet".

Anni currentis /-» -e'-] (lat.), juoksevan vuo-

den ; a. f u t u r i, tulevan vuoden ; a. p r a e s e n-

t i s, kuluvan vuoden; a. praeteriti, men-
neen vuoden.
Annihileerata (ransk. annihiler < lat. nihil =

ei mikään), tehdä, julistaa mitättömäksi.
Annikeris [-»i'-], muinaiskreikkalainen filo-

sofi, kyreneläisen oppikunnan miehiä, eli

luultavasti Ptolemaios I:n aikana, v:n 300.n

paik. e. Kr. A. antoi enemmÖT kuin edeltäjänsä

arvoa henkisille nautinnoille ihmisonnen perus-

tajina.

Annikki, katolisella ajalla karjan suojelijana

palveltu ])yhä Anna, esiintyy yleisesti itäsuoma-

laisissa karjanluvuissa ja metsästäjän loitsuissa

metsän piikana eli avainpiikana, Tapion tyttönä

tai emäntänä. Sen mukaan muodostuneita ovat
Mielikki, Tuulikki y. m. (ks. näitä). K. K.
Anniskelu, väkijuomain myyminen, miten

pienissä erissä tahansa, paikan päällä nautit-

tavaksi. Anniskelua, joka, paitsi muutamissa
erikoistapauksissa, on luvallista vain kaupun-
geissa, saa harjoittaa ainoastaan ruokailuliik-

keen yhteydessä, missä lämmintä, ravitsevaa

ruokaa pidetään tarjolla. Anniskeluoikeus voi-

daan myöntää korkeintaan kaliden vuoden
ajaksi kerrallaan ja maksetaan siitä kruunulle
erityistä anniskeluveroa, jonka suuruuden lää-

ninhallitus, anniskeluoikeutta annettaessa, maist-

raatin esityksestä määrää. [Keis. Aset. palo-

viinan myynnistä y. m. 9 p:ltä kesäk. 1892.]

vrt. A n n i s k e 1 u y h i i ö. O. K:nen.
Anniskeluyhtiö, yhtiö, joka harjoittaa väki-

juomain vähittäismyyntiä ja anniskelua juop-

pouden vastustamiseksi, eikä oman voiton

vuoksi. Tällaiselle yhtiölle voivat kaupungin-
\altuusmiehet, tahi missä sellaisia ei ole, raas-

tuvankokous, kahden vuoden ajaksi kerrallaan

myöntiiä tällaisen liikkeen harjoittamiseen yk-

sinoikeuden, joka käsittää joko a) yksinomaisen
oikeuden ainoastaan kotimaisten väkijuomain
vähittäismyyntiin ja anniskeluun hotellei.ssa,

ravintoloissa ja konditorioissa harjoitettavaa

anniskelemista lukuunottamatta; b) yksinomai-
sen oikeuden, edcllämainitulla poikkeuksella,

sekä kotimaisten että ulkomaalaisten väkijuo-

main vähittäismyyntiin ja anniskeluun ; tahi

e) yksinomaisen oikeuden sekä koti- että ulko-
maisten väkijuomain täydelliseen vähittäis-

myyntiin ja anniskelemiseen paikkakunnalla,
jolloin yhtiöllä on kuitenkin valta jättää mak-
sua vastaan osa saamistaan anniskeluoikeuk-
sista jollekin hotellin, ravintolan tahi kondi-
torian haltijalle, ja myöskin antaa yksityisille

kauppiaille ulkomaisten väkijuomain vähittäis-

myynti. Jos anniskeluyhtiö on saanut tällai-

sen yksinoikeuden, niin on sen liikkeestä syn-
tynyt puhdas voitto jaettava siten, että '/, siitä

annetaan sille kaupungille, missä liikettä har-
joitetaan, yleishyödyllisiin tarkoituksiin käytet-
täväksi ja -/s valtion kulkulaitosrahastoon. En-
nenkuin jako tapahtuu, on yhtiö kuitenkin oi-

keutettu bruttotulosta vähentämään kuuden pro-
sentin koron sisäänmaksetulle ja yrityksessä
kiinni olevalle pääomalle, sekä myöskin annis-
keluveron ja tarpeelliset liikekustannukset.
Yhtiön purkautuessa on sen omaisuudesta jää-

nyt ylijäämä jaettava samalla tavalla. Yhtiön
toimintaa valvoo kaupungin asettama ja yhtiön
palkkaama tarkastaja. [Keis. Aset. paloviinan
myynnistä y. m. 9 p:ltä kesäk. 1892.]

O. K:nen.
Anniversarium [-ä'-] (lat.), „vuosittain pa-

laava" muistojulila ; katol. kirkon sieluraessu

hautajaisten vuosipäivänä.
Anniviers, Vai d' [-vii'], ihana laakso Wallisin

kaiitlonissa, Sveitsissä. Sen taustana ovat Dent
l!lane'in huippu ja Ziual-jäätikkö. Se on 30 km
pitkä ja yhtyy Khöne-laaksoon Sidersin kaup-
palan luona. W. S-m.
Anno [-Ö] (lat.), vuonna: a. a n t e Chris-

t u m u a t u m, vuonna ennen Kristuksen synty-
mää ; a. post Christum natum, vuonna
jälkeen Kristuksen syntymän; a. D o ra i n i,

Herran vuonna; a. m u n d i, maailman vuonna;
a. ab urbe condita, vuonna kaupungin
(Kooman) perustami.sesta ; a. post K omani
e o n d i t a m, vuonna Rooman perustamisen jäl-

keen.

Anno (H a n n o) Pyhä, ensin keisari Hen-
rik III:n kansleri sitten 1056-75 Kölnin arkki-
piispa; 1060-luvulla oli hänellä Saksan valta-

kuunanhallinnossa mahtava as?ma, erittäinkin

liulitikuusta 1062, jolloin nuori Henrik IV joutui

täydellisesti hänen valtaansa, vuoteen 1064, jol-

loin Bremenin arkkipiispa Adalbert sai johtavan
aseman; myöskin paaviuden sisäisiin riitoihin

(.\leksanteri II ja Honorius III) A. otti tehok-

kaasti osaa. Enin silmiinpistävänä vaikut-

timena hänen toiminnassaan on kiihkeä vallan-

himo; varsinkin loppuiällään hän oli asketis-

miin taipuvainen; kuoli */„ 1075, julistettiin

pyliäksi (kanoniseerattiin) 1083. K. O.

Annobon 1. A n n o b o m. Espanjan saari

Guinean lahdessa Afrikan länsirannalla, 17 km",

n. 1,200 as. neekereitä ja sekarotuisia. Vulkaani-
sia, metsäisiä vuoria. Saari on hedelmällinen,

ilmasto terveellinen. Löydettiin uudenvuoden-
päivänä 1471. Siitä sen nimi („hyvä (uusi) vuosi").

Anno Domini ks. Ann o.

Annotatsioni (lat. an»io/ä're = panna muistiin,

sanoista arf = luo, ja no(o = merkki) , muistiin-

(lano, -merkintä. — Annoteerata, merkitä
muistiin.

Annuiteetti (ransk. annuiti < lat. onnus

-

vuosi), summa, jonka velallinen vuosittain (tai
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puolivucsittain) suorittaa velan koroiksi ja

lyhennykseksi. Sanaa käytetään varsinkin

valtiolainoista.

Annulata ks. N i v e 1 m a d o t.

Annuleerata (ransk. annvler < lat. nullus =

ei kukaan), tehdä, julistaa mitättömäksi.

Annulus 1. Anulus (lat. änulus), sormus.
— A. p a s t o r a 1 i s, paimensormus, s. o. kato-

linen piispansorraus ; a. piscatoris, kalas-

tajansormus, s. o. paavinsormus.
Annunziata-tähdistö (-ä't-], s. o. neitsyt Ma-

rian ilmestyksen tälidistö, Italian korkein ritari-

merkki, alkuansa Savoijin herttuan Amadeo
VI: n 1360 perustama.
d'Annunzio [-u'-], G a b r i e 1 e (s. 1864) , it.

kirjailija, alkoi jo 1879 lyyrikkona, julkaisi

seuraavina vuosina
u.-?eita hyvin sensua-

listisia runokokoel-

mia, m. m. „Inter-

mezzo di rime", ja

novelleja, joissa

usein käsitellään

brutaalisia, kauhis-

tavia aineita. Lyy-
rikkona hän sai tun-

nustusta kokoelmis-

ta ,,Elegie romane"
ja ,.Odi navali".

Laajemman maineen
hän kuitenkin on
saavuttanut romaa-
neillaan: „I1 pia-

Gabriel d-Anniinzici. cere", „L'innocente"
ja „I1 trioufo della

morte", lisäksi „Giovanni Episeopo", „Le vergini

delle roece", ,,I1 fuoco". Hän on myös kirjoittanut

näytelmiä, osaksi Eleonore Dusea varten: „I1

sogno d'un raattutino di primavera", „Gioconda",
„La cittä morta", „Franeesca da Rimini", „La
iiglia di Jorio" y. m. ; niistä on kaksi ensinmainit-
tua esitetty Kansallisteatterissa Helsingissä. —
A. on ,,minän" ja kauneuden palvelija, pessi-

misti. Hän on varsinkin ollut kiihkeän ja tuhoa-

tuottavan aistillisuuden runoilija, kyynillinen,

ylenhienostunut, taipuva eriskummaisten, kau-
heiden poikkeustapausten kuvaamiseen ja pikku-
tarkkaan sielunelämän erittelyyn. Taiteilijana

hän on kielen ja tyylin mestari, joka rakastaa
kaunopuheisuutta aivan ylenpalttisesti ja on
herkkä tajuamaan kielen musikaalisia, plastil-

lisia ja maalauksellisia arvoja. Ajattelijana

hän on saanut vaikutusta Schopenhaueristn,
Wagnerista, Nietzschestä, lyyrikkona vanhoista
roomalaisista, renessanssin runoilijoista, Bavide-

lairesta, Carduccista j. n. e. ja proosakirjai-

lijana Maupassantista, Bourgefsta, venäläi-

sistä y. m.
Annus (lat.) , vuosi. A. c i v i I i s, porvaril-

linen vuosi; a. e c c 1 e s i a s t i c u s, kirkollinen

vuosi ; a. g r a t i a e, armovuosi ; a. inter-
c a 1 a r i s, karkausvuosi ; a. 1 u n a r i s, kuu-
vuosi : a. Solaris, aurinkovuosi.
Anobium, kovakuoriaissuku ; kaivaa puuhun,

ikkunalautoihin, huonekaluihin y. m. käytäviä,

joissa koiras kutsuu naarasta paritteluun yhtä-
mittaisilla naputuksilla („kuolemankello"). Te-

keytyy ahdistettuna kuolleeksi. A. pertinax
4-5 mm pitkä, musta. A. paniceiim .3-5 mm pitkä,

ruskea, elää leivässä, hävittää siemeniä, kasvi-
kokoelmia y. m., hyvin vahingollinen.

n. S-s.

Anodi (kreik. anodos = ylöskulkutie)
, galvaa-

nisen pariston positiivinen pooli.

Anodonta (kreik. kielteinen an, ja odus =

hammas) ks. Simpukat.
Anodyna (kreik. kielteinen an, ja ody'ne =

kipu) ks. .V n a 1 g e t i k a.

Anoftalmia (kreik. kielteinen an, ja oj>h-

</i aZ mo's = silmä), silmämunain puuttuminen tai

ainakin kovin kehittymättömään tilaan jää-

minen. M. 0-B.
Anola, maatila Ulvilassa; Nuijasodan aikana

tämän säterikartanon omisti sotaeversti Akseli
Kurki ; nykyään se kuuluu toiminimi J. C.

Frenckell & Pojille. K. S.

Anomaalinen (kreik. kielteinen nn, ja homo-
lo's = tasainen) säännöstä poikkeava; a n o-

m a 1 a, säännöstä poikkeavat sanat.

Anomalia (kreik. kielteinen on, ja homalo's =

tasainen), vallitsevasta säännöstä poikkeaminen.
— Tähtit. Todellinen a. on kulma, minkä pla-

neetin radius vektori on liikkunut siinä ajassa,

mikä on kulunut planeetin periheelikohdan
kauttakulun jälkeen; keskimääräinen a.,

kulma, minkä radius vektori olisi liikkunut pla-

neetin periheelissä olon jälkeen, jos planeetin

kiertoaika olisi pysynyt samana ja liike tasai-

sena. Molempien anomaliain eron nimenä on

keskipisteen tasaus. — Ilmat. Terminen a.,

ero jonkin paikan keskimääräisen lämpötilan

ja sen lämpötilan välillä, mikä yleensä vallitsee

paikkakunnan leveysasteella.

Anomodontit (kreik. anonios = laiton, ja odtVs

= hammas) , ryhmä kivettyneitä matelijoita In-

tian ja Etelä-Afrikan triaskerroksista. Useita

erinäköisiä sukuja. Dicynodo7ie\\\a. oli niinkuin

mursulla kaksi mahtavaa syöksyhammasta ylä-

leuvassa. Suurin laji oli virtahevon kokoinen.

Udenodonit olivat hampaattomat uiink. kilpi-

konnat. 77icrto(ionilla oli samanlainen hammas-
varus kuin imettäväisillä, etuhampaat, kulma-

hammas ja poskihampaat.
Anomus valtio-oikeudellisessa merkityksessä

on julkiselle vallalle tahi viranomaiselle tehty

pyyntö, että tämä yleisen edun nimessä määrä-

tyllä tavalla käyttäisi valtaansa. Tällainen ano-

mus, joka voi tarkoittaa mitä yhteiskunnalle

tärkeää etua tahansa, voidaan tehdä hallituk-

selle tahi hallinnolliselle viranomaiselle, mutta

ei tuomioistuimelle, koska anomus tarkoittaa

toimenpiteitä, joihin valtioviisaus voi kehottaa,

mutta joihin oikeuden nimessä ei voida vaatia

ryhtymään, sillä viimemainitussa tapauksessa

on oikeuskeinoja käytettävä. — Anomusoi-
keus, joka edellyttää, että viranomainen on

velvollinen ottamaan selvän tehdyistä anomuk-

.sista ja harkitsemaan, ovatko ne otettavat huo-

mioon, on välttämätön aines jokaisessa vapaassa

yhteiskunnassa. Ruotsalais-suomalaiseen val-

tiomuotoon ja yhteiskuntaelämään on se ikivan-

hoista ajoista saakka juurtunut, ja samoin on

pnomusoikeutta aina pidetty yhtenä eduskunnan

tärkeimmistä oikeuksista. Voimassaolevan, hei-

näkuun 20 p:nä 1906 annetun Valtiopäivä-

järjestyksen 28 § säätää siitä, että „sen oikeu-

den mukaisesti, joka tähän saakka on ollut Val-

tiosäädyillä, on eduskunta varsinaisilla valtio-
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päivilUi oikeutettu tekemään Keisarille ja Suuri-
ruhtinaalle anomuksia, joille Keisari ja Suuri-
ruhtinas suo huomiota sikäli kuin hän katsoo
maalle hyödylliseksi". Ehdotus tällaiseksi ano-
mukseksi, eli n. s. anomusehdotus on
edustajan tehtävä kirjallisesti neljäntoistapäi-
vän kuluessa valtiopäiväin avaamisesta, mutta
voidaan tehdä myöhemminkin, jos joku edus-

kunnan jo tekemä päätös taikka muu valtiopäi-

väin aikana sattunut tapaus siihen suorastaan
antaa aihetta. Ellei anomusehdotusta, kun se

tehdään, joko pöydälle panematta tai pöydälle
pantua johonkin lähinnä seuraavista istunnoista
lykätä, on se valiokuntaan lähetettävä ja sen-

jälkeen käsiteltävä Valtiopäiväjärjestyksen sää-

tämällä tavalla. O. K:nen.
Anomusehdotus ks. Auo m u s.

Anomusoikeus ks. A n o m u s.

Anomusvaliokunta, valiokunta, joka on ase-

tettu valmistelemaan tehtyjä anomusehdotuksia,
aikaisemmin nimitetty „valitusvaliokunuaksi"
(„besvärsutskottet") . Tällaista valiokuntaa ei

Suomen Valtiopäiväjärjestys mainitse, mutta on
se siitä huolimatta u.seilla valtiopäivillä asetettu,

ei kuitenkaan v. 1908, jolloin osaksi sitä korvaa-
maan asetettiin sivistysvaliokunta (ks.

t.) vrt. Anomus ja Valiokunta.
O. K:7ien.

Anona, kasvisuku lianuticulacecelle läheisessä
-InoHacpfe heimossa. Puita ja pensaita troopil-

lisesta Ameriikasta. Hedelmät oikeastaan mar-
joja, mutta nämä kasvavat jo aikaisin yhteen
isoksi, meheväksi, maukkaaksi, pallonmuotoi-
seksi, kerrotuk.si hedelmäksi, jonka vuoksi
moniaita lajeja viljellään kuuman vyöhykkeen
maissa. Kuuluisa on varsinkin Perussa kasvava
A. cherimolia, k i r i m o i j a-p u u, jonka hedel-
mistä A. V. riumboklt piti niin, että arveli kiri-

moijan syönnin ansaitsevan Ameriikan matkan.
Yleiseen viljeltyjä ovat myös A. muricata ja A.
nquamosa. ICdellisen isoja melonimaisia, 1-3 kg
painoisia hedelmiä on käytetty jäähdyttävänä
aineena kuumetaudeissa ja niistä voidaan val-

mistaa viinimaista juomaa.
Anonacese, kuumien maiden kasvih?imo, joka

on lähisukuinen liuiiunculacew\\e. Useimmat
lajit puumaisia, isokukkaisia, lehdet sulkasuoni-
sia. Erikoppinen hedelmä, jonka marjamaiset
hedelmykset useilla lajeilla kasvavat yhteen
(esim. Anona, ks. t.). X^Zopia-suvulla on kir-

peän ryydinmakuiset hedelmät, joita käytetään
mausteiksi neekeri- I. guineapippu-
rin nimellä. Sundasaarien Cananga odoratan
lehtiä käytetään Y I a n g-Y I a n g-hajuveden
(ks. t.) valmistukseen.
Anonniemi, laivalaituri Pälkjärven pitäjässä

Jäni.sjärven jiohjoiskulmassa.
Anonssi (ransk. anjionce) , tiedouanto, ilmoi-

tus, joka maksua vastaan julkaistaan sanoma-
lehdessä tai asetetaan julkiselle paikalle tai

muulla tavoin levitetään ostavalle yleisölle.

Anonymi (kreik. kielteinen an, ja onyma 1.

o?io);i« = nimi), nimetön, vrt. Salanimi. —
Anonymiyhtiö ks. Osakeyhtiö.
Anonymiteetti, nimettömyys, ks. A n o n y m i.

Anoodi ks. A n o d i.

Anopheles ks. II o r k k a s ä ä s k i.

Anoplotherium, paleont., sukupuuttoon kuol-
leen sorkkaeläinheimon edustaja. Heimo, jota

A. edustaa, yhdistää luurakennukse.ssaan sikojen
ja märehtijäin tunnusmerkkejä. A'. M. L.

Anopsia (krcik. kielteinen an, ja öps = silmä),
näkemättömyys, joka ei perustu verkkokalvon
sairaloisuuteen, vaan aiheutuu muista syistä,
esim. kaihista. M. 0-B.
Anoreksia (kreik. kielteinen an, ja orekais =

halu), ruokahalun puute.
Anorgaaninen, epäorgaaninen.
Anorkia (kreik. kielteinen an, ja orkhix =

kives), kivesten (munien) puuttuminen tai

kelli tt}'mältömyys.
Anormaalinen (kreik. kielteinen a, ja nörma

= sääntö) , säännönvastainen.
Anorthura ks. Peukaloinen.
Anortiitti, kalkkimaasälpä, joka kuuluu pla-

gioklaasisarjaan.
Anosmia (kreik. kielteinen an, ja oamtf =

haju), [uiuttuva kyky tuntea hajuaistimuksia.
Anquetil-Duperron [iiksiil dyperö'], Abra-

ham II y a c i n t h e, (1731-1805), ransk. orien-

talisti, zend-uskonnon (k,s. t.) tutkimuksen pe-

rustaja. Hänen pääteoksensa „Zend-Avesta,
ouvrage de Zoroastre" (1771) on parsilaisen us-

konnon peruskirjan ensimäinen käännös euroop-
palaiselle kielelle. K. T-t.

Anrep, Johan Gabriel (1821-1907) , ruots.

genealogi, jonka pääteos on „Svenska Adeins
ättartallor" (4 osaa, 1858-64). Sitä paitsi hän
on julkaissut „Sveriges Ridderskaps och Adels
kalender'' (27 vuosikertaa, ensimäinen 1854),
„Svenska slägtboken" (3 osaa, 1871-82), y. m.
Ansa ks. Metsästys.
Ansari (< ransk. orangeric) 1. kasvihuone

on kasvien viljelemistä varten rakennettu huo-
neisto. Ansareita on neljää eri lajia, nimittäin
kylmät an.sarit, joissa lämpö ei nou.se yli

1-8° C; terapereeratut 1. lauhkeat an-

sarit, jotka pidetään noin 8-12° C. lämpöisinä;
lämpimät ansarit, joissa viljellään 15-22° C.

vaativia kasveja, sekä viidenneksi h y ö t o a n-

.s a r i t. Viimemainittu on oikeastaan välimuoto
varsinaisen kasvihuoneen ja lavan välillä. Niitä
käytetään hedelmien, vihannesten ja kukkien ai-

kaista hyötämistä varten, mutta myöskin erilai-

sia kasveja monistaessa, pääasiallisesti pistok-

kaita, sekä puumaisten kasvien, varsinkin ruu-

sujen, jalostamista varten. Rakenteeltaan hyötö-

ansarit ovat pienempiä ja matalampia kuin muut
kasvihuoneet. Aina viimeisiin aikoihin saakka
on meillä Suomessa rakennettu pääasiallisesti

yksipuolisia ansareita, s. o. yhdellä etelään päin
viettävällil lasikatolla varustettuja. Nykyisin
aletaan yhä enemmän rakentaa kaksipuolisia 1.

„satulakattoisia" ansareita. Tiiliuuneilla ja joh-

doilla varustettu vanhanaikainen lämmitysjär-
jestelmä alkaa meilläkin väistyä polttoaineita

ja aikaa säästävän vesijohtolämmityksen tieltä.

W. Ii. //.

Ansas, rakennitst., kannattaja; tuki- 1.

ponnikeansas (a) vinotukien vahvistama
palkki; riippu ansas (b), vinotukien varas-

sa riippuva palkki; kaideansas (c), tasa-

korkea ristikkopalkki (kuva seur. siv.).

J. Cin.
Ansatsi (saks. Ansats). „asettelu", 1) huul-

ten asento puhallussoittimecn puhallettaessa, eri-

lainen riippuen soittimen laadusta ja eri voima-
vivahduksista; 2) hengityksen käyttö laulet-
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Zs.

taessa, siten että keuhkoista kohoava äänivirta
saadaan taittumaan kitalaen keskikohdalla,
josta on seurauksena heleä äänensointi. /. K.
Ansbach, pääkaupunki Baierin Mittelfranke-

nissa, n. 40 km lounaaseen Niirnbergistä, n.

19,000 as. Vilkas kauppa ja teollisuus, hevos- ja

karjamarkkinoita. Kaupunki kas/oi 8;nnella
vuosisadalla peru.stetun Bcnediktiiniläisluosta-
rin ympärille ja oli samannimisen ruhtinaskun-
nan pääkaupunkina.
Anschiitz, O 1 1 o m a r (s. 1846) , saks. valo-

kuvaaja, tunnettu silmänr.-ipäysvalokuvistaan ja

keksimästään takyskoopista (ks. t.).

Anseele, Edward (s. 1856), belg. sosiaali-

demokraatti, synt. Gentissä. Hyljäten latojan-

ammatin hän rupesi kirjailijaksi ja sanoma-
lehtimieheksi. Hän on Gentin työväestön kes-

kuudessa V. 1880 syntyneen suuren kulutusyhdis-
tyksen „Vooruit'in" perustajia. V:sta 1894 hän
kuuluu eduskuntaan ja sosialistien oikeistoon.

(J. F.)

Anselm, Canterburyn arkkipiispa (1033-

1109), keskiajan suurimpia jumaluusoppineita;
synt. Aostassa Piemontissa lombardilaisesta
aatelissuvusta. Epävakaisten nuoruusvuosien jäl-

keen hän tuli munkiksi normandialaiseen Bec'in
luostariin, jossa hänen oppinut kansalaisensa
Laufranc oli priorina. 1063 tuli hänestä L:n jäl-

keen luostarin priori ja hän kokosi pian ympä-
rilleen lukuisan oppilasjoukon. 1093 hänestä
tuli Canterburyn arkkipiispa, jossa asemassa
hän joutui taisteluun investituurasta hallitsijain

(Vilhelm II ja Henrik I) kanssa. Kahdesti oli

hänen lähteminen maanpakoon paavin turviin.

Riita loppui A:n voitoksi Lontoon sopimukseen
1107. — Jumaluusopissa ja keskiajan tieteessä

hän on saanut arvonimen „skolastiikan isä".

Hän on ensimäisenä esittänyt Jumalan olemassa-
olon ontologisen todistuksen. Syvimmän jäljen

jumalussopilliseen mietiskelyyn hän on painanut
teoksellaan „Cur Deus homo", jossa hän esittää

kristillistä sovitusoppia. Sovituksen aiheena on
Jumalan loukattu kunnia, sovituksen suorittaja
on Jeesus Kristus, joka viattomalla kärsimisel-
lään ja kuolemallaan on Jumalalle hankkinut
täydellisen hyvityksen, joten Jumala sen perus-
tuksella saattaa antaa ihmisille heidän syntinsä
anteeksi. Anselmin sovinto-opissa näkyy selviä

jälkiä germaanilaisista oikeuskäsitteistä.

E. Ka.

AiisKiiiius. Hampurin
tuumiokirkds.sa ole-

van puuveistoksen
mukaan.

Anser {ä-J (lat.) ks. Hanhi.
Ansgar {A n s g a r i u s) (801-865)

, „pohjois-
maiden apostoli", oli syntynyt Pieardiessa lä-
hellä Corbien luostaria, jo-

hon hän jo nuorena äitinsä
kuollessa pantiin munkik-
si. 823 hän siirtyi West-
faliin perustettuun haara-
luostariin Uus-Korveyhin.
Kun arkkipiispa Ebbon
Tanskassa alottaman lähe-

tystoimen johdosta tanska-
lainen pikkukuningas Ha-
rald Klak otti kasteen
Maiuzissa 826, lähetettiin

A. hänen kotipapikseen ja

kristinuskon saarnaajaksi
Slesvigin Hedebyhyn, jossa
hän oleskeli 826-827. Ja
kun Kuotsista 829 saapui
lähetystö pyytäen kristin-
uskon saarnaajia, lähetet-

tiin taas A. erään toisen
munkin kera sinne, saapui
vaivaloisen matkan jälkeen
Birkan kaupunkiin Mäla-
rin saarella ja vaikutti
siellä hyvällä menestyk-
sellä v:een 831. Hänen
palattuaan perusti Ludvig Hurskas häntä var-
ten Hampurin arkkipiispanviran, jonka halti-

jan tuli johtaa lähetystointa kaikissa pohjois-
maissa ja asettaa niihin piispoja. Paavi nimitti
hänet legaatikseen. Läheisessä Tanskassa A. itse

kävi ahkerasti. Kun v. 84-5 viikingit polttivat

Hampurin, siirtyi A. Bremenin piispaksi, johon
Hampurin arkkipiispanvirka yhdistettiin, ja

jatkoi sieltä käsin innokkaasti pohjoismaisen
lähetyksen valvontaa. V:n 850 paikoilla hän
toistamiseen oleskeli Ruotsissa pari vuotta, saa-

den kristinuskon vaaranalaiseksi käyneen ase-

man taas vakaannutetuksi. Pohjoism.aista lähe-

tystä, joka oli suurenmoisesti aloitettu frankki-
laisvaltakunnan yhteisenä yrityksenä, kannatet-
tiin sekä kirkon että valtion puolesta hyvin lai-

measti, mutta yksinäisellä etuvartijapaikallaan
A. teki verrattoman uskollisesti ja uutterasti

työtä kuolemaansa saakka. Luonteeltaan hän
oli herkkä ja tunteellinen, mutta silti sitkeä ja

toimelias. Hänen etevin oppilaansa Eimbert
kirjoitti hänen elämäkertansa, joka on „helmi

keskiajan pyhimyselämäkertain joukossa".

J. G.

Ansgarius ks. Ansgar.
Ansienniteetti (ransk. a»ciennete), virkaikä,

virkavuosimäärä ; virkaikäoikeus, virkaikäetuus.

Ansio (virkakielessä), suoritettu toimi tahi

tehtä\ä, joka tuottaa tekijälleen oikeuden saa-

da siitä palkinnon (ylennyksen virkauralla).

O. K:nen.
Ansioluettelo, luettelo niistä viroista, joita

virkamiehellä on ollut, ja siitä ajasta, jonka ku-

kin virka on kestänyt, sekä niistä tutkinnoista

ja opinnäytteistä, joita hän on suorittanut, kun-

niamerkeistä, joita hän on saanut, y. m. s. An-
sioluetteloa käytetään etenkin virkoja ja yleisiä

stipendejä tai apurahoja haettaessa ja se on ta-

vallisesti kaliden luotetun ja tunnetun henkilön

oikeaksi todistama. O. K:nen.
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Ansiomaa, perityn maaa (perimysmaan) vas-

takohtana, hankittu I. ansaittu maa joko maalla
tahi kaupungissa, vrt. P e r i m y s m a a.

Ansjovis ks. Anjovis.
Anskarius ks. A n s g a r i u s.

Anskuu 1. A n t s k o g, rautatehdas Pohjan
pitäjässä, 7 km Fiskarista pohjoiseen; kuu-

luen laajaan tehdaslaitosten ryhmään Länsi-Uu-
dellamaalla. A:n perusti IC30 Turun kauppias

Jacob Wolle 1. Wulff, joka siihen liitti 1644

JIustion. Pari vuotta myöhemmin perustettiin

samaan yritykseen vielä Fiskarin tehdas. Lai-

tokset ovat kulkeneet monissa käsissä, joista

mainittakoon seuraavat huomattavimmat omis-

tajat: Petter Thorwöst ynnä perilliset 1647-

1731, Johan Montgomerie 1731-1702, Charles ja

Willias Tottie y. m. 1752-1778, Bengt Magnus

Anskuun sulku.

Ujörkman ynnä hänen poikansa Bengt Ludvig
Björkman 1778-1822, John von Julin ynnä pe-

rilliset 1822-1884, Fiskars Aktie Bolag v:sla

1884. A.sta siirrettiin 1779 vasarapaja Fiska-

riin, mutta 1782 rakennettiiu sinne kasarrus-

sulatto ja 1784 malmihuuhtomo ja tampjiilaitos.

V. 1839 myönnettiin privilegio perustaa Anskuun
vesi|)utoukseen verkatehdas, vanutus- ja vär-

juyslaitoksinten. Sitä ennen 1824 oli malmikul-
jetusta varten laitettu virtaan kanavasulku, joka

on maamme ensimäinen. Se purettiin joulu-

lelussa l'.)OH. Ä. S.

Antacida (kreik. anti' = vastaan, ja lat. acidtim

= happo) , happoja sitovat ja niitten vaikutusta
vastustavat lääkkeet. .1/. OB.

Antee (lat.), antiikkisen temppelin pääosan
(ccllan) molempien sivuseinien pilarimaiset

ulotteet 1. n. s. antat (kuva seur. palstalla).

Antafrodisiaka (kreik. anti' = vastaan, ja

aplirodVxiu = lemmennautinnot) 1. A n t a f r o-

diittiset aineet, sairaloise.sti kiihtynyttä

sukuviettiä vastustavat lääkkeet, vrt. A f r o-

d i s i a k a.

Antagonismi (kreik. antagö'nisma), vastus-

tus, taistelu, vihollisuus (etupäässä mielipitei-

siin niihden). — Antagonisti, vastustaja.

Antaios [-i'-], kreik. tarustossa esiintyvä li-

byalainen kuningas. Yleisimmän tarun mukaan

A. on Poseidon-
jumalan poika;
vasta verrattain

myöhäisissä läh-

teissä mainitaan
hänen äitinään

maa-emo (Gaia).

Tavallisesti A:ta

kuvataan jättiläis-

suuruiseksi mie-

heksi, joka pakoit-

taa kaikki muuka-
laiset tulokkaat
painitaisteluun ja.

voitettuaan heidät,

surmaa heidät

;

itse hän jää voit-

tamattomaksi, kos-

ka hän. joka kerta

kun koskee maan
pintaa, saa siitä

p,„.,|,.us i„ antis"-ti'rappelin (The-
uusia voimia. Vih- miksen temppeli Rhamnukscssa en-

doin Herakles nalleen korjattu) lapil*ikkkaus ja

\."^,t „»;t«oo „«= pohjapiirros. — .K, A: anta; (antat).
hänet voittaa nos- ''g.

pro„aos, C: perastus,
tamalla hänet ylös

maasta ja puristamalla hänet kuoliaaksi, ennen-

kuin hän ennättää päästä jälleen maahan.
O. E. r.

Antakieh fl'-] ks. Antiokia.
Antalkidaan rauha ks. Antalkidas.
Antalkidas 1-ki'dus] (lat. Anta'lcidas) , spar-

talaineu valtiomies, muinaisen Kreikan taita-

vimpia diplomaatteja, kuuluisa siitä rauha.sta

(,\ntalkidaan rauhasta), jonka hän 386 e. Kr.

sai aikaan persialaisten kanssa ja jossa kaikki

Vähän-Aasian kreikkalaiskaujiungit ja Kypros-
saari luovutettiin jiersialaisille, mutta muut
kreikkalaiset valtiot julistettiin „itsenäisiksi";

Ateenalle jäi entisestä liittovallasta vain van-

hastaan sille kuuluneet saaret Lemnos, Imbros.

Skyros. Persian suurkuninkaalle tunnustettiin

oikeus rangaista niitä kreikkalaisia yhteiskun-

tia, jotka eivät rauhan ehtoihin alistuisi.

O. E. T.

Antananarivo {-V-J ks. Madagaskar.
Antara (6:nnella vuosis. j. Kr.), Arabian van-

himpia ja kuuluisimpia runoilijoita, itämailla

hyvin suosituu samannimisen sankarisadun pää-

henkilö. [Thorbecke, „Antarah, des vorislami-

ti.schen Dichlers Leben" (1868).]

Antarctic /-arj, norj. hylkeenpyyntilaiva.

jolla kapteeni Kristensen 1893-96 teki etelänapa-

matkan Viktoriamaan rannikoille. Tammik. 1895

onnistuttiin tehdä ensimäinen maallenousu
etelänavan oletetulle mantereelle. Tämän jäl-

keen on A:ia käytetty usealla naparetkellä, kun-
nes se V. 1903 jäitten ruhjomana upposi Louis-

Philippe-niaan läheisyydessä Otto Nordenskiöldin
etelänai)arelkellä.

Antares f a'ns] (kreik.), punainen I luokan
kaksoistilhti Skorpionin tähtikuviossa.

Antarktinen (kreik. anti' = vastaan, ja ark-

(os = karhu), oik. „karhua vastapilätä oleva",

vastapäätä pohjoisnapaa oleva, s. o. etelänapa.
— Antarktiset maat, etelänapamaat.
Antarktis (kreik.), etelänavan seudut; talla

nimellä niniitetiiäu oletettua mannerta eteläna-

van ymjiäriliä siihen kuuluvine saarineen, vrt.

Antarktinen.
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Antarthritika (kreik. aiiti' = vastaan, ja

or(/ir/(is = nivelkolotus), läälikeet, joita käyte-

tää leiniä vastaan.

Antat ks. A n t a;.

Antatemppeli, temppeli, jossa on n. s. antat

(ks. A n t ;c) ja näiden välissä kaksi tai useam-
pia pylväitä. Doorilaisen a: n muotoa on meillä

Suomessa käytetty Hämeenlinnan v. 1798 valmis-

tuneen kivikirkon pylväseteisessä. E. R-r.

Ante (lat.), ennen.
Antecedentia [-fdCn-J 1. Antesedentsiat

(lat.), edelliset vaiheet, menneisyys.
Ante Chtristum natum [nä'-J (lat.) , lyh.

a. Chr. n., euueu Kristuksen syntymää.
Antedateei'ata (lat. ante = ennen, ja datum =

annettu < rfaie = antaa), kirjoittaa oikeata var-

haisempi aikamääräys (päiväys), päivätä aikai-

semmaksi.
Antediluviaaninen (lat. ante ="ennen ja dilu-

fium = vedenpaisumus). 1. Ennen vedenpaisu-

musta olleet, esim. ihmiset ja eläimet. 2. Ver-
tauskuvallisesti: perin vanhanaikuinen.
Antedon, piikkinahkaisiin eläimiin, meri-

liljojen luokkaan kuuluva suku. Antedonit
liikkuvat nopeasti vedessä pitkillä taipuvilla

haaroillansa. Ainoastaan nuorina eläimet ovat
nivelikkäällä varrella alustaansa kiinnittyneitä.

Antefleksioni (lat. ojite = edellä, ja flexiö =

taivutus) eteenpäin taipuminen; lääkct., emän
eteenpäin taipuminen.
Anteli. 1. SamuelHenrikA. (1810-74)

,

valtiomies, synt. Savonlinnassa "/, 1810. A. tuli

ylioppilaaksi 1827 ja kopistiksi kenraalikuver-

nöörin kansliaan 1835 työskennellen kanslian
Pietarin-osastossa. Suoritettuaan yliopistolliset

tutkintonsa A. kohosi virkauralla tullen por-

mestariksi Viipuriin 1845, jossa virassa oli v:een

1854. Samaan aikaan hän oli jäsenenä useissa

komiteoissa. Suuren kielitaitonsa takia yleni

hän yhä virkauralla: 1856 nimitettiin A. ken-

raalikuvernöörin kansliaa tir'_'htööriksi, jossa

toimessa hänellä oli huomattava vaikutus sil-

loiseen kenraalikuvernööriin kreivi Bergiin;
1858 Uudenmaan läänin kuvernööriksi ja 1859

senaattoriksi ilman salkkua. 1862 siirrettiin

A. Kuopion läänin kuvernööriksi. Siinä vi-

rassa hän hätävuosina 1802 ja 1863 järjesti

liätäapukomiteoja ja -rahastoja läänin kaikkiin
kuntiin. 1866 A. jälleen nimitettiin senaatin

jäseneksi, ensin kanslia- ja sitten siviilitoimi-

tuskunnan päälliköksi sekä korotettiin aate-

lissäätyyn. 1873 A. sai salaneuvoksen arvo-

nimen; kuoli "/lo 1874. — A. oli kyvykäs virka-

mies ja nautti Aleksanteri II:n persoonallista

luottamusta. — 2. Per Kasten Samuel A.

(1845-1906), eversti, senaattori, edellisen poika.

Tuli upseeriksi Haminan kadettikoulusta 1863

ja palveli sotilasuralla vuoteen 1876, jolloin otti

eron everstin arvoisena ja rupesi maanviljeli-

jäksi Pernajassa. 1884 A. valittiin Suomen
hypoteekkiyhdistyksen toimeenpanevaksi johta-

jaksi, jossa virassa pysyi v:een 1905. Samaan
aikaan (1889-1904) hän oli myös Uudenmaan ja

Hämeenläänin maanviljelysseuran puheenjohta-
jana. Valtiopäivillä oli A. sukunsa edustajana
v:sta 1877-78 alkaen, ollen jäsenenä tärkeissä

valiokunni.s.sa ja varatnaamarsalkkana 1900.

Etevän puhelahjansa ja laajan kokemuk.sensa
takia hänellä oli huomattava vaikutus säädys-

sään. Helsingin kaupungin valtuuston jäsenenä
A. oli uiinikään monet vuodet ja valtuuston
puheenjohtajana 1900-03. V. 1904 A. oli senaatin
valitsemana jäsenenä siinä komiteassa, jonka
tuli antaa lausunto n. s. valtakunnaulain.säädän-
nöstä. Suurlakon jälkeen 1905 A. tuli senaatin
jäseneksi ja valtiovarain päälliköksi. Tästä
virasta hän kivuloisuuden takia erosi v. 1906.
vähää ennen kuolemaansa.

Herman Frithiof Antf^ll.

Anteli, Herman Frithiof (1847-93).

lahjoittaja, lääkäri, synt. Vaasassa toukok. 2^
p:nä 1847, eut. Korsholman kruununvoudin, ka-

marineuvos Herman Rosenbergin äpäräpoika ja

kasvatti. Tuli ylioppilaaksi 1865 ja lääketie-

teen lisensiaatiksi 1874. Isä kuoli viimeksi

mainittuna vuonna jättäen pojalleen perinnöksi

puolentoista milj. omaisuuden. A. lähti mat-
koille Eurooppaan ja sen ulkopuolelle, asettuen

viimein pysyväisesti asumaan Pariisiin. Tut-

kittuaan siellä jonkun aikaa lääketiedettä kiin-

tyi hänen harrastuksensa, saatuaan haltuunsa

vapaaherra Stiernstedtin rahakokoelman, numis-

matiikkaan, jota tiedettä hän sitten innokkaasti

harjoitti. Hän kartutti kokoelmiaan, kunnes ne

olivat täydellisimpiä Euroopassa. Ollen innokas,

laiteen ystävä keräsi hän myös suuren määrän
erilaatuisia taideteoksia. Niinikään kokosi hän

Ruotsin ja Suomen historiaa käsitteleviä lähde-

kirjoja. A. kuoli Pariisissa huhtik. 6 p. 1893.

V. 1891 Vaasassa tehdyssä te.stamentissaan hän

määräsi kallisarvoiset kokoelmansa Suomen kan-

salle Kansallismuseon perustukseksi sekä lisäksi

1,000,000 markkaa, jonka rahamäärän korot

käytetään todellisesti arvokkaiden esineiden os-

tamiseen kokoelmien kartuttamiseksi; yliopis-

tolle 800,000 markkaa, josta korot jaetaan nuo-

rille tieteen harjoittajille 8,000 markan suurui-

sena vuotuisena matkarahana 3 vuoden aikana

(kumpaakin rahastoa nimitetään „Kamarineu-

vos Herman Kosenbergin rahastoksi"). Lisäksi

A. teki lahjoituksia myös Ruotsiin, ks. Antel-
lin kokoelmat.
Antellin kokoelmat, Herman Frithiof An-

tellin testamentin nojalla perustetut museo-

kokoelmat. A. määräsi, että hänen omat kalliit

kokoelmansa ja l:n miljoonan päiioma oli jätet-

tävä Suomen kansalle sen Kansallismuseon poh-

jaksi ;
pääoman korot olivat käytettävät todella
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arvokkaidpn esineiden estoon kokoelmriin kar-
tuttamiseksi. Valtiopäivillä v. 1894 säädyt aset-

tivat näitä kokoelmia hoitamaan „Antellin dele-

gatsionin", jolion tuli yksi jäsen ja kolme vara-
jäsentä kutakin säätyä kohti. Eduskuntamuu-
toksen jälkeen on delegatsioniin v:sta 1908 kuu-
lunut viisi vakinaista ja 7 varajäsentä.
Kuluneina vuosina on taide-, historiallisten ja

kansatieteellisten museoiden kaikkia aloja kar-
tutettu melkoisilla, .'Vntellin kokoelmain nimessä
tehdyillä ostoilla ja näin ovat nämä kokoelmat
saaneet suuren merkityksen maamme taiteelle

ja tieteelliselle tutkimukselle. Sääntönä ostoihin
määrättyjä korkoja käytettäessä (n. 50,000 mk.
vuodessa) on ollut se, että */i osaa on varattu
taideteoksia varten, '/j tieteellisiä (muinais- ja

kansatieteellisiä sekä sivistyshistoriallisia) ko-
koelmia varten ja '/j varalle, edellämainittujen
määrärahojen satunnai-sta lisäämistä varten.
Kokoelmien hoidosta, paikoilleen asettelusta,
luettelojen teosta y. ra. johtuvat kustannukset
«n suorittanut valtio erikoisella määrärahalla
(VV. 1898-1904 5,000 mk., siitä lähtien 9,000 mk.
vuosittain). Taidekokoelmat säilytetään Ateneu-
missa, muut valtion historiallisessa ja kansatie-
teellisessä museossa, kunnes viimemainitut voi-

daan siirtää Kansallismuseon uuteen rakennuk-
seen.

Tärkeimpänä osana Antellin omissa kokoel-
missa oli hänen raha- ja mitalikokoelmansa. A:n
kuoltua osa siitä huomattiin myydyksi, mutta
huolella suoritettu täydentäminen on tehn3-t sen
sellaiseksi, että vain Ruotsin valtionkokoelmat
voinevat kilpailla sen kanssa. A:n kokoelma
käsittää etupäässä vain ruotsalaisia ja suoma-
laisia rahoja ja mitaleja. Nykyään tietenkin
taidekokoelmat ovat arvokkaimmat; niihin on
ostettu ensi kädessä kotimaist?n vielä elävien
taiteilijain tuotteita, ja varsinkin Edelfelt ja

Gallen ovat runsaasti edustettuina. Myöskin
eteviä ulkomaisia taideteoksia, varsinkin uusim-
man ranskalaisen koulun ja ruotsalaisten maa-
larien tuotteita, on hankittu, eritoten Albert
Edelfeltin kuuluessa delcgatsioniin. Taideteolli-

suuskokoelmat ovat suhteellisesti väheniniän
huomattavia. Kaiverruskokoelman pohja on
laskettu herra A. Collanin etupäässä alankomaa-
laisia kaiverruksia käsittävällä kokoelmalla;
tätä ei kuitenkaan sittemmin ole sanottavasti
lisätty. Tärkeämpi on A:n kokoelmiin kuuluva
kuvakokoelma, joka osaksi käsittää suurenmoi-
sen kokoelman painettuja henkilökuvia, pastori
13. Wadströmin Tukholmassa ostamia, osaksi
kotimaisen osaston. Viimemainittuun kuuluu
Wadströmin kokoelman jatkona myöskin ruotsa-
laisia henkilökuvia ajalta ennen v. 1808.

Tieteellisistä kokoelmista on kansatieteel-
linen osasto huomattavin. Huomioonottaen sen
Mierkityksen, mikä Helsingillä on suomalais-
ugrilaisen tutkimuksen keskusahjona, ei An-
telliu kokoelmain delegatsioni ole antanut suur-
ten uhrausten säikyttää luomasta museota,
jossa ovat nähtävinä suomalais-ugrilaisten kan-
sojen jo monin seuduin häviämäisillään olevat
kansalliset puvut, työ- ja talouskalut y. m.
Näin syntynei-stil kokoelmista ovat huomatta-
vimmat U. T. Sireliuksen pohjoisen Venäjän ja

Ijuoteis-Siperian kansojen keskuudesta tuomat,
A. O. Heikelin Itämercnraaakunnista keräämät

puku- ja koruompelukokoelmat sekä Ebba Weili-
nin Pohjanmaalta keräämät puuteokset (myös
ruotsal. pitäjistä). Mainittavat ovat myös Keski-
Aasiasta, Japanista, Kiinasta, Egyptistä, Meksi-
kosta ja Marokosta (E. Westermarckin toimesta)
hankitut kokoelmat. Sivistyshistorialliset esi-

neet ovat etupäässä huonekaluja, savi- ja
kutomatyön tuotteita y. m. s. ; huomattavia
ostoja on myös tehty sotahistoriallista osastoa
varten: univormuja, aseita, kuvia y. m. —
Muiuaistieteellinen osasto käsittää useita suuria
kokoelmia esihistoriallisia löytöji sekä Suomesta
että Suomeen rajoittuvista osista Venäjää; mai-
nittavin on B. Cederhvarfin alivenanmaalaineu
kokoelma kivikauden esineitä. Ä. A'. M.
Antemensale l-sä'-J ks. A n t e p e n d i u m.
Antemetika /-//it;'-/ (kreik. anti' = vastaan, ja

ejHesis = oksentaminen), lääkkeet, joita käytetään
oksennusta vastaan.
Antennaria, kissankäpälä, kasvisuku

CompoxiJff-heimossa. Talvehtivia, villakarvaisia
yrttejä. Kukkamykeröt pyöreitä, valkeita tai

punertavia. Meillä A. liceva aivan yleinen sora-
töyräillä, vuorenpenkereillä j. n. e.

Antennit (lat. a)!(e'H«a = raakapuu) ks. Tun-
tosarvet ja Langaton sähköttämi-
nen.
Antenor [-te'nör]. 1. Kreikkalaisessa tarus-

tossa ylhäinen troialainen. Vanhemmassa runou-
dessa hän on uskollinen taistelija, nuoremmassa
hänet kuvataan petturiksi, joka kavaltaa kau-
punkinsa kreikkalaisille. — 2. A. E u ni a r e e n
poika, ateenalainen kuvanveistäjä 6: unen vuosi-

sadan loppupuoliskolla e. Kr. Teki Harmodioksen
ja Aristogeitonin kuvapatsaat, jotka Kserkses
V. 480 vei pois Aasiaan. A:u teoksi'ua pidetilän

kivikirjoituksen nojalla erästä keliittyueimpiU
uaiskuvapatsaita, joita on löydetty Ateenan
Akropoliista, niistä kerroksi.sta, jotka syntyivät
persialaisteu hävittämien rakeuuusteii ja taide-

teosten sorasta. O. E. T.

Antependium {-pe/n-J (lat. an;e = edessä, ja

pendc're = riippua), alttaripöydän etusivun verho,
tuli käytiintöön katolisessa kirkossa 400-luvulIa.

Ne olivat kankaasta ja täynnänsä kirjo-ompeluk-
sia. — Usein olivat tällaiset alttarikoristukset
joko puusta tai metallilevyistä, toisinaan kul-

lalla ja jalokivillä koristettuina; semmoisen
nimenä on tavallisesti antemensale.

E. Rr.
Antepenultima [-pvnu'-] (lat.) , kolmas tavu

sanan lopusta lukien.

Antepileptika (kreik. anti' = vasstaan, ja
ipHcpifi'u, ks. Epilepsia), kaatuvatautia vas-

taan käytetj't lääkkeet.
Anteros /tr'r0sj, kreikkalaisessa tarustossa

vastarakkauden haltija, hyljätyn rakkauden
kostaja, vrt. Eros.
Anterotika ks. .\ n t a f r o d i s i a k a.

Antero Vipunen tunnetaan Suo:iien Pohjois-
Karjalassa sekä Vienan Karjalassa maan alla

makaavana vainajana, jolta saidaau kolme .sa-

naa. Edellisellii runnalueella Väinämöinen hänet
heriittäil hakkaamalla puut haudalta ; sama piirre

on joskus säilynyt Vienaa läänissUkin, mutta
siellä tavallisesti toisen runon sekaannuksesta
Väinämöinen menee suusta vatsaan, jossa alkaa
takoa (alkuansa seppo Hmarisen ansiotöitä).

Myöskin puitten kasvaminen ja hakkaaminen



437 Antesedentsia—Antrakosis pulmonum 438

kuuluu oikpastaan runoon orpolapsen valituk-

sesta äitinsä haudalla. Loitsurunoissa tavataau
Luojan kolmella saualla taikominen kristillis-

peräisenä käsitteenä. Etunimi Antero johtuu
Jieskiaikaisesta runosta „A uteruksen kosinta".

Virsikäs Vipunen poika esiintyy Suomen Kaak-
kois-Karjalassa veneen tekijänä, samoin joskus
vielä Vienan luänissiikin. [Kaarle Krohn, „Kale-
>alan runojen historia", siv. 451-462.] K. K.

Antesedentsia ks. Antecedeutia.
Anteversioni (lat. ante = edessä, ja lersio =

käänne), eteenpäin kääntyminen, esim. emän a.

Anthelmintika (kreik. anti' = vastaan, ja

helmins = mato), sisälmysmatojen karkoittami-
seksi käytetyt lääkkeet.

Anthem /änpcinj, mus., alkup. vuorolaulu,

antihymni, antifouia, on v:sta 1559 ollut osa

englantilaisessa jumalanpalveluksessa. Se käsit-

tää hengellisen kantaatin orkesterin säestyksell-ä

ja on joko fuU anlhems, joissa kuoro on pää-

osana, tahi verse anlhems, joissa yksinlaulut,

duetot y. m. ovat pääosina. Tekstin näihin muo-
dostavat psalmit ja raamatunlauseet. Purcell ja

Händel olivat kuuluisia anthem-säveltäjiä. A.

vastaa katolisen kirkon motett-?ja, joka nimitys
on säilynyt luterilaisessa kirkossa.

Anthemis, s a u r a m o,

kasvisuku ComposittB-heimos-
sa. Yksi- tai monivuotisia
yrttejä, joiden isojen myke-
röideu laitakukat ovat kieli-

mäisiä, valkeita tahi keltai-

sia, lehdet pykälälaitaisia,

pari- tai toiskertaan pari-

liuskaisia. Keltamykeröistä
A. tinctoriaa., v ä r i s a u r a-

m o a, joka on yleinen kylvö-
heinäpelloissa, on ennen
käytetty villojen värjää-
miseen.

Anthera (kreik.) . kasvit.,

hede (ks. t.).

Anthericum, kasvisuku
Kapealehtisiä, etelä-eurooppalaisia lajeja, A.
iiliagoa ja A. ronosumia, viljellään koristus-
kasveina.

Antheridium, kasi-it., siittiöpesäke (ks. t.).

Antherozoidi (kreik.), kasvit., siittiö (ks. t.)

.

Anthesteria /-e'r-/, uskonnolliuen juhla, jota
Ateenassa ja joonilaisissa yhteiskunnissa vie-

tettiin Dionysoksen ja maualaisten kunniaksi
.\nthesterio n-kuukauden (= helmi-maalisk.)
11-13 p:nä. Ensimäisenä juhlapäivänä vietettiin

P i t h o i g i a, s. o. ruukkujen (tavall. .selityksen

mukaan edellisen syksyn nuorta viiniä sisältä-

vien ruukkujen) avaamisen juhlaa. Toisena päi-

vänä naitettiin arkhon basileusin vaimo Diony-
sos-jumalalle ja pantiin toimeen julkinen juoma-
kilpailu, jolloin kansalaiset istuivat ääneti, juo-

den kukin omasta khfis-astiastaan ; siitä tämän
päivän juhlan nimi khoes (1 khus = n. 3 lit-

raa). Kolmas juhlapäivä oli nimeltä k h y t r o i

(= padat) ; silloin keitettiin puuroa kaikenlaisesta
viljasta ja muista siemenistä. Ainakin sinä päi-

vänä olivat muka vainajain sielut liikkeellä ja

nauttivat tuota puuroa; uhrattiin manalan Her-
nies-jumalalle (Hermes Khthonios). Juhla päät-
tyi siilien, että huudettiin: „ulos keerit (=

vainajain sielut), ei enää kestä anthesteria-juh-

.\nthemis.

Li/taceff-heiraossa.

Anthomyidce-hei-
( BracliyccraJ ala-

Aiithomyia (-/i).

laa!" — irseat merkit viittaavat siihen, että
juhla kokonaisuudessaan alkuaau on kuulunut
vainajainpalveluksen piiriin. O. E. T.
Anthocharis ks. Auroraperhonen.
Anthokyaani, kasvit., solunesteeseen liuennut

punainen, sininen tahi sinipunainen väriaine,
joka aiheuttaa kukkien, lehtien y. m. kasviosien
punaisen tahi sinisen värin.
Anthologia greeca ks. Kreikkalainen

a n t h o I o g i a.

Anthomyia, kärpässuku
mossa, lyhytsarvisten
lahkossa ja kaksisii-
pisten (Diptera) lah-

kossa. Keskikokoisia tahi
pieniä kärpäsiä, joiden jok-

seenkin heikkorakenteinen
ruumis on harmaa, musta,
ruskea tahi kellanpunai-
nen, pää profiilissa melk.
neliömäinen, otsa jonkun
verran kupera, koiraksella
hyvin kapea, naaraksella leveä. Siivet, luvul-

taan 2, pitkänomaisia, läpikuultavia. Meillä
esiintyvistä lajeista ovat muutamat toukka-
asteella hyvinkin vahingollisia kuten A. (Phor-
hia) brassicce ja A. (Ph.) radicum kaalikasveiUa
ja nauriilla, A. (Pegomyia) conformis puna- ja

valkojuurikkailla ja A. (Ilylemia) antiqua
sipulilla. Ne muistuttavat jonkun verran huone-
kärpästä, mutta ruumis on hoikempi. Toukat
ovat matomaisia, jalattomia, kellan-valkeita,

niiden suippo etupää varustettu mustalla suu-
hakasparilla

;
pituus 7-10 mm. vrt. Tuho-

hyönteiset. E. R.

Anthonomus pomorum ks. K ä r s ä k k ä ä t.

Anthony [änponi], Susan Brownell
(1820-1'JU6). ]iohjoisameriikkalainen naisasian

puolesta taistelija,

jota on sanottu
Ameriikan etevim-

mäksi naiseksi, syn-

tyi kveekkari perhees-

tä Massachusettsis-

sa. Naisen tasa-

arvoisuus oikeudel-

lisessa, taloudellises-

sa ja yhteiskunnalli-

sessa suhteessa oli

hänen päämaalinsa.
Hän aloitti ehdot-

toman raittiuden

asialla ja perusti

ensimäisen nais-

yhdistyksen tämän
asian ajamiseksi.

A. oli innokkaimpia
orjuuden vastustajia. 1869 hän perusti yhdis-

tyksen „National «oman's sutTrage association"

naisten äänioikeuden saavuttamiseksi. 1883 hän
teki aloitteen kansainvälisen naisneuvoston

perustamiseksi.
siraake, kasvisuku Gra-
Suomessa A. odoratum,
pehmeä, hyvänhajuinen,

vaiheilla kukkiva heinä.

Anthozoa, korallieläimet (ks. t.)

.

Anthrakosis pulmonum [a'kö- -ulmö'-]

(kreik. anthraks = hViVx, ja lat. jmimo = keuhko)

,

Susan iiihorn.

Anthoxanthum.,
m t;(oef(F-heimossa.

tuoksusimake,
touko- ja kesäkuun
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hiilien pölyisen ilman hengittämisestä aiheutunut
hiilen pölyn kertyminen keuhkoihin. M. 0-B.
Anthraks (kreik.) ks. Pernarutto.
Anthrenus, kovakuoriaissuku

;

melkein palleromaisia 2 mm pitkiä,

suomupeitteisiä hyönteisiä. A. miise-

orum vahingoittaa m. m. hyönteis-

kokoelmia. U. S-s.

Anthriscus f-i'-J ks. C h iE r o-

p h y II u m.
Anthropini ks. Ihminen.
Anthropo . . . (kreik. anthröpos = ihnuaen)

ks. A n t r o p o . . .

Anthropomorpha ks. A n t r o p o i d i t.

Anthurium, kasvisuku ^racece-heimossa, n.

200 lajia Ameriikan kuumista osista. Korkeita,
monivuotisia yrttejä, joiden pitkäruotiset ja

nuoli- tahi herttamaiset lehdet kauniisti

laikähtelevät eri väreissä. Kukat erivärisissä,

usein kielteisissä puikeloissa (tähkissä), joiden

tyveä ympäröi iso, leveä, loistavan väri-

nen suojus. Nykyilän kasvihuoneissa Euroo-
passa ylei.seen viljeltyjä lajeja ovat A. Andraa-
nuni (Kolumbiasta), jonka puikelo on kellertävä-

latvainen ja heikosti käyristynyt, suojus sinoo-

perinpunainen, ja A. Hclte.rzuritinum (Guatema-
lasta ja Costa Ricasta), jonka puikelo ja suojus
ovat helakan punaiset.
Anthus ks. K i r v i n e n.

Anthyllis vulneraria,
m a s m a I o, Leguniinosce-

heimoon kuuluva monivuo-
tinen yrtti, jonka n. 30-60 cm
korkeat varret nousevat maan-
alaise.sla juurakosta. Lehdet
parilehtisiä, niiden päätö-
liuska iso. Keltaiset, toi-

sinaan punalatvaiset kukat
parittaisis.sa mykeröissä. He-
delmä 1-siemeninen. Harvi-
nainen rinneniityillä Etelä-

suomessa, llyvä rehukasviksi.
Anti /-'('/ {ant vokaalin

kreik., vastaan, sijassa. Käytetään lukematto
mi.s8a sanaylitymissä merkitsemään vastakohtaa,
esim. Antikristus, antisemiitti, a n-

tikritiikki. — Latinaisissa ja romaanisissa
yhdistyksissä esiintyvä anti on latinainen an/e,
esim. aiitisipeerata.

Antiapeksi ks. A p e k s i.

Antibacchius [-kh V-J 1. Palimbacchius
(kreik. antibakkheVos, paliinbakkhei'os), antiik-

kinen runojalka: ^, bacchiuksen ( »^ )

vastakohta.

Antibarbarus [-ha'rb-] (kreik., „muukalaisuu-
ilen vastustaja"), oikeakielisyysopas (etenkin
latinankieltä koskeva), jonka tarkoitus on aut-

taa asianomaisen kielen käyttäjiä välttämään
muukalaisperäisiä sanoja ja sananparsia.

A. K.

Antichambre [ätistVbr] (ransk.), etuhuone,
vastaaiioliolnioiie.

Anti-corn-law-league I<inti-ko'9n-lö-llg] , engl.

yhdistys, joka harrasti täydellisen vapaakauppa-
järjestelmän voimaan-saattamista ja erityisesti,

uiiiikuin sen nimikin sanoo. Englannissa Iltainen

vuosisadan alkupuolella voimassa olevi.^n vilja-

tullien poistamista. Se peru.stettiin 1838 Man-
chesterissa, mutta laajeni jo 1830 koko maan

Anthyllis vulneraria.

ja A:n edellä)

käsittäväksi yhdistykseksi ja sai silloin nimek-
seen a. Sen jäsenet olivat etupäässä tehtaili-

joita, varsinkin Lancashiren puuvillatehtaili-

joita, jotka toivoivat työpalkkain alenevan, jos

viljatullit saataisiin poistetuiksi. Työväki taas
pysyi tästä syystä siitä erillään. A:n johtavana
miehenä esiintyi R. Cobden (ks. t,). Yhdis-
tys saavutti tarkoituksensa 1846, jolloin vilja-

tullit silloisen pääministerin R. Peelin esityk-

sestä melkein täydellisesti poistettiin. 1S49 a.

hajosi. J. F.

Anticosti l(i>itiko'>iiiJ, Quebec'in maakuntaan
kuuluva saari Englannin Pohj.-Ameriikassa, S:t

Lan rence-Iahdessa, 8,150 km", 253 vakin. as. Maa
on tasaista, pohjoisranta jyrkkä, eteläranta
loiva. Havumetsiä. Kalastus- ja meripelastus-
asemia.
Antidootti (lat. anti'dotum < kreik. anti =

vastaan, ja dido'»at = antaa), vastakeino, vasta-
myrkky.
Antidysenterika (kreik.), punatautilääkkeet.
Antifebriini (kreik. axd' = vastaan, ja lat.

/^efcri,? = kuume), erils kuumetta alentava ja her-

mokipuja lieventävä aine; suuria annoksia väl-

tettävä. A. tunnetaan myös nimellä ase ta n i-

I i d i. Värittömiä, hajuttomia, kiiltäviä, kyl-

mään veteen vaikeasti liukenevia kidesuomuja.
Antifebrilia (lat.), kuumetta poistavat ai-

neet; lääkkeet, joita käytetään kuumeen alen-

tamiseksi.

Antifermentit, antitoksiinien tapaiset aineet,

jotka syntyvät fermenttien (ks. t.) vaikutuk-
sesta vereen.

Antiflogistika (kreik. nuti' = vastaan, ja

7)/iio/,:s = liekki) , lääkkeet ja muut keinot, joilla

on kyky vastustaa tulehdusta. .1/. O-l;

Antiflogoosi, käsittely antiflogistisilla ai-

neilla, ks. .A n t i f I o g i s t i k a.

Antifonale, Antifonarium ks. A n t i p h o-

n a r i u m.
Antifoni (kreik. an/t' = vastaan, ja phönc'

=

ääni), 1) muinaiskreikkalai.sessa musiikissa =

oktaavilauUi I. mies- ja poikaäänten uni.sonn-

laulu, 2) varhaisemmassa kristillisessä psalmi-
laulussa: kahden laulajaryhmän (seurakunnan
tahi kuoron) vuorottelu, siten että toinen ryhmii
laulaa psalmin säeparit, toinen niiden lomissa
useasti uusiintuvan kertosäkeen, 3) roomalais-
katolisessa kirkkolaulussa: itse kertosäe, jota ei

kuitenkaan enää lauleta useammin kuin p.salmin

alussa ja lopussa, 4) kirkollinen vuoroveisuu
yleensä. /. K.
AntifriktsionimetaUi (I a a k e r i m e t a 1 1 i)

,

lejeerinkejä (tavall. sinkkiä, tinaa, kuparia
ja antimonia), joita kiinnitetään kannatiislaa-

kerien liukiimispintoihin. A. on kovaa, mutta
samalla jossakin määrin pla.stillista ; hankaus-
vastustus verrattain pieni ja lämmön johto hyvä.
joten tappi voi pyöriä uojieammin kuin muissa
laakereissa. E. S-a.

Antigone [go'ne] (lat. Anti'gone) , kreikka-
laisen taruston jaloimpia naisluonteita, s_vnty-

nyt Theban kuninkaan Oidipuksen avioliitost:i

hänen oman äitinsä lokasten kanssa (näin ta-

vallisin tarutoisinto) . Kun Oidipuk.sen kuoltua
biinen poikansa Eteokles ja Polyneikes olivat

kaatuneet toinen toisensa kädestä, niin uusi hal-

litsija Kreon kuoleman uhalla kielsi hautaa-
masta Polyneikesta, joka oli muukalaisten sota-
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joukon avulla koettanut valloittaa Theban.
Mutta totellen jumalten antamaa lakia enemmän
kuin ibmissäädöstä A. hankki veljelleen haudan
kunnian ja sen kautta levollisen haudantakai-

sen olon. Rangaistukseksi hänet suljettiin elä-

vänä hautakammioon, jossa hän omin käsin teki

elämästään lopun. Hänen sulhonsa, Kreonin
poika H a i m o n, surmaa itsensä A:n ruumiin
ääreen. Ja lapsetonna Kreon jää tekoansa ka-

tumaan. Näin on tarun esittänyt So]ihokles iha-

nassa „Antigone"-tragediassaan (suom. Anti-

gone. SopUokleen tekemä murhenäytelmä.
Kaarlo Forsmanin suomentama [Runo-
tar IV], 1885). — Toinen, luultavasti myöhempi
taruaihe, niinikään Sophokleen käsittelemä: kuu
on tullut ilmi, että Oidipus tietämättänsä on
isänsä surmannut ja äitinsä nainut, ja hän on
epätoivon raivossa puhkaissut silmänsä, niin hä-

nen tyttärensä A. seuraa sokeata vanhusta
maanpakoon, taluttaa ja hoitaa häntä lempeästi,

kunnes jumalat ihmeellisellä tavalla vapauttavat
hänet hänen kärsimyksistään. (Sophokleen tra-

gedia , ,Oidipus Kolonoksella"). O. E. T.

Antigonos [-ti'-]. 1. A., liikanimeltä K y k-

I o p s (yksisilmäinen), Aleksanteri Suuren sota-

päällikkö, joka seurasi hallitsijaansa Aasian-
retkelle. Aleksanterin valtakuntaa jaettaessa

A. sai Frygian, Lykian ja Pamfylian; sodassa

toisia diadokheja vastaan hän valloitti vielä Vä-
hän-Aasian ja Syyrian, jotka kuitenkin jälleen

menetti. A. ja hänen poikansa Demetrios Polior-

ketes ottivat ensinnä 307 itselleen kuninkaan
arvonimen. Ipsoksen taistelussa v. 301 menetti
A. sekä valtakuntansa että henkensä.

2. A. I G o n a t a s, Makedonian kuningas,
edellisen pojan Demetrios Poliorketeen poika,

oli jaloluoutoinen hallitsija, joka nousi v. 276

Makedonian valtaistuimelle, jouka hän ensin me-
netti Pyrrhokselle, mutta tämän kuoltua sai jäl-

leen; ryhtyi Kreikan yhdistämiseksi Makedo-
niaan taisteluun Ateenaa ja Akhaian liittoa vas-

taan. Kuoli 239.

3. A. II Doson, Makedonian kuningas, De-

metrios Poliorketeen pojanpoik.v, tuli hallituk-

seen 229, voitti Akhaian liiton avuksi kutsu-

mana spartalaiset v. 221 Sellasian luona ja pa-

koitti heidät yhtymään liittoon, mutta kuoli

kohta sen jälkeen.

Antigonos [-ti'-], Karystoksosta (Eu-

boialta) kotoisin, kirjailija ja taiteilija 3 vuosis.

e. Kr., eleli Ateenassa ja Pergamoksessa. Hänen
teoksinaan mainitaan kokoelma kreikkalaisten

filosofien elämäkertoja sekä taidi'historialliset

kyhäelmät. Näitä teoksia on säilynyt vain mui-

den kirjailijain siteeraamia katkelmia. A:n ni-

mellä on säilynyt kokoelma ihmekertomuksia. —
Ei ole varmaa, kohdistuvatko A. Karystolaista
koskevat tiedot yhteen vaiko mahdollisesti kah-
teen eri henkilöön. (O. E. T.)

Antigonos [-ti'-], juutalaisten viimeinen ku-

ningas makkabealaisten suvusta, Aristobulos
II:n poika, oli nuorempana vankina Roomassa,
parthilaisten avulla valloitti v. 40 Jerusalemin
ja tuli hallitsijaksi, mutta joutui v. 37 tappiolle

tai.stellessaan Herodesta vastaan ja mestattiin
roomalaisten käskystä Antiokiassa.
Antigua [äntigjua] 1. A n t i goa, Vähiin An-

tilleihin kuuluva saari Länsi-Intiassa ; kuuluu
Englannille v:sta ltJ32. 251 km", 35,000 as.,

joista suurin osa neekereitä : hedelmällinen ja
hyvin viljelty saari, tärkeimmät tuotteet ovat
sokeriruoko ja banaanit. Pääkaupunki on S:t
Johns. Hyviä satamia. Asukkaita rasittavat
useasti sattuvat hirmumyrskyt ja maanjäristyk-
set.

Antihydropika, vesipöhöä (hydrops) vastaan
käytetyt lääkkeet.

Antihysterika, hysteriaa vastustavat lääk-

keet.

Antiikki (< ransk. antique < lat. atitiquus =

muinainen). 1. Adj. muinaisaikain^^n, varsin-

kin kreikkalaisen tai roomalaisen muinaisajan
omainen (usein = klassillinen) ; vanhanaikainen.
— Samaa merkitsee antiikkinen — 2.

i<iibst. Kreikkalainen ja roomalainen muinais-
aika, varsinkin sen henkinen viljelys. — vrt.

Klassillinen.
Antiikva (< lat. on^r^uus = vanha), pysty,

„latinainen" painokirjainlaji, erotukseksi frak-

tuurasta (ks. t.) ja kursiivista (ks. t.). Sen
varsinainen keksijä on tansk. Nic. Jenson (1465).

Antiikva on kaikkialla paitsi saksankielisillä

alueilla melkein kokonaan työntänyt syrjään
fraktuuran.
Antikatolinen (kreik.), katolisvastainen.

Antikliimaksi (kreik. a«ti' = vastaan, ja kli-

maA-s = rappu)
,
puhetaidoUinen kuvio, jossa rin-

nastetut käsitteet asetetaan lauseessa niin, että

voimakkaampi asetetaan heikomman edelle, ks.

Kliimaksi.
Antikloori (kreik. a?i ti' = vastaan ja kloo-

ri), aine, jolla valkaistuista tavaroista poiste-

taan niihin mahdollisesti vielä jäänyt kloori;

tällaisia aineita ovat natriumsulfiitti, natriura-

tiosulfnatti (kaupan natrium-hyposulfiitti) am-
moniakki, ja kalsiumsulfidi.

Antikristus (kreik. a«fi' = vasta, ja Kris-
tus, siis oik. „vasta-kristus")

,
„Kristuksen vas-

tustaja". Saatanan lähettämä kristinuskon vihol-

linen, joka Jeesuksen jälleentulemisen edellä on

nostava yhteiseen taisteluun kaikki jumalanvas-

taiset voimat kirkkoa vastaan, mutta jonka

Kristus on voittava. Jo Danielin kirjassa esiin-

tyy A.-ajatus, mutta nimi A. tavataan vasta Jo-

hanneksen kirjeissä. Ensi aikain kristittyjen

apokalyptiselle haaveilulle osoittautuivat Roo-

man keisarit, varsinkin Caligula, Nero ja Domi-

tianus antikristuksiksi. — Uskonpuhdistajat nä-

kivät paavissa A:a, itämainen kirkko Muham-
medissa; ovatpa Napoleonkin ja vallankumous-

miehet saaneet tämän arvon. [Bousset, „Der

Antichrist" (1895).]

Antikritiikki, vasta-arvostelu. vrt. Kri-
tiikki.
Antikvaarinen (< lat. anti'(/uus = vanha),

muinaistutkimusta, muinaisesineitä, vanhoja kir-

joja j. n. e. koskeva (esim. antikvaarinen
kirjakauppa).
Antikvariaatti (< lat. a« H'(/uus = vanha)

.

liike, joka ostaa ja myy vanhoja esineitä, sem-

minkin kirjoja.

Antikviteetti (< lat. on<t'guMS = vanha) , mui-

naisesine, muinaisuuden oloihin kuuluva asia.

Antikvitetskollegium, Ruotsissa 1667 järjes-

telty virasto, jouka ensimäisinä jäseninä oli

o|>pineimpia silloisia ruotsalaisia m. m. Georg

Stjernhjelm. Paitsi muinaisjäännöksiä kuului

kollegion tutkimusalaan Islannin ja Norjan
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vanha kirjallisuus, Ruotsin varhainen historia,

oikeustiede, kirkkohistoria ja sukutiede. Alussa
oli toiminta vilkasta, mutta herkeni aikain ollen.

Laitos muodostettiin 1692 Antikviteetti-
arkistoksi, jommoisena se vietti kituvaa
elämää satasen vuotta, kunnes se 1786 alistettiin

silloin uudestaan järjestetyn Antikvitetsaka-
demienin alaiseksi, jonka huostaan joutui osa
edelliseu tehtävistä. J. A-io.

Antikvitetsakademien (Antikviteettiakale-

mia) ks. Vitterhets historie och an-
tikvitetsakademien.
Antilegomena /-o'-/ (•< kreik. antile'gein -

vastustaa), oik. „va.stustetut", niin nimitti jo

Eusehius 4:nnellä vuosis. j. Kr. niitä Uuden
testamentin kirjoja, joiden aitoperäi.syydestä ei

oltu varmoja, mutta joita kuitenkin pidettiin

arvossa ja käytettiin jumalanpalveluksessa; ne
ovat 2:neD Piet., 2:nen ja 3:s Joh., Jaak., Juud.,
Hibr. ja Tim. vrt. Homologuraena.
Antilibanou, vuoristo Syyriassa. Se kulkee

suunnassa SS\V-NNE sen kanssa yhdensuuntai-
sen Libanonin itäpuolella (siitä arab. Dsebel es

-Serki = Itävuoret). A. on Palestiinan kalkki-
ylätasangon jatkona, kork. kohta. Suuri Her-
mon, 2,760 m yi. merenp. Täältä Jordan saa al-

kunsa noo m yi. merenp. 120 km pitkä ja 14 km
leveä el-Bckaa-laakso (muinoin kreik. Koile Sy-
ri'a) erottaa vuoret Libanonista. Ilermonin
pohj. i)uolella niitä leikkaa Barada-laak.so, josta

Damaskos-keitaat saavat vetensä ja jonka kautta
tie käy Uanuiskoksesla Beirutiin. Eteläosa on
metsäinen, polij. osa karu, kuiva ja metsätön.
Asukkaat ovat paimentolais-arabialaisia ja dru-
sialaisia. Monta luostaria. 1\'. S-m.

Antillit, Länsi-Intiassa, jono suurempia ja

pienempiä saaria, jotka, ulottuen Yukatan
niemimaasta Meksikossa Marakaibo-lahteen kaa-
rena ympäröivät Karabian (Antillein) merta
pohjoisessa, idässä ja etelässä : 235,400 km-, 6

milj. as. Niihin kuuluvat: Suuret Antillit poh-
joisessa, 4 vuorista saarta, Kuba, Haiti, Jamai-
ka ja Puerto Rico, ylit. 216,840 km= ja 5 milj. as.,

sekä pienet Antillit eli Karibian saaret, n. 100
picntJl saarta. Jälkimäiset jaetaan aseman.sa
mukaan koillispasadiin: ..tuulen jiuolisiin"

(idässä) ja ..tuulen suojaisiin" (etelässä) saa-

riin, eugl. \V i n d \v a r d ja L e e w a r d I s-

1 a n d s. Puerto Rieon itäpuolella olevat 8

pientä saarta ovat nimeltään \'irgin- (Neitsyt-)

saaret. Saarista on vain Haiti itsenäinen, kah-
teen tasavaltaan jaeltu, muut ovat siirtomaita.
Yhdysvalloille kuuluvat Kuba ja Puerto Rico;
Englannille: Jamaika, Trinidad, Tobago, Gre-
nada, Barbados y. m. Ranskalle m. m. Marti-
niijue ja Ouadeloupe; Hollannille St. Martin,
St. Eustatius, Saha ja Curacao. Tanskallakin
on hallussaan muutamia pikku saaria. Saar-
ten ilmanala on troopillinen meri-ilmasto : ne
ovat hyvin viljeltyjä, niillä kun alkujaan käy-
tettiin neekeriorjia, myöhemmin vapautettuja
ja vapaita neekereitä maanviljelystöissä. Tä-
män kautta on n. s. plantaasi eli suurenmoi-
nen istutusviljelys käynyt mahdolliseksi ja se

on korkealle kehittynyt. Päätuotteet ovat
sokuri, tupakka ja kahvi. Vilkasta kaup-
pnii kiiyditiin emiimaitten välityksellä kaikkien
Vanhan- ja monen Uuden-maailman valtion

kanssa. Alkujaan saaret kuuluivat Espanjalle,

mutta sen on, joutuessaan aikojen kuluessa yhä
enemmän rappiolle, täytynyt luovuttaa ne niiden
nykyisille omi.stajille. Viimein Yhdysvallat riis-

tivät siltä Kubau ja Puerto Ricon tehden täten
lopun Espanjan vallasta Länsi-Intiassa. — Saa-
ret ovat jätteitä vulkaanisten voimain ruhjo-
ma.sta vanhasta vuorijonosta, joka aikoinaan
yhdisti Ameriikan molemmat mantereet, ja siis

vuorisia; kork. huippu La Tina, Haitilla, 3,150 m
yi. merenp.; myöskin ne ovat tuliperäisiä ja

maanjäristyksiä on usein. — Alkuväestö, inti-

aanit (aruaakit, karibit) ovat sukupuuttoon hä-
vitetyt. Nykyään asuu saarilla eurooppalaisia ja

neekerejä sekä näistä syntynyttä sekakansaa.
kaiken värisiä ja karvaisia. — Jo ennen Ame-
riikan löytöä esiintyi Antillein nimi vanhoilla i

kartoilla: Länsi-Euroopan ja Itä-A:isian välille '

piirrettiin salaperäinen saari nimeltä Antiglia
ja tämä antoi ailietta ensin moniin olettamisiin
maailman muodosta y. m., .sekä vihdoin rohkean
Kolumbuksen menestyksellä tehtyihin löytö-

retkiin.

Antilocapra ks. H a n k a-a n t i I o o p p i.

Antiloopit (Antilupina), märehtijöiden lah-

kon onttosarvisten (Cavicornia) ryhmään kuu-
luva hyvin muotorikas heimo. Yleisen ulkomuo-
tonsa puolesta voidaan sanoa sen edustavan kau-
riita onttosarvisten joukossa; mutta toiset lajit

muistuttavat kuitenkin enemmiln hevosta. Koko-
kin on hyvin erilainen vaihdellen härästä jänik-
seen. Tavallisesti ovat molemmat sukupuolet
varustetut liereillä sarvilla, jotka milloin ovat
sileitä, milloin uurteisia, milloin pystyjä, milloin
sirosti kaarevia tahi kuten kaania- eli harte-

beest-antiloopeilla jyrkästi taaksepäin käänty-
viä. Yhden aasialaisen suvun (Tetrnceros) urok-
sella on 2 paria sarvia, jotavastoin naaras on
nutipää. Karvassa on usein huomattavia väri-

kirjauksia, jotka kuitenkin tavallisesti ovat
sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa. Har-
vapuiset arot ovat a:n oikea kotipaikka- jotkut
ovat kuitenkin tuntiirieliiimiä. Ne ovat kuului-
sat ripeistä, kestävistä ja yleensä kauniista liik-

keistään. Pako on niiden paras turva peto-

eläinten vainoomisia va.staan. Sitäpaitsi ne ovat
hyvin val|>paita ja seuraa rakastavia, eläen pie-

nissä parvissa tahi suurissa laumoissa, joihin

saattaa kuulua tuhansiakin eläimiä. Afrikassa
on suurin määrä eri antilooppi-lajeja, sitten seu-

raa Aasia. Euroopassa tavataan ainoastaan
saiga-a. ja k e nissi, samoin P.-.\meriikassa
ainoastaan muutama muoto, jota vastoin a. E.-

Ameriikasta ovat sukupuuttoon hävinneet. Ki-
vettyneitä antiloo]ipeja on löydetty Brasiliasta.

Tärkeimpiä antilooppi-lajeja (katso erikoisar-

tikkeleita niistä) ovat: sassi (Antilope cer-

vicaprnj, gaselli (Oazella dorcas), m a t k u s-

t a j a-a. (Oazclla euchorej, saiga-a. (Saiga
tnturiea}, t s i k a r a (Telraceros quadricornisj,
k u u d u (Strepsiccros kudu), v e s i-a. (Kobus
ellipsiprymnus), s a p e 1 i-a. (Oryx leucoryx),
gnuu (Catoblepas gnu), kaarna (Bubalis
caamaj, n i 1 g a i (Portax pictus), kunin-
kaan a. (Konolrayus pygmceus), kemssi
(Capella rupicapru), v u o h i-a. (Baploceros
nmcrivnnus), h a n k a-a. (Antilocapra ameri
cann).

Antimakhos [-i'-], kreik. runoilija, kotoisin
Vähän-.Vasian Kolophonista, eli 5:nnen vuosis:n
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loppupuolella e. Kr. Häneu runoelmistaan, joista

vain vähäpäluisiä katkelmia ou jäljellä, olivat

huomattavimmat laaja epos Thcb('ii's, joka te-

kijästään on tehnyt n. s. oppiperäisen epokseo
perustajan, sekä Lyde niminen elegia-sarja.

Häntä voidaan pitää aleksandrialaisten runoili-

jain edelläkävijänä. O. E. T.

Antimoni (kem. merkki Sb), metalli, joka
vain harvoin esiintyy luonnossa vapaana, ylei-

simmin rikkiyhdistyksenä, autiraonihohteena
(Sb;S:,) , josta se saadaan vapaaksi pasuttamalla
ja pelkistämällä tällöin syntynyt oksidi : nij^ös

voidaan ant.-hohde hajoittaa kuumentamalla
sitä raudan kera; a. on hopeakiiltoista. ki-

teistä; sen om.-p. on 6,', at.-p. 120,2; sularaisp.

430° C. (toisten mukaan vasta 632° C.) ; sangen
haurasta; kovempaa kuin kupari; ilmassa joks.

muuttumaton ; liukenee kuumaan suolahappoon
ja kuningasveteen ; käytetään etupäässä lejee-

rinkeihin ja hienoksi murennettuna pronssee-

raukseen. Antimonimalmeja on Borneossa, Al-

geriassa, Kiinassa, Austraaliassa, myös muuta-
min paikoin Saksassa ja Itävallassa.

Antimonihapot, antimonin, hapen ja vedyn
kemiallisia yhdistyksiä. Niitä on useampia.
Kokoomukseltaan ne ovat aivan vastaavien ar-

senikki- ja fosforihappojen kaltaisia. Kem. ana-

lyysissä käytetään hapanta pyroantimonihap-
poista kaliumia eli dikaliumpyroantimoniaattia
(KjlIjSbjOi) natriumin reagenssina, koska vas-

tfiava natriumsuola (Na^ILSbjO:) on melkein liu-

kenematonta. —- Antimonihappoineu lyijy (n e a-

pelin- 1. antimonikelta), oraussivärinen,

hyvin pysyvä öljyväri. M'. B.

Antimonilxohde (Antimoniitti) , tärkein anti-

moninialmi. Se on antimonisulfidia (71,8 % an-

timonia ja 28,2 % rikkiä) ; kiteytyy pitkissä te-

rävissä neuloissa. A. on lyijynliarmaata ja me-
tallikiiltoista sekä helposti sulavaa. Om.-p. 4,6.

Esiintyy malmisuonissa Böömissä, Toscanassa,
Japanissa y. m.
Antimonihopea (diskrasiitti), malmi, joka

sisältää antimonia ja hopeaa vaihtelevin määrin.
Harmissa, Sch\varz\valdissa, Dauphinessa y. m.
Antimoniitti ks. Antimonihohde.
Antimonikelta ks. Antimonihapot.
Antimonikloridit, kemiallisia antimonin ja

kloorin yhdistyksiä. Niitä on kaksi: antimo-
uipentakloridi (SbCU) ja antimonitrikloridi

(SbCla). Jälkimäistä saadaan liuottamalla an-

timonitrisulfidia väkevöittyyn suolahappoon; se

on haihtuvaa, valkoista voinnäköistä ainetta

(a n t i m o n i v o i) ; käytetään rautaa ruskeu-
tettaessa, hopeaa syövytettäessä, antimonsinoo-
peria ja lakkavärejä valmistettaessa; runsaassa
vesimäärässä se muodostaa emäksisen kloridin,

joka saostuu valkeana pulverina (a 1 g a r o t-

pulveri). — Antimonipentakloridia käyte-
tään orgaanisessa kemiassa kloorin siirtäjänä.

Se on kellertävää, ilmassa höyryävää nestettä.

(W. B.)

Antimonikukka ks. Antimonioksidi.
Antimonilejeeringit, antimonia voi sulattaa

yhteen miltei kaikkien metallien kanssa, jolloin

se tekee ne kovemmiksi, mutta samalla hauraam-
miksi. Teknillisesti tärkeätä on, että a:t ovat
jr.phtyessään taottavia. Tärkeimmät a:t ovat
antifriktsionimetalli, britannia-
metalli ja kirjasinmetalli (ks. n.).

Antimonioksidit, antimonin ja hapen kemial-
lisia yhdistyksiä. Antimonitrioksidi (SbjOj),
joka esiintyy luonnossa n. s. autimouikiikkana,
muodostuu kuumentamalla antimonia ilmassa
tai käsittelemällä sitä typpihapolla. Se on vä-
ritöntä, veteen liukenematonta, myrkyllistä pul-
veria. Ilmassa hehkuttamalla antimonitrioksidi
hapettuu antimonipentoksidiksi (SbjOj), joka
vielä kuumennettuna hajoaa antimonitetroksi-
diksi (SbjOj) ja hapeksi, vrt. Oksennusvii-
n i k i v i.

Antim.onisinooperi ks. A n t i m o n i s u 1 £ i-

di l.

Antimonisulfidit, antimonin ja rikin yhdis-
tyksiä. Molemmat voidaan saostaa oranssinvä-
risinä sakkoina. Toinen niistä, antimonitrisul-
fidi (SbjSJ, muodostaa antimoni hohteen ; sitä
on myös punainen antimonisinooperi,
jota käytetään öljy- ja vesiväreihin. Alkemis-
tien „kermes minerale" oli antimonioksidin ja
-trisulfidin sekoitusta. — Antimonijientasulfidia
(Sb^Ss), joka on oranssiväristä veteen liukene-
matonta pulveria, käytetään yskänlääkkeenä ja
kautsukin rikittämiseeu (vulkaniseeraukseen).
Antimonivety, kem. antimonin ja vedyn yh-

distys (Sbil,), väritön, omituisen hajuinen kaasu,
joka muodostuu, kuu vety irtautuniishetkellääu
vaikuttaa antimonin happiyhdistyksiin. Marshin
kokeen avulla saadaan siitä, kuten arseuikkive-
dy.stäkin, peili, antimonipeili, joka erotukseksi
arsenikista ei liukene natriumhypokloriittiliuok-
seen.

Antimonivoi ks. Antimonikloridit.
Antimoniväike (pyrostibiniitti), harvin. an-

tiuionimalmi, joka sisältää animonioksidia ja
antiraonisultidia. Esiintyy hienoina kiteinä an-
Limoiiiliohteessa.

Antinatsionalisti (lat.), kansalliskiihkoa vas-

tustava.

Antineuralgica [-ral-], hermokipuja, neural-
giaa vastaan käytetyt lääkkeet.
Antinomia (kreik. anti' = vastaan, ja nomos =

lakij. Autiuomiaksi sanotaan filosotiassa kahta
vastakkaista väitettä, joilla määrätyltä kannalta
katsoen kummallakin on yhtä vahvat perusteet

puolellaan. Jo Platon käytti tätä käsitettä.

Kant osoitti, että järkemme, kun se koettaa aja-

tella maailman päätetyksi kokonaisuudeksi, kie-

toutuu antinomioihin: maailman äärellisyys ja

äärettömyys (paikassa ja ajassa) voidaan yhtä
hyvillä syillä perustella; niinikään sitä väitettä,

että olevainen on kokoonpantu jakamattomista
alkuosista, ja vastakkaista väitattä, että ole-

vaista voi jakaa lopjjumattoniiin ; sekä vielä

toisella puolen sitä olettamusta, että kaikki,

mikä on olemassa ja tapahtuu, riippuu ja johtuu

jostakin muusta olevaisesta, ja toiselta puolen

sitä, että or, ehdottomasti olevaista, joka

ei riipu mistään muusta, ja vapaita tekoja,

jotka eivät välttämättömästi johdu mistilan mää-
räävistä syistä. Näitä ajatuksen ristiriitoja

selvittää Kantin mielestä ainoastaan hänen oma
filosofinen ojipi järjestelmänsä. A. Gr.

Antinomismi (ks. Antinomia), sellainen

katsantokanta, joka kristillisen vapauden ni-

messä halveksii siveyslain merkitystä ja tar-

koitusta. Antinomistisia taipumuksia on jo

huomattavissa gno.stikoilla ja muutamissa keski-

ajan lahkoissa, myöhemmin sitten uskonpuhdis-
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tusajan kasteenkertojissa sekä useissa uuden
ajan suunnissa.
Antinomistinen riita. Luterilaisessa kir-

kossa esiintyi jo Lutherin eläessä suunta, joka
piti lain saarnaa tarpeettoniau.a kristillisessä

seurakunnassa; evankeliumi riittäisi yksinään
vaikuttamaan katumustakin. Tätä oppia edusti

•-tupäässä luterilainen jumaluusoppinut Johan
Agricola, joka väitteellään, että laki kuuluu
yksinomaan „raastupaan" v. 1537 joutui taiste-

luun itse Lutherin kanssa. Antinomismia vas-

taan teroitti Luther lain tarpellisuutta: niitä,

jolka eivät ole uskoon tulleet, se saattaa synte-

jänsä tuntemaan, uskovaisille se on ohjeena hei-

dän vaellukselleen pyhityksen tiellä. Riita

sovittiin v. 1640. Sovinnon kaavassa on „laiu

kolmenlainen käytäntö" lopullisesti määritelty.

E. K-a.

Antinonniini (kreik. aii^i' = vastaan, ja saks.

•Vonne = nunnaperhonen), kem. dinitro-ortho-kre-

soli-yhdistys (CHjNjOj), hyönteisiä ja hometta
hävittävä aine. Edv. Bj.

Antinoos [-ti'no'os] (lat. Antinons), keisari

Hadrianuksen lemmikki, kaunis nuorukainen
Vähän-Aasian Bithyniasta

kotoisin; v. 130 A. hukkui
Niiliin, tai — niinkuin tarina

tiesi — uhrautui vapaaehtoi-

seen kuolemaan siten ansai-

takseen herrallensa pitemmän
iän. Keisarin kadotettu lem-

mikki korotettiin jumalien
joukkoon ; hänelle pyhitettiin

temppelejä j. n. e. Varsinkin
koetettiin hänen muistoansa
ikuistuttaa lukemattomilla
kuvapatsailla ja muilla ku-

villa; useita on säilynyt mei-

dän aikoihimme asti. Niissä

A. esiintyy kauniina, leveä-

harteisena nuorukaisena, jon-

ka ruuuiiinrakentees.sa voima
ja hento pehmeys ovat omi-

tuisella tavalla yhdistyneinä.
Kauniskiharalnen pää on

vähän kumarassa eteenpäin; kasvojen jjehmeät

piirteet puhuvat kehittymättömästä, aistimaail-

massa elävästä nuoruudesta, mutta kapearakois-

ten silmien katse tuntuu surumieliseltä ja pään
rauke;ista asennosta käy ilmi, että hän on haa-

veileviin mietteisiin vaipunut. — A:n kuva on
viimeinen antiikin luoma ihannetyyppi. — Kuu-
luisimpia ovat ne A.-kuvapatsaat, jotka säily-

tetään Kooman Vatikaanin ja Kapitoliumin
museoissa, sekä eräs korkokuva Villa All)ani'ssa.

.\:n elämäntaru ja hänen kuviensa haaveileva

ilme ovat antaneet Volter Kilvelle aiheen

hänen Antinous nimiseen kirjaansa (1903).

Antinous ks. A n t i n o o s.

Antiochus ks. A n t i o k h o s.

Antiokhos [{'] (Antiochus), 13:n Syy-

rian kuninkaan nimi, joista tärkeimmät ovat:

1. A. I Soter (324-261 e. Kr.), hallitsi v:.sta

293 yhdessä isänsä Seleukos I:n kanssa; tämän
murhan jälkeen v. 281 yksinhallitsijana. Hänen
voittonsa galatalaisista (keltiläisistä) hankki

hänelle liikauimen Soter (kreik. sö<e'r = pelas-

taja). V. 2C1 hän kaatui taistelussa aikaisem-

min voittamiansa galatalaisia vastaan.

Antinoos.

2. A. II T h e o s, edellisen poika ja seuraaja,

hallitsi 261-246 e. Kr., oli Egyptin kanssa so-

dassa, jonka hän naimalla Ptolemaios II:n tyt-

tären Bereniken lopetti (250). A:u, samoin kuin
liereniken, surmautti hänen ensimäinen hylkää-

mänsä puoliso Laodike. Liikanimen Theos

(,,jumala"') antoi hänelle Miletos, jonka hän
vapautti tyranni Tiniarkhoksesta.

3. A. III Suuri (242-187 e. Kr.), edellisen

pojanpoika, Seleukos II:n Kallinikoksen poika,

tuli hallitsijaksi 222. Hänen hallitiisaikansa

kului taisteluihin naapurivaltoja ja kapinallisia

satraappeja vastaan. Egyptiä vastaan sotiessaan

hän kärsi ratkaisevan tappion Kaphian luona ja

menetti Palestiinan ja Syyrian. Sitä vastoin

onnistui hänen kukistaa Vähän-Aasian kapinoit-

seva satraappi Akhaios (214). Palattuansa me-
nestykselliseltä sotaretkeltä Baktriaa, Intiaa ja

ltä-Aral)iaa vastaan liittoutui hän Makedonian
Phili|ipoksen kanssa kukistamaan Ptolemaiosten
vallan Egyptissä. Philippoksen jouduttua tap-

piolle Kyuoskephalain luona (197) pakoittivat

roomalai.set A:n palauttamaan Egyptille kaikki

siltä saamansa valloituk.sct. Kuu A. osoittautui

vastahakoiseksi ja kaiken lisäksi soi suojaa
Ilannibalille, ryhtyivät roomalaiset sotaan häntä
vastaan, jossa A. ratkaisevasti voitettiin (190,

lähellä Magnesiaa Sipylos-vuoren juurella). Kau-
hassa, joka läinän jälkeen solmittiin, täytyi .'V:n

luovuttaa koko Väliä- Aasia, maksaa suunnaton
rahasumma sekä luovuttaa Hannibal ja muita
roomalaisten vihollisia. Kyöstäessään Elymais'in

Belin temppeliä hän sai surmansa E:n asuk-
kailta (187).

4. A. IV Epiphanes („loistava"), edel-

lisen poika, hallitsi 175-164 e. Kr. Hänen tyran-

niuteusa ja pyrkimyksensä helleniläistyttää juu-

talaisia heriitti makkabealai skapinan.
5. A. XIII A s i a t i c u s, hallitsi 69-64 e. Kr..

Seleukidien viimeinen edustaja: Pompejus pani

hänet viralta ja teki Syyrian Rooman maakun-
naksi.

Antiokia (kreik. Antio'kheia). 1. Kaupunki
Syyriassa Orontes-joen varrella, n. 40 km Väli-

iiierestä. Sen perusti Seleukos Nikator v. 301

e. Kr. ja sitä nimitettiin erotukseksi toisista

samannimisistä nimellä A. Epidapltnes. Samalla
kuin Syyria joutui A. Rooman vallan alle ja

siitä tuli ennen pitkää yksi vanhan maailman
sivistyksen tärkiimiiiä pesäpaikkoja. Kooman
keisariajalla asukasluku nousi '/j miljoonaan.
Siellä sai nimitys ..kristityt" alkunsa ja siellä

syntyi ensimäinen pakanakri.stitty seurakunta,
josta käsin Paavali aloitti lähetystoimensa.

3:nnella ja 4:nnellä vuosis. siellä pidettiin kir-

kolliskokouksia, ja antiokialainen jumaluusopil-
linen koulukunta on siitä saanut nimensä. V. 538
sen hävitti persialainen kuningas Khosroes,

sitten sen hävittivät saraseenit, 1098 valloittivat

kaupungin ristiretkeläiset, 1268 se joutui Egyp-
tin ja 1516 turkkilaisten haltuun. — Kaupungin
nykyinen nimi on .A n t a k i j e h (A n takia),
24,000 as., käy kauppaa silkillä, viljalla ja öl-

jyllä. — 2. (.'\ntiochia Cffsarea). mui-
nainen Pisidian kaupunki Vähässä-Aasiassa,
nykyään vain raunioita jäljellä. Siellä Paavali
saarnasi ensimiiisellä Uilietysmatkallaan.

Antiokialainen koulukunta, itämaisessa kir-

kossa kehittynyt jumaluusopillinen suunta.
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jonka keskuksena oli Syyrian Antiokia. Sen
vastakohtana oli aleksandrialainen koulukunta.
Antiokialaisen koulukunnan päämerkitys oli raa-

matunselitysopin alalla: se pysyi uskollisemmin
Raamatun kirjaimessa ja antoi enemmän arvoa
historiallisille kuin dogmaattisille näkökohdille.

Myös pantiin painoa kristinuskon siveellisesti

velvoittavalle puolelle ja opissa Kristuksesta

hänen inhimilliselle luonnollensa. Filosofiassa

tämä koulu suosi Aristoteleen järjestelmää.

Vanhemmasta antiokialaisesta koulusta, jonka
perustaja oli Lukianos Marttyyri (kuoli 311),

olivat useat areiolaisuuden johtajat lähteneet.

Nuoremman antiokialaisen koulun pääedustajat

olivat Diodoros Tarsolainen (kuoli cunen v. 394),

Johannes Krysostomos (kuoli 407), Theodoros
Mopsuestialainen (kuoli 428), Theodoretos
Kyrrholainen (kuoli 4.58) y. m. Useat tämän
koulukuuunan miehistä liittyivät "nestorialaisuu-

teeii. J. G.

Antiope l-o'ptJ (lat. Anti'ope]. kreikkalai-

sessa tarustossa: 1. Amphionin ja Zethoksen
äiti ; ks. A m p h i o n : — 2. Amazonikuningatar,
jonka T h e s e u s otti omakseen ja joka hänelle

synnytti Hippolytos nimisen pojan. Antiope-

uimen sijasta esiintyy toisissa tarun toisinnoissa

nimi Hippolyte. O. /:.'. T.

Antipapa [-pO] (kreik. anti' = vastaan, ja

besk. lat. päpa = paavi) , vastapaavi. — Antipa-
p i s m i. paavinvihollisuus. — A n t i p a p i s t i,

paavinviliollineu.

Antiparasitika, parasiitteja ja syöpäläisiä

vastaan kiiytetyt aineet, vrt. Parasiitti.
Antipasaati on pasaatituulten alueella, 30° :een

saakka ekvaattorin molemmin puolin, ylemmissä
ilmakerroksissa vallitseva tuuli. Sitä sanotaan
myöskin ylemmäksi pasaatiksi ja se puhaltaa
ekvaattorin pohjoispuolella lounaasta ja etelä-

puolella luotee.sta, siis päinvastoin kuin pasaatit

maan pinnalla. A:n olemassaolo huomataan tark-

kaamalla korkealla olevia oirrus-pilviä, jotka sen

vaikutuksesta liikkuvat päinvastaiseen suuntaan
kuin tuulet maan päällä. vrt. Pasaati-
tuuli.

Antipater ks. A n t i p a t r o s.

Antipatia (kreik. antipa'theia) , vastenmieli-

syys, kammo.
Antipatros /-i'-/ (Antipater). 1. Phi-

lippos ll;n ja Aleksanteri Suuren taitu\impia
.sotapäälliköitä, tuli 334 Makedonian käskyn-
haltijaksi, voitti (330) kapinaan nousseet sparta-

laiset Megalopoliksen taistelussa, sai Aleksan-
terin kuoltua yhdessä Krateroksen kanssa hal-

littavakseen euroopanpuoleiset maat ja taisteli

kreikkalaisia vastaan n. s. Lamian sodassa (322)
sekä yhdessä Krateroksen ja Auligonoksen
kanssa Perdikkasta vastaan. Perdikkaan kuol-

tua (321) A. kohosi valtakunnanhoitajaksi,
mutta kuoli pian sen jälkeen. 319. — 2. Hero-
des Suuren isä, syntyperältään idumealainen, oli

voittamalla ensin Pompejuksen, sitten Caesarin
suosion kohonnut Judean käskynhalti;iksi (48) :

kuoli myrkystä 43 e. Kr. vrt. Makkabea-
laiset.

Antiplaanes [-plia'nis], ateenalainen huvinäy-
telmäin kirjoittaja 4 vuosis:n alkupuoliskolla
t. Kr., n. s. ..keskimäisen komedian" etevimpiä
runoilijoita, ks. Kreikkalainen kirjal-
lisuus.
15. Painettu ' ,09.

Antiphon. [ö'-J, ateenalainen puhuja kotoisin
Attikan Khamnus-deemoksesta, eli 5:nnellä
vuosis. e. Kr., jyrkän ylimyspuolueen johtomie-
hiä ; oli osanottajana neljänsadan valtiokeikauk-
seen, jonka johdosta hänet sittemmin tuomittiin
kuolemaan ja mestattiin 411. A:ia pidetään kou-
luutetun attikalaisen kaunopuheisuuden perus-
tajana. Säilynyt on häneltä 15 puhetta, joista
kuitenkin ainoastaan 3 koskee todellisia tapauk-
sia: muut ovat harjoitukseksi sepitettyjä ,.koulu-
puheita".

Antiphonarium [-iiä'-J (mlat.), a n t i f o n a a-

r i, kirkkokuorojen käytettävä kokoelma, johon
jiitnalanpalveluksiin säädetyt antifonit (sekä
psalmit ja hymnit y. m.) ovat järjestetyt kirkko-
vuoden aikojen mukaisesti.

Antipodisaaret, pieni brittiläinen saariryhmä
kaakkoon Uudesta Seelannista, 49° 48' etel. lev.

ja 178° 20' it. pit., asumattomat: nimensä saa-

neet siitä, että ne suunnilleen ovat Lontoon
(Greenwichin) antipodeina.
Antipodisolut ks. S i e m e n a i h e.

Antipodit (kreik. nnii' = vastassa, ja pils, gen.

/)odo's = jalka) . ,.vastajalkaiset", maapallon kah-
den vastakkaisen kohdan asukkaat, joiden jalka-

pohjat siis ovat vastakkain. Kaksi paikkaa, joi-

den asukkaat ovat keskenään antipodeja, on näin
ollen 180:u pituusasteen päässä toisistaan, joko
päiväntasaajalla tai yhtäkaukana siitä, toinen

pohjois- toinen eteläpuolella, siis maanpallon
jonkun halkaisijan kummassakin päätepistees.sä.

Tästä johtuu, että tällaisilla seuduilla vuoro-

kauden ajat aina ja vuodenajat — jolleivät seu-

dut ole päiväntasaajalla — ovat päinvastaisia.
— Kuvann. kaksi henkilöä, joilla on vastak-

kaiset mielipiteet.

Antiputrida (kreik. anti' = vastaan, ja lat.

/)H/rr = mätänevä) . mätänemistä ehkäisevät ai-

neet.

Antipyreesi, autipyretika-alneilla (ks. t.) hoi-

taminen, kuumetta vastustava hoito.

Antipyretika (vrt. A n t i p y r i i n i) . kuu-

metta poistavat lääkkeet.

Antipyriini (kreik. fni^i" = vastaan, ja pyr =

tuli), kem. yhdistys (Ci.HuONj, s. o. fenylidi-

metyli-pyrazoloni) , tärkeä kuumelääke, jota saa-

daan antamalla fenylihydratsiinin vaikuttaa

asetetikka-eetteriin ja sitten lämmittämällä näin

syntynyt yhdistys metylialkoholilla, jodimety-

lillä ja kaliumhydiaatilla. A. kiteytyy valkeina

suf^muina. liukenee helposti vedessä ja alko-

holissa. A:i3 valmisti ensi kerran saks. kemisti

Ludvig Knorr (1884).

.Antiqua f-l'-J ks. A n t i i k v a.

Antirrhinvim, jalopeurankita. kasvi-

suku Scrophiiliiiiao ce-heimossa. Eheälehtisiä yrt-

tejä tahi ruohovarpuja, joita meillä kauniiden

huulimaisten kukkiensa vuoksi viljellään. A.

majiis ja A. ornntittm, yleisimmät kukkatar-

I

hcissamme, ovat Välimeren maista, suvun usei.n-

i mat lajit Pohj.-Ameriikasta.

Antisana /-«(/'-/. tulivuori Andeilla Etelä-

Ameriikassa, Ecuadorin valtiossa, n. 40 km kaak-

koon Quitosta : 5,870 m yi. mereup. Aukko on

1,800 m pitkä ja leveän halkeaman muotoinen.

A. on 4,200 m;iin yi. merenp. jäätiköiden peit-

tämä. Viimeinen savunpurkaus v. 1803.

Antisemiitti I. A n t i s e e m i 1 ä i n e n. see,-

miläis- s. o. juutalaisvihaaja. Näin nimitetään



451 Antiseptiikka Antiteesi 452

sen valtiollisen liikkeen kannattajaa, joka
käy antisemitismin 1. antiseemiläi-
syyden nimellä ja jonka tarkoituksena on vas-

tustaa juutalaisten vaikutusta yhteiskunnallisen
ja taloudellisen elämän alalla. Syystä, että juu-

talaiset partikularistise'n uskontonsa ja kansal-

lisen erikoisluonteensa vuoksi tavallisesti pysy-
vät vieraana, eristyvänä aineksena, elivätpä

minkä kansan keskuudessa hyvänsä, on heidän
vaikutusvaltaansa katsottu terveelliselle, kan-
salliselle kehitykselle haitalliseksi. Antiseemi-
läinen liike syntyi ensinnä 1870-luvun jälki-

puoliskolla Saksassa, josta se levisi Itävaltaan,

Unkariin ja Ranskaan. Preussissa esiintyi sen

ensimäisenä johtajana hovisaarnaaja Chr. A.
Stöcker, joka suuntasi päähyökkäyksensä juuta-

laisten käsissä olevan sanomalehdistön radika-

lismia vastaan. Useat etevät tiedemiehet, niin

kansantaloudentutkija A. Wagner, historioitsija

II. v. Treitschke ja filosofi Eduard v. Hartmann,
yhtyivät kannattamaan antisemitismiä. V. 1879
muodostui antiseemiläinen liitto ja v:sta 1881
lähtien on pidetty useita antiseemiläisiä kon-
gresseja. Liikkeeseen on liittynyt paljo halpa-
maista kiihotusta, jossa juutalaisviha on mo-
nasti purkautunut inhottavalla ja raa'alla ta-

v.Tlla, kuten esim. Ranskassa 1894 alkaneessa
Dreyfus-jutussa (ks. t.). Hillittömimpänä juu-

talaisviha kytee Venäjällä, jossa se on vienyt
julmiin verenvuodatuksiin (esim. Kisinevissä
1004-O.t; Bclostokissa 1906). Ar. B.
Antiseptiikka (kreik. anii - vastaan, ja

.sr/)sis = miitäneminen) , engl. kirurgin Listerin
käytäntöön ottama haavanhoitotapa, jossa eräit-

ten kemiallisten n. s. antiseptisten aineiden
(ks. t.) avulla ]i}'ritään estämään tartunta-
aineita (mikro-organismeja, bakteereita) vaikut-
tamasta haavaan ja synnyttämästä haavatauteja
(verenmyrkytystä, ruusua j. n. e.). Tähän tar-

koitukseen käytetään haavan pesemistä eli desin-

lisioimista erilaisilla antiseptisillä liuoksilla sekä
sen peittämistä sidostarpeilla, jotka niinikään
torjuvat bakteerien tuhotöitä. vrt. A s e p-

t i i k k a. .)/. OB.
Antiseptiset aineet (unlise'pticiim ; milisep-

lika) estävät mikro-organismien aiheuttaman
käymisen ja mätänemisen; niiden luku on mel-
kein määrätön; semmoisetkin aineet kuin keitto-

suola ja sokeri väkevöidyssä tilassa tajipavat

bakteereja; tiiUainen vaikuti. ; on varsinkin al-

koholilla, elohopeakloridilla eli sublimaatilla,

rikki- ja arsenikkihapokkcilla, kupariviht rillillä

ja muilla inetallisuoloilla, karboli- ja salisyli-

liapolla, kreosootilla ja muilla tervasta saaduilla

valmisteilla (esim. lysolilla), formaldehydillä,
boorihapolla. Antiseptisiä aineita käytetään
säilyttämään mätänemiselle alttiita aineita ja

liiäkintätaidossa estämään tai keskeyttämään
bakteerien työtä ihmis- ja eläinelimistössä.

Antisipatsioni, mits., „etuotto" ks. E n n a k-

k o s ä V e 1. — Filos. ks. Antisipeerata.
Antisipeerata 1. A n t e s i p e e r a t a (lat.

iiiilicipu'rt) , edeltäkäsin ottaa: edeltäkäsin naut-
tia: tuoda esille väite, joka vasta jäljestäpäin

saa tarpeellisen selvityksensä tai todistelun. —
Subst.; .X n t i s i p a t s i o n i (lat. unticipäliO)

.

Antispasmiini (kreik. anti' = vastaan, ja

Ä/)us»io's = kouristus), kipua ja kouristuksia es-

tävänä aineena käytetty lääke (varsinkin hinku-

yskässä). — A n t i s p a s m o d i k a. kouristusta
ehkäisevät lääkkeet.

Antispasmodika ks. Antispasmiini.
Antispasti (kreik. QHVTspastos = kahtaalle ve-

detty), antiikkisessa metriikassa tavuryhmä,
jossa on: lyhyt, kaksi pitkää, lyhyt

(
vj \j) '•

ei ole pidettävä varsinaisena runojalkana ; missä
se esiintyy, se on tavallisesti synkopen kautta
.syntynyt jambi-dipodian toisintomuoto.

O. E. T.

Antistes [-i'-] (lat. ojiie = edessä, ja starc =

seisoa), roomalaisen temppelin esimies. Vanhim-
massa kristillisessä kirkossa piispojen, apottien,

priorien y. m. kunnianimi : muutamissa Sveitsin

kanttoneissa ylimmän hengellisen virkamiehen
nimi.

Antisthenes [-e'nes], kreik. filosofi, kotoisin
Ateenasta, kyynikkojen oppikunnan perustaja,

eli lopulla 5:ttä ja alkupuolella 4:ttä vuosisataa
e. Kr. (ehkä noin 444-365). A. oli Gorgiaksen ja

Sokrateen oppilas, asetti hyveen ihmiselämän
päämääräksi ja ainoaksi hyväksi ja perusti sen

itsensähillitsemiseen, riippumattomuuteen ja elä-

män tarpeiden mahdollisimman suureen rajoit-

tamiseen. Nautintoa hän sanoi pahaksi. Mikä
ei ole hyvettä eikä pahetta, se on adiaphoron
(yhdentekevää) ; niin esim. rikkaus, kunnia,
terveys, vieläpä elämäkin. A. esiintyi Platonin
ja kansanuskon vastustajana; oikea jumalanpal-
velus oli hänen mielestään yksinom:tan siveelli-

syyden harjoittamista. Elämäs.sään hän esiintyi

oppinsa mukaisesti kulkien kerjäläiseksi pukeu-
tuneena, keppi kädessä ja pussi selässä. —
Iläueii kuuluisin oppilaansa oli D i o g e n e s.

Hänen kirjoistaan, joita kiitettiin varsin ete-

viksi nuiotonsa puolesta, on vain vähäisiä kat-

kehni:i jäljellä.

Antistrofi (kreik. anti'ittroph(js, anthtrophr =

\astakäänne), vastasäkeistö, antiikkisessa kcori-

laulussa säeryhmä, joka runomitan samoin kuin
sävelmän (ja esittäjien tanssiliikkeitten) puo-
lesta oli samankaltainen kuin edellä käypä sä-

keistö, .stroli. ks. K o o r i.

A:ia käytetään myös myöhemmin keskiajan
sävellyksissä.

" "

O. E. T.

Antisykloni (kreik. ojiti' = vastaan, ja s y k-

1 o n i = pyörretuuli), tuulisysteemi, joka vallitsee

ilman|iaini'inaksimin (s. o. sellaisen paikan, jossa

ilmanpaine on suurempi kuin liihistöUä) ympä-
rillä ; a:ii sijasta käytetään sanaa ilmanpaine-
maksimi. .\:n ominaisutidet ovat päinvastaiset

kuin syklonin. Siis ilmanpaine a:s»a on sään-

nöllisesti lavallista korkeampi ja hyvin tasainen,

sen väheneminen keskuksesta cdetessil vähäinen,
isobaarien etäisyydet toisistaan sentähden suu-

ret, josta syystä tuulet heikkoja. Tuulet alkavat
puhaltaa jonkin matkan päästä a:n keskuksesta
siten, että korkeampi ilmanpaine jää oikealle

pohjoisella pallonpuoliskolla, eteläisellä vasem-
malle (Btij-sBallofn laki). Paikoissa, missä a.

vallitsee, on sää useimmiten kirkas ja kuiva.
Antisyphilitika (kreik. anti' = vastaan, ja

si/phitis - veneerinen tauti), kuppatautilääkkeet.
Antitaurus, vuori, ks. T a ti r u s.

Antiteesi (kreik. anti'tliesi.'<), „vastaan aset-

taminen", vastakohta jollekin toiselle käsitteelle

tai väitteelle (teesille). I-aajemmass:i merkityk-
sessä molemmat ne osat, jotka asetetaan keske-

nään vastakkain.
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Antitoksiinit jkreik. ««fi' = vaataan, ja tok-

«(to'H = uuolimyrkky, myrkky), erityiset, immu-
niseerattiijen eläinten veressä olevat munan-
valkuaisaineet, joilla on kyky sitoa vastaavat
toksiinit ja siten tehdä ne vaarattomiksi, vrt.

Immuniteetti.
Antitrinitaarit (kreik. aiifi' = vastaan, ja lat.

trinitas = kolminaisuus) , uskonpuhdistuksen jäl-

keisten kolminaisuusopin vastustajain yhteis-

nimitys, vrt. S o c i n i o 1 a i s e t ja Unitaa-
r i t.

"

Antium (nyt Porto d'Anzio), Italiassa

niemellä sijaitseva merikaupunki Latiuniissa,

Tvrrhenian meren rannalla. Koomalaiset valloit-

tivat ja asuttivat sen 46S ja 338 e. Kr., voitet-

tuaan siellä asuvat merirosvot. A. oli ylhäisten

roomalaisten suosima huvilakaupunki. jonne
m. m. Nero rakennutti palatsin. — Xykyään
Porto d'Anzio on suosittu kylpypaikka, n. 1,200

as. Raunioista on löydetty useita muinaisajan
taideteoksia, kuten esim. Belvederen Apollo ja

Borghesen taistelija.

Antivari 1. Bar (muiu. Anii'barum) , linnoi-

tettu kaupunki Montenegrossa, lähellä Adrian
merta, n. 2..50U as. Satamakaupunki Pristan.
Turkkilaisten hallussa 1571-1878.

Antivenenum [-ne'-] (kreik. aji^i' = vastaan,
ja ^'e?^e'»H)H = myrkky) , vastamyrkky; eritoten

Calmetten keksimä .seerumi käärmeenmyrkkyä
vastaan. M. 0-B.
Antofagasta [-ga's-], Etelä-Ameriikassa, Chi-

lessä. 1. Maakunta (v:sta 1884) tasavallan
pohj.-osassa, 121.300 km% n. 70,830 as. Rik-
kaita hopeakaivoksia, booraksi- ja salpietari-

kerrostumia (viimemainittuja Atacaman erä-

maassa). A:sta saadaan myös kuparia, marmo-
ria ja guanoa. Maakunta kuului ennen Boli-

viaan; se joutui riidanaiheeksi tämän ja Chilen
välille. V. 1879, kun Bolivia kielsi chileläisiltä

kaivostyön Atacaman erämaassa, mikä aikaisem-
min sopimusten johdosta oli sallittu, miehitti
Chile tämän alueen. Se joutuikin v. 1884 Chi-
lelle, mutta tämän täytyi v. 1900 luovuttaa osa
^iitä Argentiinalle. — 2. Maakunnan saman-
niminen pääkaupunki, n. 19,000 as. Satama.
Tärkeä rautatie Bolivian sisä-osiin.

Antokoljskij (-ko'l-], Markov M a t v e-

j e V i t .s (1843-1902), ven. kuvanveistäjä, syn-
tyisin Vilnasta, opiskeli ensin Piatarin taideaka-
temiassa ja asettui sitten Pariisiin. Hänen an-
karalla realismilla ja terävällä luonteenkuvauk-
.scUa veistetyistä teoksistaan ovat mainittavim-
m,at „Iivana .Tuima", ,,Kristus kansan edes.sä".

„Kuoleva Sokrates", „Pietari Suuri", „Saatana"
ja ratsastavat „Jaroslav Viisas" ja „Iivana III"
(Aleksanterin sillalla Pietarissa).
Antologia (kreik. oHtAos = kukka, ja legcin =

koota), kokoelma kirjallisia palasia, varsinkin
runoudesta valittuja. Ensimäinen a. oli vali-

koima Meleagerin runoja (n. 80 e. Kr.), nimeltä
..Stephanos" (seppele). Myöhemmin ilmestyi
useampia kreikkalaisesta runoudesta. Rooma-
laisesta kirjallisuudesta ei ollut antologiaa van-
haan aikaan. Uudemmassa kirjallisuudessa ovat
antologiat, valikoimat, hyvin nuiodissa (esim.
..V'äinölä, kokoelma suomalaista runoutta").
Antommarchi [-ma'rki]. Francesco (1780-

1838), oli Napoleon I:n lääkärinä Helenan saa-
rella. Julkaisi paljon luetun, mutta epäluotet-

tavan teoksen: „Les derniers nioments de Napo-
leon" (1823).

Anton Bourbonilainen (1518-62), sai

mentyään 1548 naimisiin Jeanne d'Albret'n
kan.ssa Navarran kuninkaan arvon. Ranskan
uskonsodissa hän ensin oli yhdessä veljensä Lud-
vig Conden kanssa hugenottien johtajia, mutta
siirtyi 1560 katolilaisten puolelle. A. oli Hen-
rik lV:n isä ja siten Bourbonien kuningassuvun
kantaisä. K. B:dt.
Anton. 1. A. Ulrik (1633-1714), Braun-

sch\veig-Woll'enbuttelin herttua, oli tieteiden ja

taiteiden harras suosija ja kirjoitti itse laulu-

näytelmiä, romaaneja ja virsiä. Oltuansa lut-

herilainen hän kääntyi 1710 katolisuuteen.
2. A. Ulrik (1714-76), Braunschvveigin

prinssi, meni 1739 naimisiin Venäjän keisarin-

nan Annan sisarentyttären Anna L e o p o 1-

d o v n a n kanssa. Keisarinnan kuollessa 1740

julistettiin keisariksi heidän poikansa Iivana
(ks. t.), jonka puolesta äiti johti hallituista. Kun
Iivana jouluk. 1741 menetti valtaistuimensa, vie-

tiin hänen vanhempansa ensin Riikaan ja Väi-

nänsuuhun, sitten Kolmogoriin, jossa olivat

kovassa vankeudessa. Äiti kuoli jo 1746, A:lle

tarjosi vihdoin Katariina II vapauden, mutta
sillä ehdolla, että hänen lapsensa jäisivät van-

keuteen; tähän isä ei myöntynyt. Viimeisinä
ikävuosinaan oli A. miltei sokeana. V. 1780 las-

kettiin vihdoin Iivanan sisarukset vapaiksi.

3. A. Klemens Teodor (1755-1836),

Saksin kuningas, tuli 72-vuotisena veljensä Fred-

rik August I:n kuoltua hallitsijaksi v. 1827.

Suosi katolisuutta ja vanhoillisuutta, josta

syystä häntä vastaan kasvoi suuri tyytymättö-

myys. Loppuvuosinaan hän ei enää mainitta-

vasti ottanut yleisiin asioihin osaa.

Antonein [-e'-], Giacomo (1806-76), kar-

dinaali ja paavillinen valtiomies, oli paavi Gre-

gorius XVI:n aikana ensin sisäasiain- sitten

raha-asiainministeri. Pius IX:n paavina ollessa

kansan epäluottamus häntä kohtaan kasvoi niin,

että hänet erotettiin. 1848 hänen täytyi paa-

vin kan.ssa paeta Gaetaan ; mutta kun katolis-

ten valtioiden avulla paavinvalta taas oli koho-

tettu kunniaansa, palasi A. takaisin ja sai enti-

sen vaikutusvaltansa.

Antonello da Messinä /-e'- -i'-], it. taide-

maalari 1400-luvun alkupuolelta, kuoli Venet-

siassa 1493:n jälkeen. Hänen sanotaan venetsia-

laiseen taiteeseen tuoneen alankomaalaisen öljy-

maalaustekniikan, johonka hän oli tutustunut

Alankomaissa oleskellessaan. Hänen teoksis-

.saan on useissa uskonnollinen aihe: hänen vah-

vin puolensa ovat muotokuvat.

Antonia [-ö'-], linna Jerusalemissa, Sionilla ;

oli olemassa jo Nehemian aikana; Herodes Suuri

rakennutti sen uudelleen kuntoon, jolloin se sai

nimensä Marcus Antoniuksen (ks. t.) kunniaksi.

Linnassa oli komea palatsi, sotilaskasarmi ja

prokuraattorin virastohuoneet, joiden edessä

avoin paikka Lithnstroion 1. Gabbata: siitä ker-

toman mukaan Pilatus lausui julki tuomionsa

.Jeesuksesta.

Antoninuksen-valli, Englannin rajavalli

Skotlantia \astaan, sotapäällikkö Agricolan al-

kuunpanema ja keisarien Antoninuksen ja Seve-

ruk.sen lopettama, ulottui Chapel Hiilistä Brid-

gevessiin.
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Anloiiiniis Pius

fe>^..

Antoninus [-önV-], Ti tus Aurelius A.,

liikanimeltä Pius (hurskas). Kooman keisarina
138-161 j. Kr., synt.

86 Etelä-Galliassa,

tuli konsuliksi v.

120 ja sitten maa-
herraksi Aasiaan. V.
138 keisari Iladria-

Mus hänet adoptee-
rasi ja samana vuon-
na hän nousi valta-

i.stuimelle. Hänen
lempeän ja rauhaa-
rakastavan hallituk-

sensa aikana valta-

kunta vaurastui.

Iläu antoi hyviä la-

keja, suosi taiteili-

joita ja oppineita,

oli antelias ja aut-

toi hädänalaisia kau-
punkeja. A. ei koettanut laajentaa valtakuntaa,
vaan vahvisti sen rajoja. Kristittyjä A. kohteli

lempeä.^iti.

Antonius (C-J, Marcus (83-30 e. Kr.) , roo-

niiil. Iriiiinviiri, preetori Marcus A. Creticuksen
poika, palveli jo Gallian so-

dan aikana ratsuväen pääl-

likkönä C^saria ja oli sit-

ten tämän harras puolue-
lainen taistellen Dyrrha-
khionin ja Pharsaloksen
luona Ca?sarin vihollisia

vastaan. V. 44 hän oli kon-
sulina yhdessä Caesarin
kan.ssa, jonka murhan jäl-

keen hän otti haltuunsa
valtionrahaston ja Caesa-

rin jälkeensä jättämät pa-
]ierit. kutsui kokoon senaa-
tin ja sai sen hyväksy-
mään Caesarin määräyk-
.set; samalla murhaajat
saivat anteeksiannon. Mut-

ta Ciesariu hautajaisissa hän piti intohimoisen
ruumispuhecn herättäen sillä kansan kostonha-
lun, jonka johdosta Brutus ja Cassius eivät enää
tunteneet itseään Koomassa varmoiksi. A:n
kanssa vallasta kilpailemaan nousi nyt nuori
Octavianus (ks. August us), joka liittyi se-

naattiin ja sai pian kansan puolelleen. Octavia-
nus lähetettiin A:ta vastaan ja voitti tämän
Mutinan taistelussa (huhtik. v. 43), jonka jäl-

keen kuitenkin A.. Lepidus (ks. t.) ja Octavia-
nus tekivät liiton (toinen triumviraatti) jakaak-
seen yliinniiin vallan keskenään. He poistivat
ensin tieltään vihamiehensä Koomassa ja voitti-

vat Brutuksen ja Cassiuksen Philippin luona Ma-
kedoniassa (42). A. sai nyt jaossa Itämaat osal-

leen: täällä hän pian joutui Egyptin kuningat-
taren Kleopatran (ks. t.) tuttavuuteen, jolla oli

häneen suuri vaikutusvalta. Myöhemmin A.
naikin hänet lähetettyänsä edellisen puolisonsa,
lictavianuksen sisaren Octavian, takaisin Ita-
liaan. A. eleli Egyptissä kuin mikäkin itämai-
nen ruhtinas, jaellen omille ja Kleopatran lap-

sille Rooman maakuntia. Hänen ja Octavianuk-
sen välit olivat kuitenkin rikkoutuneet. Se-

naatti julisti sodan Kleopatraa ja tämän puo-

Marcus Aiiionius.

lustajaa A:ta vastaan. A. lähti silloin sotajouk-
koineen Octavianusta vastaan, mutta joutui erit-

täinkin egyptiläisen laivaston petoksen kautta
tappiolle Aktionin taistelussa. Kreikan länsiran-
nalla syysk. 2 p. 31. Seuraavana vuonna A.
välttääkseen joutumasta Octavianuksen käsiin
syöksyi omaan miekkaansa ja kuoli Kleopatran
syliin. (K. G.)
Antonius /-ö'-/ Padovalainen. pyhimys

(n. 1195-1231). synt. Lissabonissa ylhäisestä su-

vusta, liittyi 1220 fransiskaaneihin. Kannat-
taen sitä suuntaa munkistossa, jota joliti Elias
Cortonalainen, ja vieden munkistoa — vastoin
perustajan tarkoitusta — tieteellisten opintojen
uralle hän vaikutti teologisena opettajana Bo-
lognassa ja muualla. Suurimman maineensa hän
kuitenkin saavutti valtavana parannussaarnaa-
jana: legenda kertoo, että kalatkin kuuntelivat
hänen saarnaansa, kun eivät ihmiset siitä välit-

tänet-t. Hän on nykyään katolisen kansanhurs-
kauden lempipyhimyksiä. jota varsinkin kun-
nioitetaan auttajana jokapäiväisen elämän tar-

peissa. Lukuisat hartausyhdistykset vaalivat

hänen palvelustansa. J. G.
Antonius l-ö'-] Pyhä, kristillisen munkki-

laisuuden isä, synt. n. 250 keskisessä Egyptissä,
kuoli 356. 20-vuotiaana kuullessaan saarnan rik-

kaasta nuorukaisesta hän jakoi kaiken omaisuu-
tensa köyhille ja siirtyi erakkona elämään en-

sin eräässä hautakammiossa, sittemmin Egyptin
erämaassa, taistellen lihansa kiusauksia vastaan.
Hänen esimerkkinsä houkutteli tuhansia saman-
laiseen erakkoelämään. Kahdesti hän kävi Alek-
sandriassa: 311 vainon aikana rohkaisemassa
kristityltä ja myöhemmin areiolaiseu riidan ai-

kana. Hänen ystävänsä ja ihailijansa Athana-
sius kirjoitti hänen elämäkertansa („Vita Anto-
nii", Migneu Patrologiassa, XXVI). J. G.
Antonofka [-ö'n-], ven. omenalaji, jotakuinkin

levinnyt Suomessa, varsinkin viimeisen vuosi-

kymmenen kuluessa. Hedelmä keskikokoa suu-

rerai)i, epäsäännöllinen, leveäsärmäinen, tavalli-

sesti litteähkö ja päistään litistynyt, mutta vä-

liin korkearakenteinen. Pohjaväri viheriä, muut-
tuu hedelmän kypsyessä yhä kellertävämmäksi.
Tulcentumisaika tavallisesti vasta lokakuussa.
|iari viikkoa puusta ottami.sen jälkeen. Suo-

me.ssa viljellyt hedelmät säilyvät hyvin ainakin
jouluun saakka. Voidaan viljellä Suomen koko
hedeltnäviljelysalueella. \V. B. H.
Antrakinoni, hiiltä, vetyä ja happea sisäl-

tiivä kinoni (CHgOj). saadaan antraseenia ha-

pettamalla: ilkeänhajuisia, keltaisia, neulamai-
sia kiteitä ; sulamisp. 285° C.

Antraseeni (kreik. on//ir«fcs = hiili), kem. yh-

distys, joka sisältää hiiltä ja vetyä (C„H,„) :

hiilivety kivihiilitervassa ; esiintyy värittöminä,

hajuttomina kiteinä, jotka vaikeasti liukenevat

alkoholiin ja eetteriin: sulamisp. 213° O; kie-

humap. 351° C. Hapettamalla siitä saadaan a n-

trakinonia (ks. t.), jonka disulfonihaposta

kuumentamalla kaliurahydraatin kanssa saadaan
alitsariinia : myös muita väriaineita valmiste-

taan a:sta.

Antrasiitti, amorfista, kiiltävän mustaa kivi-

hiiltä. Sisältää 70-98 % puhdasta hiiltä. Esiin-

tyy osaksi geologisesti hyvin vanhoissa hiiliker-

roksi.ssa. osaksi, vaikka harvoin, pieninä pallon-

muotoisina kappaleina malmisuonissa hopean ja
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muiden miueraalieu kera. On hyvä lämmönjoh-
taja, jonka vuoksi täyttyy vaikeasti, mutta tuot-

taa palaessaan korkean lämmön, josta syystä
sitä käytetään masuuneissa.
Antrea (ruots. St. Andrea). 1. Kunta,

Viipurin 1., Jääsken khlak., Antrean nimis-

miesp. ; Antrean asemalta kirkolle 6 km; 687,2

km-, joista viljeltyä maata 10,270 ha (1901) ;

03,"9 manttaalia; 1,831 ruokakuntaa, joista

maauvilj. pääelinkeinonaan harjoitti 1,143, teol-

lisuutta 100 (1901) ; 11.659 as., joista 0,6% ruot-

sink., 1,713 hevosta, 7,052 nautaa (1906). —
Vuoksen yli johtaa iso rautatiesilta. — 2. S e u r a-

kunta, keisarillinen, Savonlinnan hiippak.,

Jääsken rovastik. ; omaksi khrakunnaksi 1724

Jääsken pitäjästä. Kirkko puinen (1894) . K. S.

Antrofori (kreik. a7i f ro»i = onkalo, ja pherein
= viedä), jollakin ruumiin lämm,össä sulavalla

lääkeaineellii varustettu taipuvainen metallispi-

raali, jonka avulla lääkettä voidaan asettaa

muuten vaikeasti tavoitettaviin sj^vemmällä ole-

viin ruumiinosiin. M. 0-B.
Antropo . . . (kreik. anthröiios = ihminen)

,

ihmis . . .

Antropofagi (kreik. a h </rröpo« = ihminen, ja

phage'in = syödä) . ihmis.syöjä. — Antropofa-
g i a, ihmissyönti.

Antropofobia (kreik. «»f/iryjDo.s = ihminen, ja

phobos = pelko), ihraiskammo.
Antropogenia (kreik. anthröpogoni'a = ihmis-

ten siittäminen), oppi ihmisen ja ihmisrotujen
kehityksestä, vrt. Apinaihminen.
Antropogeografia (kreik. anthröpos = ihminen

ja geögraphi'a), se maantieteen haara, jonka
tutkimuksen esineenä on maantieteellisten teki-

jöitten (faktorien), kuten asuinpaikan ja sen il-

maston vaikutus ihmisen fyysilliseen ja sivis-

tykselliseen kehitykseen. Sen päämääränä on
osoittaa, kuinka tämän kehityksen sisimpänä
syynä on ympäristön vaikutus. Se muodostaa
siten yhdyssiteen fyysillisen maantieteen ja his-

torian välillä. Näin ollen se on valtiollisen

maantieteen ytimenä ja valtiollisen maantieteen
tieteellinen olemus riippuu yksinomaan siitä,

onko se perustanut tutkimuksensa tähän, vai ei.

Saks. Ritter on ensimäinen, joka suuremmassa
määrässä on kääntänyt huomionsa tähän tie-

teenhaaiaan, mutta tieteellisen perustuksen sille

on laskenut hänen maaniiehensä Ratzel teokses-
saan ,.Anthropogeographie'' (I-II, Stuttgart
1882-91.) W. S-m.
Antropoidit (kreik. o«t?iröpos = ihrainen, ja

eidos = kaltaisuus) , ihmisenmuotoiset
apinat, kapeanenäisiin apinoihin (Catarrlnni)
kuuluva heimo. Anatomisessa suhteessa ne lä-

henevät enemmän ihmistä kuin sellaisia alku-
peräisiä apinoita kuin esim. kynsiapinoita. Ne
ovat hännättömiä, kädet ja jalat sekä kasvot
ovat paljaat, perä istuinkamaroita vailla. Etu-
raajat ovat takaraajoja tuntuvasti pitemmät,
kumminkin ne maassa ollessaan kävelevät pää-
asiallisesti takaraajoillaan. Kivettyneet antro-
poidit (Dryopithecus, Pithecantropus) muistut-
tavat enemmän ihmissukua kuin nykyään elä-

vät orang-utani, simpansi, gorilla ja

gi b b o n i. K. M. L.

Antropologia (kreik. anthröpos = ihminen, ja

/090.V = oppi) , tiede, jonka tutkimuksen esineenä
on ihminen ja ihmissuku. Eri näkökohtia sil-

mälläpitäen Sf jaetaan useaan eri haaraan: f y y-

sillinen 1. somaattinen a. vertaa toi-

siinsa eri ihmisten ja kansojen ruumiillisia ja
anatomisia ominaisuuksia, psyykillinen a.

henkisiä, sosiaalinen ja valtiollinen
a. tutkii ihmistä mikäli hän on yhteiskunnallis-
ten olojen ja niiden kehityksen tulos. Ihmiskun-
nan esihistorialliset olo- ja kehitystilat, mikäli
ne kuvastuvat luu- ja muinaislöydöistä, löytö-

paikasta j. n. e. ovat n. s. historiallisen
a:n tutkimuksen esineenä. Fyysillinen a.

pyrkii fysiologisten tutkimusten ja määrättyjen
menetelmien mukaan tehtyjen suoranaisten ih-

misruumiin mittausten (vrt. Antroporaet-
r i a) avulla saamaan selville ne mittojen suhde-
luvut, n. s. indeksit, jotka vallitsevat eri ruu-
miinosien välillä, koettaen täten saada luonnolli-

sen ryhmitysperusteen. Xiin esim. jaetaan ih-

miset pääkallon suhteellisen pituuden mukaan
pitkä-, lyhyt- ja keskikalloisiin, riippuen pääkal-
lon pituus- ja leveysakselin keskinäise.stä suh-

teesta 1. indeksistä, mitattuna määrätyssä ta-

sossa. Tämän antropologian haaran nimenä on
kraniometria. — Psyykillinen a. taa-

sen on enemmän spekulatiivista laatua ja se,

niinkuin myös sosiaalinen ja valtiolli-
nen a. käyttää apunaan enemmän tahi vähem-
män humanistisia tieteitä, kuten filosofiaa, sosio-

logiaa, historiaa, etnologiaa (kansatiedettä),

vertailevaa kielentutkimusta, antropogeografiaa

y. m., joko puhtaina tahi sovellettuina yleisen

havainto-opin sekä kombinatsioni- ja olettamis-

opin puitteisiin. Viimeksimainittuihin tieteisiin

nojaavat melkein yksinomaan myös ne histo-
riallisen a: n tulok.set, jotka tämä vielä nuori

ja kehityksessään oleva tieteenhaara nykyään
pitää todennäköisinä. — Kirjailijoista antropo-

logian alalla mainittakoon saks. Blumenbach,
Ratzel, Virehow ja Peschel, ransk. Topinard,
Broca. ruots. Retzius, engl. Lubbock. TV. S-m.
Antropometria (kreik. antliröpos - ihminen,

ja ??ief)-oH = mitta), oppi ihmisruumiin mittasuh-

teista, tärkeä antropologian (ks. t.) ja etnolo-

gian (ks. t.) aputiede; sillä on merkitystä
kuvaamataiteelle ja sitä käytetään myös krimi-

nalistiikan (ks. t.) palveluksessa rikoksenteki-

jäin tunnusmerkkien selville saami.seksi. (vrt.

Bertilloniu järjestelmä).
Antropomorfiseerata (kreik. antliröpos - ih-

minen, ja «iocp/if"' = muoto) , tehdä ihmisen kal-

taiseksi.

Antropomorfismi (kreik. anthröpos = ihminen,

ja »!orp/i("' = muoto), uskonnollinen katsantotapa,

joka pitää jumalia ihmisen kaltaisina olentoina.

Tällaisen a:n perikuva on muinaiskreikkalainen

uskonto, jossa jumalia kuvailtiin ihanteellisiksi,

mutta samalla inhimillisillä puutteilla varuste-

tuiksi olennoiksi. Antropomorfismi edistää myyt-

tien muodostumista ja synnyttää uskonnollista

taidetta. E. Ka.
Antropomorfoida ks. Antropomorfi-

seerata.
Antropopatismi (kreik. anthröpos = ihminen,

ja pa (7i OS = kärsiminen), se ajatuskanta, jonka

mukaan Jumalallakin on inhimillisiä tunteita

ja intohimoja (esim. viha, kosto, katumus).

Antrustionit. Näin nimittivät frankit mero-

vinkicn aikana jalosukuisia miehiä, jotka olivat

kunir.kaau seurueessa (in truste dominica).
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Antskog [-fiij] ks. A n s k u u

Antti Laurinpoika (k. 16141

(Halikossa), kuului Sigismundin ja Kaarle hert-

tuan välisessä taistelussa edelliseu uskollisiin

puoluelaisiin. 1597 hän koetti viimeiseen asti

puolustaa Turun linnaa herttuata vastaan. Van-
kina Ruotsiin vietynä hän tiesi kuitenkin voit-

taa lierttuan luottamuksen ja lähetettiin jo 1600

tämän valtuutettuna Suomeen rälssitarkastusta

pitämään. Myöhemmin A. L. kunnialla otti

osaa Liivin ja Venäjän sotiin ja oli käskyn-
haltiana Tallinnassa. K. O.

Antti Niilonpoika (k. 1580), Talin herra, on
luultavasti sama A. N., joka jo 1552 tuli Ki-

vennavan voudiksi ja semmoisena partioret-

kellään Venäjän puolelle antoi aihetta .sodan

syttymiseen 1555. Oli sitten Eerik kuninkaan
sotapäälliköitä sodassa Juhana herttuaa vas-

taan, sai siihen aikaan aatelisarvon ja käyttää
tämän jälkeen joskus vaakunansa mukaan ni-

.\iitvei'peu (vanha satama).

meä Sabel tai S a b e 1 f a n a. 1566 Viipurin
linnanisännäksi nimitettynä hän tiesi pysyä
Juhana kuninkaankin suosiossa ja hankkia it-

sellen.sä melkoisen omaisuuden maatiloissa ja

läänityksissä. K. G.
Anttola. 1. K u n t a, Mikkelin 1., Mikkelin

khlak., Mikkelin it. piirik., Anttolan nimis-

miesp. ; Mikkelin asemalta kirkolle 31 km, laiva-

laituri kirkon lähellä ; 236,0 km', joista viljeltyä

maata 5,015 ha (1901) ; Cl '=^/„o manttaalia;
545 ruokakuntaa, joista maanvilj. pääelinkeino-

naan harjoitti 417, teollisuutta 104 (1901) :

2,659 as., joista 1 ruotsink. ; 366 hevosta, 2,553

nautaa (1906). Teoll. lait.: Anttolan osuusmei-
jeri, A:n höyrysaha ja -mylly, Kokkosen höyry-
saha ja mylly. — Säästöpankki. — 2. Seura-
kunta, keisarillinen, Savonlinnan liiippak.,

Mikkelin rovastik. : rukoushuonekuunaksi 1867,

itsen, khrakunnaksi '/5l8n9 (Keis. k. "/, 1872)
Mikkelistä. Kirkko puinen (1871). K. S.

Antura, raketiiiust.. rakennuskiven makuu-
pinta.

Antverpen (< holl. «iir dc \Vcrji - lähellä

satamaa), ransk. .\ n v e r s. 1. Belgian m a a-

1'uotilan herra kunta, 2,832 km", sijaitsee Hollannin rajalla;

on täydellistä tasankomaata, jonka läpi liike-

kelpoinen Schelde-joki juoksee. Hedelmällisen
maakunnan ilmasto on maanviljelykselle suotui-

saa meri-ilmastoa. Karjanhoitoa harjoitetaan

suuressa määrin. Teollisuus ja sen tuotteet ovat
samat kuin pääkaupungin: 944,350 as. (1907) 1.

338 km-:lla, eniten flaamilaisia. — 2. Belgian
toinen kaupunki ja samannimisen maakunnan
pääkaupunki sijaitsee 350 m leveän ja 10 m
syvän Sehelde-joen oikealla (itäisellä) rannalla,

70 km .sen suulta ja 12 km Hollannin rajalta.

Pinta-ala 15 km', n. 310,903 as. (1907) etukau-

punkien väestö mukaan luettuna, etupäässä flaa-

milaisia. A. on Belgian ja Euroopan lujimpia

linnoituksia. 1859 korvattiin vanhat varustuk-

set valleineen 18 km pitkällä linnavallilla ja 53

pikku linnoituksella. Hyökkäysten torjumiseksi

voidaan saattaa ympäristö tulvaveden valtaan.

Vanhoista valleista on
rakennettu leveitä bule-

I vaardeja ja kaupunki on
suuresti kasvanut tä-

män jälkeen. Ulompi
kaupunginosa on täydel-

lisesti uudenaikainen le-

veine, suorine katui-

neen, kauniine puistoi-

neen ja säännöllisesti

rakennettuine taloi-

neen : se on vanhan ja

kunnioitusta herättävän
sisemmän, vanhan kau-
pungin täydellinen vas-

takohta, täällä kadut
ovat kapeat ja käyrät,
mutta siellä tavataan
myös loistorakennuksia
vanhoilta ajoilta, kuten
goottilaiseen tyyliin ra-

ki>nnettu tuomiokirkko,
123 m korkeine tornei-

neen, vanha linna, „der
Steen", raatihuone,
Hansa-talo v. m. A. on

tärkeä tehdaskaupunki (viinapolttimoita, olutpa-
nimolta, sokeri- ja sikaritehtaita, pitsinvalmis-
tusta ja timantinhiontaa), mutta vielä tärkeämpi
se on kaupalle ja merenkululle: se oli jo 1500 lu-

vulla Euroopan ensimäincn merikaupunki. 1648,
kun hollantilaiset .sulkivat Schelden, rappeutui
.V:n kauppa, mutta se kohosi taas 1798, kun
laivakulku tehtiin vapaaksi ja nousi suunnatto-
masti Schelde-tullin lakattua 1863. — Satama,
jossa on laitureita 5,500 m i)ituudelta ja 11

telakkaa, on maailman parhaimpia. A. on Ham-
purin jälkeen Euroopan mantereen tärkein
merikauppakaupunki. Se ei ainoastaan välitä
Saksan ja sisä-Hanskan kauppaa, vaan se en
myöskin tärkeä siirtomaantavaroiden ja etenkin
troopillisten tuotteiden (kautsun, norsunluun,
puuvillan, villan, vuoriöljyn, tujiakan, kahvin,
kaakaon y. m.) tuontipaikka. V. 1903 tuli sata-

maan n. 5.800 laivaa, joitten tnnniluku nousi

9 milj;aan: näistä oli '/j <""&'• )^ vain '/«

belgialaisia. — Myöskin siirtolaissatamana on
kaupunki tärkeä. — A:n historiaa saattaa seu-

rata hyvin aikaisilta ajoilta: 7:nnellä vuosi», se
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jo oli tärkeä markkinapaikka, jonka normannit
S37 hävittivät. 16:nnella vuosis. kaupungin
asukasluku oli 200,000, mutta se väheni tuntu-

vasti espanjalaisten hirmuvallan aikana, ollen

kumminkin kauppakiellon aikana pienin, v. 1790

40,000 as. V. 1S30 se joutui silloin perustetulle

Belgian kuningaskunnalle, kuuluttuaan sitä en-

nen Itävaltaan ja myöhemmin Ranskaan.
(W. S-}n.)

A. on ulkomaalaisissa laivoissa purjehtiville

suomalaisille merimiehille tärkeä satama. Tu-

hansia heistä oleskelee joka vuosi siellä. Suuri

osa saa siellä palkkansa. — V:sta 1905 on A:ssa

työskennellyt suomalainen merimieslähetys,

jonka toimesta siellä 1907 pidettiin kaikkiaan

207 jumalanpalvelusta; niihin otti osaa n. 2,000

suomalaista merimiestä. Samana vuonna kau-

pungin suomalainen merimiespappi kävi puhut-

telemassa 31-t:ää eri sairaaloissa makaavaa meri-

miestä; ja kävi 256 laivalla. Lukusalissa (An-

kerrui 52) ,
jossa on Suomen sanomalehtiä ja

kirjallisuutta, kävi yli 9,000 suomalaista meri-

miestä. T. W-ri.

Antverpenin tuli, italialaisen Gianibellin

keksimiä räjähtäviä aluksia, joita käytettiin

Antverpenin piirityksessä 1585.

Antyllos, kreik. lääkäri, joka eli v:n 300

paikkeilla e. Kr., tunnettu harmaan kaihin

parantajana.
Anu (sumer.), personoitu taivas, babylonia-

laisessa mytologiassa jumalien isä. K. T-t.

Anubis /«-) (kreik., <
egypt. Anup), egypt. ju-

mala, kuvattiin ihmiseksi,

jolla oli sakaalin pää. A. /
oli manalan jumalan Osi-

\f

riksen ja hänen sisarensa

Xeftyksen poika. Itse hän
edustaa iltahämärää ja hä-

nen luultiin oleskelevan län-

nen suurilla hautausmailla.
Osiriksen tuomitessa vai-

najia ajateltiin Anubiksen
myöskin olevan läsnä. Hä-
nen palvelunsa pääpaikka
oli muinainen Lykopolis.

nykyinen Assiut. Kreikka-
laiset identifioivat A:n ja

Hermeksen. E. K-a.
Anuksenlinnu s. o. Aunuksen kaupunk

.\ u n u s.

Anund, usean ruots. ruhtinaallisen henkilön
nimi. 1. A. Y n g v a r i n p o i k a oli sadunomai-
nen kuningas, jonka mainitaan raivanneen ja

asuttaneen maata 7:nuen vuosisadan alussa;
siitä hänen liikanimensä B r a u t-A. {„Raivaaja-
A."). — 2. A. Jakob, hallitsijana n. 1019-35,

Olavi Sylikuninkaan poika, tuli ensin {v. 1019)
isänsä kanssahallitsijaksi tämän viimeisinä vuo-
teina, kun ruotsalaiset olivat tyytymättömät hä-
nen mielivaltaisuutensa ja Norjan kanssa syn-
tyneen riidan takia, sitten (v. 1022) seuraajaksi,
mutta kuoli nuorena. — 3. A., kuningas Emund
Vanhan poika, teki (nähtävästi 1050-luvulla)

sotaretken „nai&tenmaahan" (Kainuunmaahan),
jolloin hänen sanotaan hukkuneen sotajoukkonsa
kanssa, kun „naiset" olivat lähteet ja kaivot
myrkyttäneet. K. G.
Anura ks. Sammakkoeläimet.

Anubi

ks

Anuria (kreik. kielt. an, ja «ron = virtsa),
virtsan erittymisen lakkaaminen; myöskin
vedenheiton täydellinen estyminen.
Anus [a-] (lat.), peräaukko; a. prseterna-

t u r a 1 i s, luonnoton suolen avautuma jossakin
paikkaa; sellainen tehdään usein tahallisesti
(a. a r t e f i c i a 1 i s) jonkun suolenosan tuk-
keutuessa, tukkeaman yläpuolella olevien suolien
osien tyhjentymisen ylläpitämiseksi. 31. 0-B.
Anvers [äännetään Ranskassa: ävä'r, Bel-

giassa: ävä'rs]. ks. Antverpen.
Anville [ävi'l], Jean Bourguignon d'

(1697-1782), huomattavin Ranskan maantietei-
lijä ja kartantekijä lS:nnelta vuosis., kuoli Pa-
riisin tiedeakatemian apulaisena. Hänen teoksis-

taan mainittakoon: pääteos, 66-lehtinen „Atlas
g^n^ral" (1737-80), sekä ,,Atlas antiquus ma-
jor", johon liittyi „Geographie ancienne abrfi-

gfie" (1768) tekstinä. A:n merkitys kartogra-
fiselle tieteelle on ollut suuri, hän kun ankaran
kriitillisellä työtavallaan on poistanut monta
niistä vääristä ja erehdyttävistä tiedoista, joita

niin runsaasti on tämän ajan maantieteellisissä

teoksissa ja kartoissa. Klassillinen tässä suh-

teessa on etenkin hänen jo v. 1749 julkaisema
Afrikan karttansa.
Anyos, Päl [änjos päl] (1756-84), unk. ru-

noilija, munkki, tunnettu maailmankaihokkaista.
syvätunteisista elegioistaan ; hänen ,,maalliset"

runonsa julkaisi Janos Bacsänyi v. 1798: ,,Anyos
Päl munkäi", liittäen niihin runoilijan elämä-
kerran ; myöhemmin ne, v. 1876, ilmestyivät

uudestaan Lajos Abafin ja Sandor Endrödin toi-

mittamina.
Anzengruber [u-J, Ludwig (1839-89), itä-

valtal. kirjailija, käsitteli realistisissa maalais-

näytelmissä ja wieniläiskappaleissa, joissa ilme-

nee lempeätä hyväntuulisuutta yhtyneenä elä-

män traagillisuuden tuntoon, uskonnollisia ja

siveellisiä ristiriitoja: „Der Pfarrer von Kirch-
feld", „Der Meineidbauer", „Das vierte Gebot",

..Ein Faustschlag", „Heimg'funden. Eine Weih-
naehts-koraödie", joka sai Grillparzerin-palkin-

non y. m. Hänen romaaneistaan ja kertomuk-
sistaan mainittakoon kokoelma „Dor£gänge" ja

varsinkin „Der Sternsteinhof. Eine Dorfge-

schiehte". Suomeksi on käännetty kertomukset
..Toveri" ja „Raskaan syytöksen alla", sekä ro-

maanit ..Häpeäpilkku'' ja „Sternsteinin kartano"'.

Aoki, Sutso (s. 1844), japanil. valtiomies,

hnrjoitti valtiotieteellisiä opinnolta m. m. Sak-

san yliopistoissa ja tuli 1874 lähettilääksi Ber-

liiniin. 1885 A. palasi Japaniin, tullen ensin

ulkoministerin apulaiseksi, sitten 1889 ulkomi-

nisteriksi, josta toimesta muun ministeristön

mukana erosi 1891 Venäjän perintöruhtinasta

vastaan tehdyn murhayrityksen johdosta. Seu-

raavana vuonna hänet uudelleen nimitettiin lä-

hettilääksi Berliiniin, jonka jälkeen hän vuoteen

1897 johti Lontoossa, Pariisissa, WieDissä ja

Brysselissä neuvotteluja Japanin ja Euroo-

pan valtain välisten sopimusten uudistamisesta.

lS98;sta A. oli ulkoministerinä Jamagatan mi-

nisteristössä, kunnes sen 1900 markiisi Iton pe-

rustama vapaamielinen puolue kukisti. 1889

hän sai vicomten arvonimen ja tuli v. 1900 sa-

laisen valtioneuvoston jäseneksi.

Aoristi (kreik. ooVis^os = rajoittamaton, mää-
räämätön). Kreikan kielessä nimitetään aoris-



463 Aorta—Apelles 464

teiksi niitä verbinimiotoja, jotka ilmaisevat te-

l.oa hetkelliseksi (vastakdlita: preesens-

vartalosta johtuneet muodot, jotka kuvaavat te-

koa tekeillä olevana). Jos verbin ilmaisemaa te-

koa ajatellaan suoraksi viivaksi, niin voi aoristi

merkitä joko sen alkupistettä, esim. ephyge =

Iäksi pakoon, tai sen loppupistettä, esim. pelas-

tui, pääsi turviin, tai koko viivaa ikäänkuin
päästä katsottuna (tekoa sellaisenaan): pakeni:
vastakohta: impf. epheugc = oli pakosalla. Ao-
ristimuotoja käytettiin paljo kertomuksessa (im-

perfektiä taas kuvattaessa, selitettäes.sä) .

—

Kreikan aoristimuodot ovat hyvin eri syntyä

:

yhteistä on niissä merkitys cli funktsioni. —
Aoristi-nimi on myöskin otettu käytäntöön
muutamien muitten kielten kielioppeihin, joissa

sillä tarkoitetaan milloin aoristifunktsionia, mil-

loin muotoja, jotka ovat sukua jonkun kreikka-
laisen aoristimuodou kanssa. Latinassa vastaa

kertomuksen aori.stia n. s. perfectum historicum.

Uusissa kielissä lienee ranskan passe-difini lähin

kreik. aoristin vastine. O. E. T.

Aorta (kreik. aorlv') , sydämestä lähtevä emä-
valtimo, ks. Verenkierto.

Aortiitti (lat. aortVtis) , aortan tulehdus.

Aosta (lat. Augusta Prcetöria). linnoitettu

kaupunki Pohj.-Italiassa Torinon maakunnassa,
Dora Balteau laaksossa, missä Ison ja Pienen
Pyhän Bernhardin yli Sveitsiin ja Hanskaan
johtavat tiet haaraantuvat : se hallitsee täten

strategisesti nämät tiet. 583 m yli merenp.;
6,100 as. Juuston, nahan ja viinin kauppaa.
Kauimnki sai alkunsa keisari Augustuksen v. 25

e. Kr. |)erustamasla linnoituksesta.

Apache 1-a'tse],

muinoin pelätty

„villi" intiaanihei-

mo Uudessa Mek-
sikossa, Arizonassa

ja Pohj.-Meksikos-

sa. Se häiritsi en-

nen naapureitaan

sekä valkoihoisia

että toisia intiaani-

heimoja sota- ja

ryöstörctkillään.

Nyt elävät heimon
viimeiset jätteet

kurjaa elämäänsä,
„rauhoitettuina"

n. s. reservatsio-

neissa Arizonassa,

missä taudit ja k\ilt-

tuuri vähitellen tekevät niistä l(i|)Uii. Nyk. on
niitä tuskin 6.000 henkeä. II. &'-m.

Apage (kreik.), mene pois!

Apaja. A:ksi sanotaan nuotan veteen p o t-

k e ni i s t a ja siitä nostattamista. Sanaa
käytetiiän myös siitä paikasta, jolla nuotanveto
tapahtuu. Kun tahdotaan molemmat käsitteet

erottaa toisistaan, merkitään edellinen sanalla

apajan veto ja jälkimäinen sanalla apaja-
paikka. Se o.sa tästä, jolle tai jonka kohdalle

nuotta vedestä nostatetaan, sanotaan nosti-
rn e k s i. [7. T. S.

Apanaasi (kesk. lat. apanagium) , ylläpito,

varsinkin ne varat, jotkii valtiokassasta makse-
taan hallitsijasuvun nuorempien jäsenten yllä-

pidoksi. — A p a n a a s i t a I o n p o j i k s i sa-

.\pach('-intianni>jn.

nottiin muinoin Venäjällä hallitsijasuvun yllä-

pidoksi määrättyjen tilojen maaorjia. (L. H.)

Apai-aatti (lat. «ppar(7'n(s = varuste)
, fys.,

laite, millä voidaan suorittaa jokin koe tai työ;
.sellaisia ovat kemistin astiat, putket ja niistä

laitetut kojeet, ilmapump])U, Leydenin pullo.

Voitan paristo y. m. Jokapäiväisessä puhee.ssa

sanotaan a:ksi usein valokuvauskonetta y. m.
A part InpiVr] (ransk.), erillään, syrjässä.

Apartemanki (ransk. apartement) , syrjä-

huone.

Apatia (kreik. npa'tlieia), mielenliikutukset-

tomuus, tunteettomuus, sairaloinen tunne-elämän
tylsyys. Muinaisajan filosofit ymmärsivät a :11a

kiitettävää ominaisuutta, järkkymätöntä luon-

teenlujuutta ja mielenrauliaa, joka oli useiden

muinaisajan filosofisten oppikuntien siveellisenä

ilianteena. A. Gr.

Apatiitti, mineraali, joka kem. kokoumuksel-
taan on kalsiumfosfaatti sekoittuneena joko kal-

siunikloridiin (klooriapatiitti) tai kalsiumfluori-

diin (fluoriapatiitli) . Prosenttisen kokoonpa-
nonsa puolesta a. sisältää noin 50 % kalkkia,

42 % fosforipentoksidia (fosforihappoa) ja 7 %
kalsiumfloridia; om.-p. 3.2: väritöntä tahi val-

keata, harmaata, vihreätä, i)unaista, sinistä tahi

keltaista ja rusvakiiltoista. A. esiintyy niukan-
laisesti muutamissa vuorilajcissa niinkuin gra-

niitis.sa, dioriitissa, kiilleliuskeessa y. m.; tästä

vähäisestä a.-määrästä polveutuu maassa oleva

kasveille erittäin tärkeä fosforihappo. Esiintyy
paikoittain esim. Norjassa, Sveitsi.ssä ja Kana-
dassa niin runsaasti, että sitä voidaan louhia.

Tehtaissa käsitellään a:ia rikkihapolla, jolloin

siitä saadaan superfosfaatti (ks. t.) ni-

minen apulannoitusaine.
Apatsit ks. A p a c h e.

Apaturia [-u'-], kolmipäiväinen Joonian
kreikkalaisten viettämä sukujuhla, jota vietet-

tiin \teenassa Pyanepsion kuussa ^oka-mar-
rask.) ja jossa vuoden kuluessa syntyneet lapset

ilmoitettiin n. s. suku- 1. veljeskuntiin (phrat-
rioihin, ks. t.).

Ape, lyhyiksi leikatuista oljista eli n. s. sil-

puist.i talli ruumenista valmistettu, hiukan ve-

dellä kostutettu ja jauhoilla sekoitettu ruoka
lihniiä ja hevosia varten. V. B.

Apeksi (lat. apex), kärki; muinaisroomalais-
teii pappien suippolakki. — Trihtit. Se piste

taivaanlaella. jota kohti maa liikkuu, noin 90*
länteen auringosta, tärkeä lentotähtiea ilmesty-

miseen nähdoii ; aurinkokunnan liikkeessä sano-

taan myöskin a:ksi sitä pistettä (Herkuleen
tähtikuviossa), jota kohti tämä liike tapahtuu.

(A. D.)

Apelles [pt'lles], kreik. maalari, Pytheaan

I
Olka, Vähän Aasian Joonian Kolophonista syn-

tyisin, eli 4:nnen vuosis. jälkipuoli-skolla e. Kr.
Opiskeltuaan ensin Ephesoksessa ja sittemmin
Sjkyonissa hän kohosi Kreikan etevimmän maa-
larin maineeseen. Aleksanteri Suuri piti häntii

erittäin suuressa arvossa ja maalautti hiinellä

monet kerrat muotokuvansa. Mainehikkain
A:n teoksista oli merestä nou.sevan lemmenjuma-
lattaren kuva (A p h r o d i t e A n a d y o m e-

ne). Apelleen taiteen pääominaisuuksina mai-
nitaan; piirustuksen varmuus ja hienous, kuulto-
värien avulla saavutettu ihana värivaikutus,.

sattuva karakteristiikki ja ennen kaikkea hä-
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nen teoksissaan ilmenevä sulouden tenho (kha-

ris). O. E. r.

Apenniiiiit, Italian päävuorijono, joka yhtä-
jaksoisena, n. 1.200 km pitkänä kulkee läpi

niemimaan. Geologisesti se on nuori poimu-
vuori (ks. t.) . joka, niinkuin Sisilian saarikin,

tektonisesti on yhteydessä Atlas-vuorten kanssa.

.Alpeista sen erottaa Bochetta di Altaren 495 m
yi. merenp. oleva vuorensola. Apenniineissa ei.

niinkuin Alpeissa, kidemäisistä, vanhoista vuori-

lajeista muodostunut pääjono ole säilynyt, vaan
ainoastaan kerrostuneista (sedimentäärisistä)

vuorilajeista muodostunut ulko-osa. Vanhoja
vuorilajeja on vain n. s. Ligurisissa Apennii-
neissa, Sila-vuorissa ja Kalabriassa sekä Kor-
sikan ja Sardinian saarilla. Nämät ovat ainoat

seudut, missä vuorten pääjono sanottavassa mää-
rin vielä on säilynyt. Muualla se on jo tertiää-

Apenniinit. Gran Sasso dltalian huippu (talvikuva).

risellä keskiajalla ja kvartääriajalla vuorten
pcimuutuessa vajonnut syvyyteen, antaen tilaa

Tyrrhenian ingressioni- (= vajoamisesta synty-
neelle) merelle. Poimuutumisen jälkeen jäljelle

jäänyt osa oli sitten raunioina, kunnes myöhem-
mät tertiääriset ja kvartääriset kerrostumat
taas yhdistivät hajallaan olevat ryhmät yhtenäi-
seksi jonoksi. Poimuutuessa syntyneet halkea-
mat täyttyivät laavavirroilla ja niitten ympä-
rille muodostui tuffi- ja laavapeitteitä, sekä niit-

ten päälle tulivuoria (Vesuvius, Etna, Lipaariset
saaret y. m.) . — Mantereella oleva vuorijono
jaetaan kolmeen osaan: Pohjois-Apenniinit
Colle Altaresta Monte Falteroneen, Keski-Apen-
niinit siitä eteenpäin Majellan vuoristoon asti

ja Etelä-Apenniinit edelleen niemimaan etelä-

päähän. Pohj.-Apenniinit ovat metsäisiä. Kor-
keimmat huiput kohoavat aina 2,000 m korkui-
siksi yi. merenp. Keski-Apenniinit ovat
autiot, karstintapaiset ; niihin kuuluvat Um-
brian ja Abruzzon vuoristot. Täällä on Apennii-
nein korkein huippu, Gran Sasso d'Italia 2,921 m
yi. merenp. Varsinaisten Keski-Apenniinein
länsipuolella sijaitsevat n. s. toscanalaiset ja

roomalaiset Ala- (Sub-) Apenniinit. Ne täyt-

tävät laajan alueen ja ovat muodostuneet nuo-
rista vuorilajeista, joihin joet (Arno, Ombrone,
Tiber) ovat uurtaneet .syviä uomia, luoden seu-

dusta vaihtelevan kukkulamaisemau. Vuorten
halkeamia täyttävät täälläkin laavavirrat ja

•peitteet, ja siellä on jono sammuneita tulivuo-

ria, joka kulkee pääjonon kanssa yhdensuuu-
taisesti. Mainitsemista ansaitsevat Monte Amia-
ta, Albaniset vuoret y. m. Täällä sijaitsevat
myös kraalerijärvet Lago di Bolsena ja Brac-
ciano y. m. sekä muita suurempi Trasimeuus-
järvi. jonka altaan muodostavat tertiääriset
vuorilajit. Kannikot ovat matalat ja rämeiset;
vain miuitamissa paikoin ulottuvat vuoret me-
reen. — Etelä-Apenuiinit ovat muodostuneet
vanhoista, poimuutumisen jälkeen erillään ole-

vista vuoriryhmistä, joita vasta nuoremmat
tertiääriset kerrostumat ovat yhdistäneet. Kor-
keimmat ovat Pollinon vuoret (2,271 m) Taran-
ton lahden länsikulmassa. Lännessä kuuluu
Etelä-Apenniineihin tuliperäinen Napolin seutu,
jonka pohjoisosan täyttää ryhmä sammuneita
tulivuoria, n. s. Flegreiset kentät. Näihin
liittyy Vesuvius (ks. t.), Italian mantereen
ainoa vielä palava tulivuori. Idässä taasen liit-

tyvät matalat Apulian vuoret Apenniineihin.
Näihin luetaan myös muista erotettu Monte Gar-
gano, „Italian kannus", 1,056 m yi. merenp.
Etelä-Apenniinien suoranaisena jatkona pide-
tään Sisilian pohjoisrannikkoa pitkin kulkevia
Pelorisia vuoria. — Apenniinit ovat siis raken-
teeltaan suuresti Alppien kaltaiset. Korkeus-
Nuliteittensa puolesta eivät ne kumminkaan vedä,

vertoja niille, ne kun eivät edes ulotu lumi-
rajaan, ja mitä luonnonkauneuteen tulee, voivat
vain Ala-Apenniinein ryhmät kilpailla Alppien
kanssa. Liikkeelle ne sitävastoin ovat Alppeja
paljon edullisemmat : matalien .solien yli on ra-

kennettu 12 rautatietä. — Vuoret kätkevät si-

sässään monenlaisia rikkauksia. Kuuluisaa
Carraran marmoria louhitaan Pohjois- ja Keski-
Apenniinein rajaseuduissa, rikkiä tulivuorten
ympäristöstä ja monenlaisia lääkkeeksi kelpaa-

via mineraalivesiä saadaan etenkin Toscanasta.
Sitävastoin ovat vuoret kivihiilestä köyhät,:

mikä seikka suuresti on ollut esteenä suurteol-

lisuudelle ja sen kehitykselle. — Apenniinein
nimi (lat. Möntes Äpenninl) johtuu kelttiläisestä

sanasta jje» = vuorenhuippu, (vrt. b e n.)

W. S-m.

Apenrade ks. A a b e n r a a.

Apepsia [-i'-] (kreik.), pepsiiniu (ks. t.) puute
vatsanesteistä.

Apera si^ica venti, p e 1 1 o 1 u o h o, on Ag-
rostislajeille (ks. t.) läheinen, jokseenkin kor-

kea, tuuhearöyhyinen peltoheinä, joka eroaa

Agrostislajeista tähkylöittensä polvekkaan 5-12

mm pituisen vihneen kautta. On yleinen rikka-

ruoho pelloissamme.
AperQU [sy'], ransk., hätäinen yleiskatsaus;

lyhyt selonteko.

Aperientia [-c'n-J 1. A p e r i t i v a (lat.) , ulos-

tavat aineet.

Apertuuri (lat. apertu'ra) , aukko. — Fys.

Linsseissä valonsäteille avoimen osan lävistäjän

suuruus. A''anhoissa kaukoputkissa, jotka eivät

olleet kromaattisia, varjostettiin reunan kautta

kulkevat säteet. — Numeerinen a., linssissä

kahden, polttopisteestä linssin halkasijan pääte-

pisteisiin piirretyn säteen muodostama kulma.

Apetalee (kreik.), kasvit., kasviryhmä Jus-

sieun luonnollisessa järjestelmässä. Siihen kuuluu

suurin osa terättömi.stä kaksisirkkaisista, esim.

heimot Polygonacece, Chenopodiacece y. m. Rin-

nakkaisosastoina ovat Monopetalm ja. l'olypetal(e.
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Aphaäresis (-phc-J (lat. : kreik. apha'iresis =

poisotto) . vokaalin poisjättäminen sanan alusta.

Aphaniptera ks. Kirput.
Aphanizomenon [-tso'-], sinileväsuku. Jär-

vissä aikaansaa varsinkin A. flos aquce yhdessä
Anabcenan kanssa (ks. t.) veden „kukoistamisen" '

keski- ja loppukesällä, ks. Vedenkukka.
Aphelium (kreik. apo' = pois ja helios = aurin-

ko, .,auringonetäisyy s") , se piste kierto-

tai pyrstötähden radassa, jossa etäisyys aurin-

gosta on suurin. Aphelium on vain elliptisissä

radoi.ssa.

Aphis ks. Kirva t.

Aphrodite f-i'te], muinaiskreik-
kalainen jumalatar, yleisimmän
tarun mukaan Zeuksen ja Dionen
tytär, Hephaistoksen puoliso, Areen
rakastajatar ; toisen, yleisesti levin-

neen tarun mukaan hän nousi me-
ren vaahdosta. A. on rakkauden
jumalatar sanan laveimmassa mer-
kityksessä: luomakunnassa hän
edustaa elimellisen elämän synty-

mistä, ihmiselämässä hän kaitsee

avioliittoa ja perhe-elämää, mutta
myös aviotonta sukupuoliyhteyttä.

A. vallitsee sekä ilmassa ja tai-

vaassa (A. Vrania) että merellä
(A. Thalassia t. Poutia), ja häntä
palveltiin naisellisen kauneuden ja

sulon antajana. A:ea on pidetty
alkuaan itämaalaisena jumalatta-
rena, ja varmasti on hänen olemukseensa sekoit-

tunut paljon vieraita piirteitä (varsinkin
Kyproksessa). Hänen palveluk-
sensa pääpaikat olivat Kypros
(Paphos), Knidos, Korinthos ja

Ery.x-vuori Sisiliassa. Eläimistä
olivat hänelle pyhitetyt oinas,

pukki, jänis, kyyhkynen, varpu-
nen, joutsen, kilpikonna y. m., kas-

veista myrtti, lehmus, omena, ruu-
su y. m. Vanhempi taide esitti

A:n puettuna, vasta Praksiteles

(4 vuosis. e. Kr.) uskalsi kuvata
häntä alastomana. Kuuluisimpia
A:n esityksiä oli Praksiteleen
tekemä Knidolainen A., josta muun
muassa eräs Vatikaanissa oleva
kopio antaa käsityksen. Säily-

neistä esityksistä ovat tunnetuim-
mat Capualainen Venus Napo-
lissa, (esikuva 4:nneltä vuosis. e.

Kr.), kuuluisa Milolainen A. Louvressa (3-1

vuosis. e. Kr.) , Mediciläinen ja Capitolilainen

Venus y. m.
A. asetettiin myös useiden muukalaisten juma-

lattarien veroiseksi, ja roomalaiset näkivät
A:ssa oman Venuksensa.

E. Rn. (O. E. T.)

Aphrophora spumaria, .«ylkikaskas. ks. Kas-
kaat.
Aphthonios [-tho'-], kreik. reetori, kotoisin

Antiokheiasta, eli n. 400 j. Kr. A. on kirjoit-

tanut koulukirjana aina 17:nnelle vuosisadalle

saakka paljon käytetyn tyyliharjoitusten oppaan
„Progymnasmata" (Alkuharjoituksia).
Apia {-ioj, Samoa-saarten pääkaupunki,

Upolu-saaren pohjoisrannalla, Apia-vuoren juu-

rella, n. 1,400 as. Saksalla, joka saaren omistaa,

on, niinkuin Englannilla ja Yhdysvalloilla, siellä

pääkonsuli. Kopran (s. o. kookospähkinäin kui-

vattujen sydämien) ja kaakaon vientipaikka.

A piacere [a pjatie'rej (it.), mus., „mielen
mukaan": tarkoittaa esitystä, jossa taiteilija va-

paana tahtirytmin siteistä seuraa välitöntä tun-

uettansa ja aistiansa. /. K.
Apicius, Marcus Gabius, kuuluisa roo-

mal. herkkusuu, .Vugustuksen ja Tiberiuksen ai-

kalainen. Hänen nimensä omaksui eräs Coelius,

joka kirjoitti kirjan keittotaidosta „De re culi-

naria" (3:nnelta vuosis. j. Kr.).

Apila ks. A p i 1 a s.

Apilas (Trifolium), kasvisuku Leguminosce-
heimossa. Enimmät kaksi- ja monivuotisia yrt-

tejä. Lehdet kolmisormisia, korvakkeellisia, ku-

kinnot mykeröraäisiä, teriöt yhdislehtisiä ; nii-

den laide perhomainen. Suomessa 9 lajia.

V a 1 k o-a p i 1 a s (Tr. repensj on valkokukkai-
nen, varsi suikertava, a 1 s i p e-a p i 1 a s (Tr.

hybridumj koheneva tahi melkein pysty;
kukat punertavan valkeita. Punakukkainen on
nurmi-(puna-) apilas (Tr. pratense). Edellä-

olevat 3 lajia ovat tärkeitä rehukasveja (ks.

taulua Rehukasvit). Yleisiä ovat vielä

m e t s ä-a p i 1 a s (Tr. medium) ja musta-
apilas (Tr. spadiceiim). A;n niinkuin mui-
denkin hernekasvien juurissa on pieniä nysty-

röitä, jotka syntyvät n. s. nystyräbaktee-
r i e n (Bacillus radicicola) (ks. t.) vaikutuk-
sesta. Näillä on tärkeä tehtävä kasvin typen-

yhteyttämisessä. — Viime vuosina on Suomes-
sakin huomattu a:n potevan tuhoavaa, erään

loissienen aiheuttamaa tautia, apila s mätää
(ks. t.).

Apilasmätä, Keski- ja Pohjois-Euroopassa
apilaissa esiintyvä tauti, jonka loissieni

Scieroiinia Trifoliorum aikaansaa.

Loisen valkoiset, lukinverkon tapaiset

sienirihmat tunkeutuvat lehtien kautta
ja pitkin vartta juuriin, joiden pin-

nalle ne muodostavat tummia pikku
pahkoja. Kuvassa näkyy kuusi sieni-

pahkaa puna-apilaan juuressa. Tauti

leviää sienirihmojen ja itiöiden avulla

kasvista toiseen mädättäen etupäässä
syksyllä ja syystalvella sekä maan-
päälliset osat että juuret. Sientä vas-

tustetaan kasvattamalla runsaammin
heinää apilaan keralla. Saastutettu

maa käännetään ja kylvetään vihanta-

lannaksi sopivalla kasvilla ja vasta

useamman vuoden jälkeen apilaalla.

J. l. L.

Apilavieras ks. C u s c u t a.

Apinaihminen (Pithecanthropus erectus), ole-

tettu ihmisen ja ihmisenmuotoisten apinoitten,

lähinnä g i b b o n i n, välimuoto. — V. 1891

hollantilainen sotilaslääkäri Dubois löysi Jaa-
vasta Trinilin luota plioseenisesta jokikerrostu-

masta kallon yläosan, kaksi poskihammasta ja

vasemman reisiluun, joiden hän katsoi kuuluneen
„apinaihmiselle". Kallo ja hampaat löydettiin

aivan toistensa läheltä, reisiluu jonkun met-
rin päästä edellisistä. Aivokopan tilavuus ar-

vioidaan 900-950 cm'; se on vielä pienempi kuin
Xcanderthalkallon, mutta suurempi kuin kor-

koimpain apinoitten. 445 mm pituisen reisi-

Srlerotini<t

Trifolio-

rum.
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luuu muodosta voi päättää olennon kulkeneen
pystyssä ja olleen n. 1,63 m pitkä ; hampaissa on
tuntomerkkejä sekä ihmisenmuotoisesta apinasta
että ihmisestä. Löydöt herättivät tavatonta
huomiota ja aiheuttivat tutkimuksia ja varsin-
kin väittelyjä, joiden tuloksena kehitysopin
hyväksyjä voi pitää, että Dubois'n löytämät luut
todella ovat kuuluneet kaikkia nykyisiä ihmisia
alhaisemmalle, mutta apinoita korkeammalle
olennolle, näiden välimuodolle, vrt. N e a n d e r-

thai. [Dubois, „Pitheacanthropus erectus, eine
menscheuähnliche Cbergangsform auf Java"
(Batavia 189-i).]

Apiuakukka ks. M i m u I u s.

Apinanleipäpuu ks. A d a n s o n i a.

Apinat ( N e I i k ä t i s e t, Simi(E, Quadruma-
naj, imt'tt;lväi>iä, joiden eturaajat päättyvät
käsiin, takaraajat tarttumajalkoihin (iso var-
vas voi asettua muita varpaita vastaan) ja jotka
(useimmat) elävät puissa tai vuorilla (muuta-
mat, kuten paviaanit) . Ruumiinrakeanukses-
saan ne osoittavat läheistä yhtäläisyyttä ihmi-
sen kanssa. Suuret aivot ovat runsaasti poi-

muiset ja peittävät muut aivo-osat. Sormet ja
varpaat ovat yleensä litteäkyntiset, silmät eteen-

päin suunnatut ja silmäontelot suljetut. Ham-
masrakenne pääasiallisesti sama kuin ihmisellä;
.sekä ylä- että alaleuassa on 4 etuhammasta sul-

jetussa rivissä, ja poskihampaat ovat nyster-

mäiset. Selkä on kaikilla vahvasti karvainen,
mutta kasvot osaksi tai kokonaan paljaat ja

.samoin peräkin usein on kalju. Häntä vaihtelee
pituudelleen, usein kehittynyt pitkäksi kierteis-

liänaäksi, tarttiimaelimeksi, muutamilla taas
surkastunut. Nisät, luvultaan 2, ovat rinnassa.

Apinat elävät kuuman vyöhykkeen maissa ja

käyttävät ravinnokseen kasviaineita, etenkin he-

delmiä ja siemeniä, mutta myös hyönteisiä, pie-

niä lintuja ja munia ja pieniä nisäkkäitä. —
Aikaisimmat kivettyneet apinat ovat tunnetut
tertiäärikaudelta.

Apinat muodostavat ihmisen kera ylimmän
imettäväislahkou, ylhäi s eläimet 1. kädel-
liset (Primates), joka jaetaan 3 alalahkoon;
1. Litteänenäiset (PlatyrrhiniJ 1. uuden-
maailman apinat. 2. Kapeanenäiset (Ca-
tarrhini) eli vanhanmaailraan apinat. 3. Ihmi-
set (Anthropini). ks. tähän kuuluvaa kuva-
taulua seur. siv. ii. J/. L.

Apis ks. Mehiläiset.
Apis (egypt. hapi), muinaisegyptiläisten

pyhä härkä, jossa Osiriksen arveltiin

ilmaantuvan. A. oli

väriltään musta, ot-

sassa valkea kolmi-
"v-^ kulma, selässä kot-

kaukuva, hännässä
kahdenlaisia karvoja,
kovakuoriaisen muo-
toinen rauhkura kie-

len alla, puolikuun
muotoinen pilkku oi-

kealla sivulla. Kuole-
^^ ''^ ^^ mansa jälkeen A.
Apisharkä.

haudattiin Memphiin
vainajainkaupunkiin ja sitä palveltiin kuollei-

den jumalana. Ramses II:n rakennuttaman apis-

härkien hautauspaikan, n. s. Serapeionin, ja

siinä olevat 24 sarkofagia sekä useita egyptiläi-

piirtokirjoituksia

kaksi-

putki

-

Apium gravpolfiis.

selle njantiedolle tärkeitä
löysi v. 1831 Mariettp.
Apium graveolens [-ve'-J, selleriä,

vuotinen Uinbclliferce-heimoon kuuluva
kasvi, jonka juuri
villillä kasvilla on
lieriömäinen, viljel-

lyllä raukulamainen.
Varsi kalju, hyvin
haarainen. Lehdet
kiiltävän vihreitä,

alemmat 2-3 parisesti

parilehtisiä, ylemmät
3-sormisia. Valkeat
kukat miltei perät-
tömissä, suojuksetto-
missa sarjoissa. Kas-
via viljellään mone-
na muunnoksena se-

kä juurensa vuoksi
että vihanneksiksi.
— Juurta käytettiin
entisaikoina ainek-
sena lemmenjuomis-
sa. — Kasvaa suolanpitoisella alustalla Etelä-

Euroopassa, Pohj.-Afrikassa, Länsi-Aasiassa, An-
tilleilla, Kaliforniassa.

Apl . . . ks. myös Appi . . .

Aplacentalia, imettäväisryhmä, johon kuulu-
vilta eläimiltä puuttuu istukka; lahkot: pussi-
eläimet ja nokkaeläimet.
Aplanaatti (kreik. kielteinen a, ja planä'n =

poiketa)
, fys., sekä pallo- että kromaattisesta

poikkeamisesta vapaa objektiivi (=aplanaat-
t i n e n linssi)

.

Aplanaattinen ks. Aplanaatti.
Aplanogameetti (kreik. kielteinen o, planä'n

= harhailla, ja 3a?fte'Jes = puoliso)
,
yhtymälevien

liikkumaton siittosolu.

Aplanospori (kreik. kielteinen a, planä'n =

harhailla, ja sporä' = siemen) ks. Itiö.
Aplikatsioni (lat. applicä're) , sovittelu. — A.-

ompelu I. -työ, leikattujen koristekuvioiden

liittäminen kuvioiksi kankaisiin tai joskus maa-
lauksiin. Se saattaa tapahtua joko ompelemalla
tai harvemmin liimaamalla. V. V.

Apliseerata (lat. applicä're) , sovittaa, liittää.

Aplodeerata (lat. appia'udere) , taputtaa kä-

siään suosion osoitukseksi.

Aploodi (lat. appla'usus), käsien taputus,

m;eltymyk.sen osoitus.

Aplysia, takakiduksisiin kotiloihin kuuluva
30 cm pitkä nilviäinen, jonka kuori on ihon pei-

tossa ja surkastunut. Ihorauhaset erittävät pu-

nertavaa nestettä, jota roomalaiset käyttivät

taikajuomiinsa. Elää Euroopan merien ranni-

koilla. K. M. L.

Apnoe (kreik. apno'os = se, joka ei voi hen-

gittää) , hengityksen seisaus hengittämisen tar-

peen puutteessa (esim. sikiöllä), vrt. A s f y k-

s i a.

Apocynaceae, nideruohoiset, kasviheimo

kaksisirkkaisten luokan Coniorto-parvessa. Mai-

tiaisnesteisiä puita tai pensaita (usein kiipeile-

viä) , harvoin yrttikasveja. Lehdet useammin
ristikkäin vastakkaisia. Emilehtien yläosat kuk-

kiessa yhteenkasvaneet, alaosat erillään. Hedelmä
kaksituppiloinen. siemenet haivenellisia. 1,000-

kunta lajia kuumassa vyöhykkeessä. Useat myr-
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kyllisiii. Meillä yleisimmin viljelty Xeriiim
Ohander (ks. t.).

Apocynum, kasvisuku Apocyitacece-heimossSL.

Puutarboissn viljelUiäu .1. ajxirosfemifolhan

(Pohj.-Ameriikasta) , jonka teriöiden torvissa on
kärpäspyydystyslaitos. A. canntibiiiuinisisi ja A.
rtitetumif.ta, edellisestä Pohj.-Ameriikassa, jäl-

kimäisestä Turkestanissa ja Etelä-Siperiassa

(indian hemp. kendir- t. turkakuidut) , saadaan
kehrättäväksi kelpaavia silkinkiiltoisia syitä.

Apodiktinen (kreik. opode'iA:»t/«ai = osoittaa)

,

epäileniätön. varma. Arvostelma, jossa predi-

kaatti ajatellaan subjektin välttämättömäksi
määreeksi.
Apodyterion /-("'-/ (kreik. „riisuutumis-

huone"). pukuhuone kreikkalaisissa ja rooma-
laisissa saunoissa.

Apogamia (kreik. apo' = pois, ja <7(t«ios = avio-

liiltn). knsrit., siitoskato (ks. t.).

Apogeum (kreik. o;)o' = pois, ja pc = maa)

,

tähtit.. se piste kuun radassa, jossa etäisyys

maahan nn suurin.

Apokalypsis /-«'-/ (kreik.), ilmestys, eritoten

J o li a n n e k > e n i 1 m e s t y s.

Apokalyptiikka (kreik. opoA;o7j/psis = ilmes-

tys i. ilmestyskirjallisuus (ks. t.).

.\pökalypti5t^t ratsasttljat.

Apokalyptiset ratsastajat, Johanneksen il-

i^estyksen 6:nnessa luvussa mainitut ruton, so-

dan, nälän ja kuoleman vertauskuvat; kuvaa-
mataiteessa ovat näitä esittäneet Diirer, Corne-
luis ja Böcklin.

Apokarpinen (kreik. c/po' = erilleen, ja kar-
pr/.v = hedelmä) . kasvit., eri-eminen.
Apokatastasis [-ta's-] (kreik.). „e n n a 1-

1 e e n ]> a 1 a u t t a m i u e n", sana on saatu

Apostolien tekojen S.iistä (a. pantön) ja lausuu
käsityksen maailmantilan palauttamisesta alku-
peräiselle täydellisyyden kannalle. Kristillisessä
uskonopissa merkitsee apokatastasis-oppi sitä

käsitystä, jonka mukaan kaikki ihmiset kerran
tulevat autuaiksi. Sen vastakohtana on oppi
ikuisista rangaistuksista. Vanha testamentti ei

yleensä tunne ikuisia rangaistuksia. U. testa-

mentissa sitä vastoin on evankeliumeissa lausun-
toja, jotka siihen suuntaan viittaavat, esim.
Mark. 9^;, ^. Matt. 25„. Paavalin kirjeissä esiin-

tyy lausuntoja kumpaankin suuntaan, toisia,

jotka viittaavat ikuisiin rangaistuksiin (2 Tess.

1„) , toisia, jotka viittaavat kaikkien lopulliseen

pelastukseen (Ef. li„; 1 Kor. 15h ja varsinkin
1 Kor. löjs sekä Room. Hj,) : „hänestä, hänen
kauttansa ja häneheu ovat kaikki". Tätä risti-

riitaa on koetettu selittää olettamalla kehitystä
Paavalin opinkäsityksessä.
Vanhemmista kirkkoisistä opetti Origenes

nimenomaan apokatastasista, kaikkien pelas-

tusta. Häntä seurasivat useimmat kreikkalaiset
kirkkoisät. Länsimailla Augustinus opetti ikui-

sia rangaistuksia, ja hänen käsityksensä tuli

vallitsevaksi katolisessa kirkossa. Myöskin us-

konpuhdistajat hyväksyivät tässä kohdassa Au-
gustinuksen opin. Apokatastasista puolsivat
kast^enkertojat, mutta heidän kannastaan lau-

sutaan Augsburgin Tunnustuksessa seuraava
hylkäystuomio: „Sen tähden hyljätään Uudesti-
kastajat, jotka opettavat, että perkeleet ja kado-
tetut ihmiset eivät saa iankaikkista vaivaa ja

tuskaa" (XA^Il: 4). — Uudemmista jumaluus-
oppineista ovat apokatastasisuskoa puolustaneet
Schlticrmaeher ja useat englantilaiset, kuten
meilläkin tunnettu Farrar. Ameriikassa on
tämän opin ])erustalla muodostunut u n i v e r-

s a 1 i s t i e n kirkkokunta. [Arthur Chambers:
..Haudantakainen elämä", suomennettu 93:sta

engl. painoksesta. Helsinki 1905.] E. K-a.

Apokope l-c'J (kreik. „poislyöminen") , ään-

teen tai tavun jioisheitto sanan lopusta.

Apokron\aattinen (kreik. apo' = pois, ja

/,/i)0»i« = väri) , objektiivi, joka on täysin vapaa
kromaattisesta poikkeamisesta. Tämä saavu-

tetaan tekemällä linssi kaksiosaiseksi kahdesta

eri lasista sillä tavalla, että ne kumoavat tois-

tensa värihajoituksen, mutta ei kaikkea valon-

tiiittan\ista.

Apokryfi (kreik. apo'kriipkos - kätketty).

li;imär:l])iMiuiii'M.

Apokryfiset kirjat (kreik. apo'kryphos = ^iX\.^,

ketty). Tiiliä nimellä käyvät ne juutalaisen ja

alkukristillisen kirjallisuuden tuotteet, joita

liaamatun kanonin syntyessä ei voitu ottaa

Uuden eikä Vanhan testamentin kirjojen jouk-

koon; niitä senvuoksi yleensä ei myöskään käy-

tetty yhteisessä jumalanpalveluksessa. V:n T:n

apokryfiset kirjat puuttuvat kokonaan hebrea-

lai.sesta Raamatusta, mutta ovat säilyneet Sep-

tuagintassa (ks. t.), s. o. V:n T:n kreikkalai-

sessa käännöksessä, ja ovat osaksi alkuperäisesti

kirjoitetut kreikan kielellä, osaksi hebreasta

kreii:kaan käännetyt. Luther on kääntänyt ja

raamattuun liittänyt useimmat niistä, koska piti

niitä hyödyllisinä ja lukemista ansaitsevina kir-

joina : hänen kääntämänsä apokryfit ovat otetut

niinhyvin ruotsalaiseen kuin suomalaiseenkin

raamatunkäännökseen. .,Brittiläinen ja uiko-
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maalainen raamatunseura" jättää nv vuodesta
1872 alkaen kokonaan pois painattamistaan raa-

matuista. Ne ovat: 3 Makkabealaisten kirjaa

(joista Luther on kääntänyt vain kaksi ensi-

mäistä; eräs neljäs on muutamissa Septuagintan
käsikirjoituksissa), Juuditin kirja, Tobiaan
kirja, Syyrakin kirja. Viisauden kirja, Baarukin
kirja, niin sanottu Esran 3:s kirja (ei ole Lut-

herilla) sekä muutamia myöhempiä lisäyksiä

Danielin kirjaan. Esterin kirjaan ja Aikakir-

joihin. — Näistä ovat erotettavat n. s. peseud-

epigrafit, jotka ovat raamatullisten kirjojen

muunnoksia ja mukailuja; sellaisia ovat Jubi-

leeojen kirja (myöskin sanottu Pieneksi Gene-
sikseksi), Salomonin psalmit, Henokin kirja,

Mooseksen taivaaseenastuminen y. m. Par-

hainiman tieteellisen käännöksen V:u T:n sekä

apokiyfeistä että pseudepigrafeista on toimit-

tanut E. Kautzsch, ,,Die Apokryphen und Pseude-
pigraphen des Alten Testaments" (1900). —
Uuden T:n apokryfit ovat kirjoitetut alkukris-

tillisen kirjallisuuden tavoin evankeliumien,

apostolien tekojen, kirjeiden ja ilmestysten (apo-

kalypsien) muotoon ja ovat enimmäkseen vain

katkelmina säilyneet. Tunnetuimmat ovat Ja-

kobin alkuevankeliumi, Nikodemuksen ja Pie-

tarin ev.mkeliumit, Tuomaan, Paavalin ja Jo-

hanneksen Teot, lukuisia tiedonantoja Jeesuksen

lapsuudesta, sekä monta apokalypsia. Uusin
käännös: ITennecke, „Neutestamentliche Apo-
kryphen" (1904). — Apokryfiset kirjat ovat rik-

kaan mielikuvituksensa takia vaikuttaneet suu-

resti Euroopan kansanrunouteen, vieläpä keski-

ajan taiderunouteenkin, josta Danten Divina

Commedia on loistavimpana esimerkkinä. Muu-
tamissa slaavilaisissa maissa, kuten Venäjällä

ja eteläslaavien keskuudessa, olivat apokryfit

käsikirjoituksina vielä 18:nnella vuosis. yleisenä

kansanlukemisena. Edv. S(. (J. J. M.)

Apokryfit ks. A j) o k r y f i-

s < V kirjat.
Apoksyomenos [-o'iii-J, kal-

vimella ihoansa puhdistava

urheilija, Lysippoksen tekemä
veistokuva, jota on säilynyt

marmorijäljennös (Room;ui

Vatikaanissa), ks. L y s i p-

J)
o s.

Apollinaris /-«'-/, Ahr-joen

laaksossa, Reinin maakunnas-
sa, itiuulanian km päässä Hei-

nistä oleva, v. 1853 löydetty

alkalinen lähde ; saanut ni-

mensä läheisestä A.-vuoresta.

Lähteen vettä käytetään ylei-

sesti virvoitusjuomana. Vuo-
tuisesti lähetetään kaupan 27

milj. pulloa. A.-vettä valmis-

tetaan myös keinotekoisesti.

(A. K. B.)

Apollinaris [-u'-] (k. 390) , lahkonpäämies
vanhassa kirkossa, Syyrian Laodikean piispa,

areiolaisessa riidassa .\thanasiuksen kannat-
taja, pani varsinaisesti alulle teologisen mietis-

kelyn Kristuksen jumalallisen ja inhimillisen

luonnon suhteesta toisiinsa, opettamalla että

hänellä oli inhimillinen ruumis ja sielu, mutta
inhimillisen hengen asemesta jumalallinen
„Logos" 1. Sana. Tämä ..a p o 1 1 i n a r i s m i"

ApokHyumi'

hyljättiin harhaoppina Konstantinopolin kirkol-

liskokouksessa oSl. J. G.
Apollo [o'l-] ks. Apollo n.

Apollodoros [-lo'dö-] (lat. ApoUodö'rus). 1.

A. Ateenasta, maalari, eli luult. 5:nnen vuosis.

jälkipuoliskolla e. Kr. Hänen kerrotaan olleen

ensiraäinen kreikkalainen maalari, joka teok-

sissaan esitti varjon.

2. Kreikkalainen huvinäytelmäin kirjoittaja,

Ateenan n. s. nuoremman komedian edustajia.

Kak.si Terentiuksen komediaa (Phormio
ja Hecyra) ovat A:n nä}'telmien mukailuja.

3. .V. Asklepiadeen poika, kreik. gramma-
tikko ja historiankirjoittaja, syntyisin Atee-
nasta, eli 2 vuosis:lla e. Kr., Aristarkhoksen ja

Panaitioksen ^?) oppilas; kirjoitti runomittai-
sen ajantiedon (Khronika), historiallis-raaantie-

teellisiä Homeroksen (laivaluettelon) selityk-

siä y. m. osaksi tärkeitä kirjoja, joista vain
murto-osia on jäljellä. — A:n nimellä käy eräs
runsassisältöinen kreikkalaisen taruston käsi-

kirja („A pollodori Bibliothec a")
,
joka

on suurimmaksi osaksi säilynyt; tämä teos on
kuitenkin nähtävästi syntynyt vasta Rooman
keisarien ajalla.

4. A. Damaskoksesta, kreik. arkkitehti, eli

Roomassa keisari Trajanukseu ja lladrianukseu
aikana. Hänen rakentamansa oli m. m. Rooman
Forum Trajanum, jonka keskustana oli vielä

jäljellä oleva korkea Trajanukseu patsas; niin-

ikään se silta, jonka Trajanus rakennutti Tona-
van yli Daeiassa. — Otteena on .säil}'nyt A:n
teos piirityskö Meistä („Poliorketika")

.

O. E. r.

ApoUof, J lihana, soturi, vanhaa venäläistä

pajariusukua lukeriuraaalta, sisäänkirjoitettiin

löSO Karjalan ratsuväen rykmentin everstiluut-

nanttina veljiensä kanssa Ruotsin ritarihuonee-

seen ja tuli 1689 Nevanlinnan komentajak>i.
A. oli tunnettu kelpo .soturiksi ja teki vanhuu-
destaan huolimatta suuren pohjoismaisen sodan
alkaessa hyökkäysretkeilyn Venäjän rajalle sekä

puolusti 1703 liun;ia urhoollisesti venäläisiä vas-

taan, mutta pakoitettiin kuitenkin lopulta an-

taut liituuni j.i kuoli vankina Novgorodissa 1706.

A'. (;.

Apollon j-j,<j'llö))J (lal. Aix/IUj}, tarun mu-
kaau Zeuksen ja Leton poika, Artemiin veli,

syntynyt Delos-saarella, kreikkalaisilla useita

luonnon ja elämän eri puolia edustava jumala.

A. ou valon ja myöhemmän käsityksen mukaan
erityisesti auringon jumala. Enniistustaidou

valtiaana hän jakelee oraakkelilauseitaan, hän
herättää runollista innostusta, suosii laulua ja

.soittoa. A. torjuu turmion (AleksikuhosJ ja

parantaa tauteja, mutta aikaansaa itsekin kuo-

leman: varsinkin kukkeat nuorukaiset hän „lem-

peillä nuolillaan" kaataa. Ja samoin kuin hän
lääkitsee ruumiin vammat hän puhdistaa sie-

lunkin rikoksen tahrasta. Tähän A:n puhdi.~-

tavaan ominaisuuteen viittaa luultavasti hänen
lavallisin lisiinimensä P h o i b o s. Mone>sa
kultissa A. esiintyi paimeujumalana, jonka liiiil-

liin edistävän karjan karttumista ja varjelevan

sitä jiedoilta. .\;u kasvua edistilvä vaikutus

ulottuu ihmiseliimäänkin ; hiin kaitsee miehis-

tyvä.-l nuorisoa ja sen luheihia y. m.; myös
heimo- ja sukukuntien suojelijana A:a kunnioi-

tettiin. Kdi-llc.-ii A. 1111 ajanjaksojen järjestäjä,
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jonka vuoksi Iiiinelle olivat pyhitetyt uusi kuu
rnnä kuukauden T;s ja 20.s päivä. Ja vihdoin

hän suojelee mereniculkua (DelphiniosJ. A:n
palveluksen pääpaikkoja olivat Delphoi, Delos

ja Lykia, mutta se oli levinnyt kautta koko
Kreikan ja sen naapurimaihin, sekoittuen missä
mihinkin paikalliskulttiin. Roomalaiset tutus-

tuivat A:n palvelukseen tarinan mukaan kunin-
gasvallan loppuaikoina; ensimäinen varma tieto

A:n palveluksesta Roomassa on peräsin viiden-

nen vuosisadan (e. Kr.) puolivälistä. V. 212

e. Kr. säädettiin n. s. lAidi ApoUinares, ja Au-
gustus keisarin aikana alkoi A:n palvelus Roo-

massa erityisesti kukoistaa, se kun tavallaan ko-

rotettiin valtionuskonnoksi. — Ne tarut, joissa

A. esiintyy, ovat yleensä läheisessä yhteydessä

hänen palveluksensa kanssa ; niinpä kerrottiin

hänen saapuneen Pythoon (Delphoihin), tap-

paneen siellä asuvan lohikäärmeen ja perus-

taneen sinne oman oraakkelin — taru, josta ku-

vastuu vanhemman palveluksen syrjäytyminen
uudemman tieltä. i?angaistukseksi käärmeen
surmasta A:n täytyi harhailla määrätty aika

sinne tänne tai palkkalaisena palvella Pherain
kuninkaalla, Admetoksella. Toinen taru kertoi

hänen olostaan Troian kuninkaan Laomedonin
palveluksessa. Delos-saaren palvelukseen liittyy

taru, jonka mukaan A. aina talveksi matkaa
autuasten hyperborealaisteu maahan, josta ke-

vään tullen palaa. Eläimistä olivat A:lle pyhi-

tetyt susi, delfiini, korppi, joutsen y. m., puista

laakeri. A:n tavallisimmat attribuutit ovat

jousi ja nuolet. — Taiteen kukoistusajalla A:ia

esitettiin ihanteellisen kauniina nuorukaisena,

jota tyyppiä kehittivät etenkin S k o p a s ja

P r a k s i t e 1 e s (4:nnellä vuosis. e. Kr.); edel-

lisen taiteesta antaa käsityksen muun muassa
n. s. A. Kitharodos (Vatikaanissa), jälki-

mäisen tyylistä n. s. A. S a u r o k t o n o s. Kuu-
luisimpia säilyneitä esityksiä on n. s. A. B e 1-

v e d e r e (Vatikaanissa). E. R-n.

Apollonios [-JÖ'-] Rhodios, kreik. eepillinen

runoilija ja grammatikko (filologi), kotoisin

Aleksandriasta, eli 3 vuosis:lla e. Kr. (luult.

n. 29.5-215). Harjoiteltuaan opintoja K a 1 1 i-

makhoksen johdolla hän kirjoitti, Home-
rosta jäljitellen, suuren oppiperäisen eepoksen
„Argonautika", jo.ssa hän käsitteli tarua Jaso-

nista ja argonauttien retkestä (4 kirjaa). Pitkä.
raskaskulkuinen runoelma sai osakseen anka-
ran kritiikin Kallimakhoksen puolelta. Seu-
rauksena oli katkera riita, jonka johdosta A.
poistui Aleksandriasta ja asettui Rhodos-saa-
relle (siitä lisänimi Rhodios = rhodolainen)

.

Onko A., kuten eräässä elämäkerrassa väite-

tään, elämänsä loppupuolella palannut Aleksan-
driaan, on e[)äilyksen alaista. — Myöhemmin
hänen eepoksensa saavutti jonkun verran suo-

siota, ja siihen kirjoitettiin runsassisältöiset se-

litykset, jotka ovat säilyneet reunamuistutusten
(skholionien) muodossa. Varsinkin A. on tun-
tuvasti vaikuttanut useihin roomalaisiin runoi-

lijoihin. — Meistä hänen eepoksensa tuntuu
teennäiseltä ja pitkäveteiseltä. Kuitenkin siinä

on kauniita yksityiskohtia; varsinkin on Me-
deian palavan intohimoinen tunne-elämä voimak-
kaasti ja tempaavasti esitetty. O. E. T.

Apollonios f-lö'-J P e r g e s t ä, kreik. mate-
maatikko, kotoisin Paraphylian Pergestä, .synt.

luult. n. 260 e. Kr. ; eli Aleksandriassa ; tutki

varsinkin kartioleikkauksia, joita hän käsitteli

nykyajalle säilyneessä kirjassaan .,Kartioleik-

kauksien alkeet".

Apollonios [lö'-J, kreik. kuvanveistäjä, ko-

toisin Vähän-Aasian Kaarian T r a 1 1 e i s-kau-

pungista. kuului luult. Rhodoksen taidesuun-

taan : eli luult. 1 vuosis. e. Kr.; teki yhdessä
veljensä Tauriskoksen kanssa suuren veis-

tokuvaryhmän, joka esitti Dirken rangaistus-

ta ja jota pidetään samana kuin säilynyt kuu-
luisa n. s. Farnesen härkä, ks. Farnesen
härkä, A m p h i o n, Dirk e. O. E. T.

Apollonios [-10'-], Nestorin poika A-

teenasta, kreik. kuvanveistäjä, joka on teh-

nyt Vatikaanilaisen torson nimellä

tunnetun kuvapatsaan. Eli luult. 1 vuosis e. Kr.
O. E. T.

Apollonios [-lö'-l, Tyanalainen Kappn-
dokiasta, synt. Jeesuksen syntymän aikoihin,

uuspythagoralainen filosofi ja ihraeittentekijä,

esiintyi Roomassa Neron ja Domitianuksen ai-

kana. On säilynyt Philostratoksen (3 vuosis.

j. Kr.) kirjoittama romaanintapainen A:n elä-

mäkerta, jonka tarkoituksena näkyy olevan aset-

taa A. Kristuksen veroi-seksi.

Apollonios f-lö'-], Arkhibioksen poika
(A. Sophista), kreik. kieliopintutkija, joka eli 1

vuosis:lla j. Kr. Hänen nimellänsä käy eräs ko-

koelma Homeroksen sanain selityk<iiä, jotka

osaksi perustuvat Aristarkhoksen tutkimuksiin

(ks. A r i s t a r k h o s) . [C. Forsmanin (Kaarlo

Koskimiehen) teos .,De Aristarcho lexici Apollo-

niani fonte" (Aristarkhos Apollonioksen sana-

kirjan lähteenä), (1883).] O. E. T.

Apollonios f-lö'-], Mnesitheoksen poi-

ka, liikanimeltä Dyskolos (tuikea), etevä

grammatikko (kieliopintutkija), eli Aleksan-

driassa 2 vuosis:n alkupuolella j. Kr. Tieteelli-

sen kielioppijärje.stelmäu varsinainen rakentaja.

Säilyneet teokset (enimmät supistetussa nuio-

dossa) ; Pronomineista, Adverbeista, Konjunktsio-

neista. Lauserakenteesta. O. E. T.

Apollonius Tyrolaisen historia [-lö'-]. lati-

nankielinen romaani, jonka luullaan perustuvan

hävinneeseen kreikkalaiseen alkuteokseen (n.

3:nnelta vuosis. j. Kr.). Romaani on säilynyt

useissa toisinnoissa: ke.skiajalla sitä paljon luet-
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tiin ja käännettiin moneen eri kieleen. M. m.
en Shakespeare siitä saanut aiheen Perikles-

nimiseen näytelmäänsä. O. E. T.

Apollo-perhonen (Farnassius Apollo) suurin
Suomessa tavattu päiväperhonen. Siivenkärkien
väli 58-SO mm. Valkoinen : leveät pyöriste-

tyt, puoleksi läpikuultavat siivet ovat koriste-

tut muutamilla mustilla täplillä sekä molemmat
takasiivet sitäpaitsi kahdella punaisella, musta-
reunaisella silmätäplällä. Toukka elää Sedum
telephiiDiiin lehdillä. U. S-s.

Apologeetti ks. Apologia.
Apologetiikka ks. Apologia.
Apologia (kreik. apologia), puolustuspuhe tai

kirjoitus, syytetyn puolustus (esim. Platonin
kirjoittama Sokrateen a.). Erityisesti käy-
tetään tätä sanaa merkitsemään kristinuskon
suullista tai kirjallista puolustamista kristinus-

kon ulkopuolelta tulevia hyökkäyksiä vastaan.
Sitä jumaluusopin haaraa, jonka esineenä tällai-

nen puolustus on, sanotaan apologetiikak-
s i ja sen liarjoittajia apologeeteiksi. Van-
han ajan kirkon npologeeteista ovat kuuluisim-
mat Aristides. Justinus Marttyyri, Tatianus,
Athenagoras. Hermias y. m. Myöskin 3:nnen
vuosisadan kirkkoisät, niinkuin esim. Tertullia-
nus ja Origenes. kirjoittivat huomattavia apolo-
geettisia teoksia. Augustinuksen kuuluisalla
teoksella .,Jumalan valtakunnasta" on myös apo-
logeettinen tarkoitus. Keskiajalla, jolloin kris-

tinusko oli yksinvaltiaana, apologetiikka rajoit-

tui muutamiin harvoihin juutalaisia ja mu-
hammedilaisia vastaan kirjoitettuihin teoksiin.

Uskonpuhdistuksen aika. jolloin useat renes-
sanssin miehet uudistivat epäilyksiä kristinus-

kon totuudesta, herätti vireille myöskin apolo-

getiikan ; ItJOO-luvulla sillä on kaksi kuuluisaa
edustajaa: Hugo G r o t i u s, joka kirjassa „De
veritate religionis ehristianae" (1627) esitti

kristinuskoa junuilallisten ihmeiden vahvisl il-

mana jiirkiuskontona, ja Blaise Pascal, joka
teoksessaan ,.Pensfes sur la religion'' (.Vjaluk-
sia uskonnosta, 1669) vetosi sisällisen koke-
muksen todistukseen. Knglantilaisen deismin ja

ranskalaisen naturalismin oppien levitessä laa-

joihin piireihin ITOO-luvulla syntyi niiden vasta-

painoksi laaja ai)ologeottinen kirjallisuus, jonka
edustajista mainittakoon englantilaiset B u t-

1 e r („The analogy of religion natural and re-

vealed", 173C) ja Paley, saksalaiset L e i b-

n i t z („teodicea" 1710) jaSchleiermacher
(„Reden ilber die Religion an die Gebildeten
iinter ihren Verächtern". 1799) ja ranska-
lainen romantikko C h a t e a u b r i a n d („Le
Geuie du fliristianisme", 1803). 19:nnellä vuosi-

sadalla on a|)ologetiikalle avautunut uusia teh-

täviä, varsinkin sikäli kuin luonnontieteitten tu-

loksia on käytetty kristinuskonvastai.sen maail-
mankäsityk.sen tueksi. Apologeettisina kirjaili-

joina ovat tulleet tunnetuiksi englantilaiset J.

B. L i g h t f o o t, F. TrV. F a r r a r ja Henry
D r u m m o n d, saksalai.set A. T h o I u c k, Chr.
E. L u t h a r d t (m. m. .,Apologeettisia ja esitel-

miä kristinuskon perustotuuksista") ja E.

S t e u d e, pohjoismaissa Seren Kierke-
gaard, Fr. Petersen, Pontus W i k n e r.

A. F. Granfelt y. m. Myöskin dogmatii-
kassa ovat kysymykset sellaiset kuin kristilli-

sen varmuuden perusteista, ihmeistä, ilmoituk-

sesta y. m. saaneet suhteellisesti yhä suurem-
man merkityksen ja sitä vastaavan laajemman
käsittelyn osakseen. J. G.
Apologia, Augsburgin tunnustuksena, ks.

Augsburgin tunnustuksen puolus-
tus.
Apologistiluokka (kreik. apologi'tsestltai -

tehdä laskuja). Porvariston sivistystarpeen
tyydyttämiseksi oli uuden ajan alussa Ruotsissa
ja Suomessa n. s. .,kirjoitus- ja luvunlaskukou-
luja". Kuningatar Kri.stiinan koulujärjestyk-
sessä (1649) ne yhdistettiin triviaalikouluihin.

Näihin kouluihin perustettiin näet kaksi linjaa,

joilla molemmilla oli yhteinen jiohja (I luokka).
Toinen linja oli varsinainen triviaalikoulu eli

oppikoulu ja toinen ,.kirjoitus- ja luvunlasku-
luokka", jota sittemmin ruvettiin nimittämään
a:ksi. V:n 1724 koulujärjestys kehitti a:n mer-
kitystä, lisäten opetusaineihin m. m. maantie-
don ja raamatunhistorian opetuksen. Ruotsi.ssa

erotettiin 1820 apologistiluokka oppikoulusta ja

muodostettiin siitä erityinen apologistikouhi,

I joka kuitenkin lakkautettiin 1849. Suomessa
säilyi apologistiluokka vuoteen 1843, jolloin

koko triviaalikoulu vailitoi nimeä; apologisti-

luokkaa vastasi tästä lähtien pääasias.sa ala-

alkeiskoulu, ks. .alkeiskoulu. M. S.

Apomorfiini, morhinista saatu alkaloidi
;

ys-

köksien nousemista edistävä ja oksennusta syn-

nyttävä lääkeaine.

Aponeuroosi (kreik. apone'urösis) . jänne-
kalvo, sidekudoksesta syntyneet kalvontapaiset

muodostumat, jotka milloin verhoovat milloin

muuten yhdistävät ja kiinnittävät ruumiineli-

niiä, esim. liliaksia.

Apopleksia (kreik. a poplCssein =\jödä ma-
sennuksiin), halvaus. — A. c e r e b r i, aivohal-

^ aus (ks. t.) . — Ennen myös A. nervosa,
hermohalvaus.
Apoplektinen (kreik. apo'plektos = lyönnin

satuttama) on se. jolla on taipumus halvaukseen.
— A p o p 1 e k t i f o r m i. halvauksentapainen.

Aposiopesis 1-ö'pi'-] (kreik.). vaikeneminen
puhelaidoHisena vaikutuskeinona, kun puhuja ei

muka löydä kyllin voimakkaita sanoja lausuak-
sensa ajatuksensa, vaan katkaisee lau.seensa kes-

ken, jättäen sen kuulijan tai lukijan täydennet-
täväksi.

Aposporia (kreik.). kasvit., itiökato. (ks. t.).

Apostaatta (kreik. apo.'<ta'tr.i) . luopio.

Apostasia (kreik.). luopuminen puoluee.sta.

o|)ista j. n. e.

A posteriori f-<i'r-] (lat. a. p. parte), „niyö-

hemniä.stä osasta", seurauksesta, vrt. A. p r i o-

r i.

ApostilU (kesk. lat. aposti'llum) . li.säys asia-

paperiin, reunamuistutus, jälkikirjoitu.s.

Apostol, Aleksei (s. 1866), kapellime.stari.

Turkin sodassa 1877 Suomen kaartin sotilaat

Un-sivät A:n autioksi jätetystä kylästä läheltä

San Stefanon kaupunkia ja toivat kasvattinaan
Suomeen, jossa .\. 1S86 yleni musikanftiupsee-

riksi ; oltuaan kapellimestarina Suomen rakuuna-
rykmentissä ja Turun pataljoonassa A. tuli 1890

viudelleen knartin pataljoonan soittokunnan joh-

tajaksi : sai 1901 eron sotapalveluksesta, jonka
jälkeen hän on johtanut Helsingin torvisoitto-

kuntaa. A:lla on Helsingissä musiikkikauppa
ja -kustannusliike. .1/. r. //.
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Apostoli {kreik. opo'sSo(os = lähetti). Juma-
liin lähottiläs evankeliumin julistamista varten:
eiittiiiukin tarkoitetaan tällä sanalla niitä 12

miestä, jotka Jeesus oppilaittensa laajemmasta
piiristä valitsi ja kasvatti lähetyssaarnaajiksi.
Heidän nimensä ovat: Simon Pietari ja hänen
veljensä Andreas. Jakob ja hänen veljensä Jo-

hannes, Filippus, Bartolomeus, Tuomas, Matteus,
Jakob Alfeuksen poika, Lebbeus eli Taddeus,
Simon Kiivailija (Selotes) ja Judas Iskariot.

vrt. JIatt. 10,-,; Mark. 3,e-,9 : Luuk. 6n-,„ : Ap. t.

1,;,. J<iäissä apostoliluetteloissa mainitaan Pie-

tari ensinnii; hän sekä Sebedeuksen pojat Ja-
kob ja Johannes olivat Jeesuksen uskotuimmat
oppilaat. Kavaltajan Judaksen sijalle valittiin

myöhemmin Mattias (Ap. t. 1^) . Apostolien
varsinainen toimi alkoi vasta helluntain jäl-

keen, mutta useimpien elämänvaiheista ei uusi-

testamentillinen kertomus anna mitään tietoja

ja apokrylisessa kirjallisuudessa olevat kerto-

mukset heistä ovat historiallista arvoa vailla.

Paavalin apostolinarvo perustuu Jeesuksen eri-

tyiseen ilmestykseen hänelle. — Kristinuskon
ensimäisiä levittäjiä eri maissa sanotaan myös-
kin näiden maiden apostoleiksi: niin on esim.

Bonifacius Saksan apostoli, Kyrillos ja Metodios
slaavilaisten apostoleita, ja Ansgarius Pohjois-
Euroopan (Skandinaavian) apostoli. Edv. Ht.

Apostolicum [-tö'-J (lat.), apostolinen uskon-
tunnustus.
Apostolien oppi ks. Herran oppi.
Apostolien tekoja (Apostolien teot)

on U:n T:n .5:niieu kirjan nimi. Tämä hi.storial-

linei! teos on alkulauseensa mukaan kirjoitettu

Luukkaan evankeliumin jatkoksi ja perustuu
eri lähteisiin, joista yhtenä ovat tekijän omat
Paavalin matkatoverina ollessaan kirjoittamat
muistiinpanot; vrt. 16i„-ij ; 2O3-15 ; 'il^-is; 27,,; 28i„
(n. s. „me"-lähde, koska kertoja itse on ollut

mukana). Kirjan edellisessä puoliskossa, jossa

Pietari on päähenkilönä, kerrotaan, kuinka
kri.st. seurakuntia syntyi Palestiinaan ja Syy-
riaan; jälkimäisessä osassa (luvut 13-28) esite-

tään Paavalin vaikutus aina siihen asti kun hän
joutuu kaksivuotiseen vankeuteen Roomaan.

Edv. St.

Apostolinen, se mikä välittömästi johtuu
apostoleista tai mikä vastaa heidän henkeänsä
ja oppiansa. Katolinen kirkko nimittää itseään
..apostoliseksi kirkoksi" kumpaisessakin mie-
lessä, vrt. Apostolinen suksessioni ja
P e r i n t ä t i e t o.

Apostolinen kuningas, arvonimi, jonka paavi
."<ylve.>-ter Jl v. lOCKJ antoi Unkarin ensimäiselle
kristitylle kuninkaalle, pyhälle Tapanille. V.
1758 paavi Klemens XIII uudisti sen Itävalta-
Ihikarin hallitsijalle.

Apostolinen suksessioni (lat. siicee'ssiö apos-
iö'lica), ,,apostolinen seuranto". Katolinen kirk-
ko panee papiksi ja piispaksi vihkimyksen päte-

vyydenehdoksi, että sen on toimittanut piispa,

joka itse on vihkimyksensä saanut samoin vihi-

tyltä, niin että katkeamaton piispojen sarja
ulottuu, niinkuin uskotaan, takaperin aposto-
leihin saakka. Englannin piispallinen kirkko
pitää apostolist.a suksessionia myöskin olennai-
sena, jotavastoin sitä niissä luterilaisissa maissa,
joissa piispanvirka on säilytetty, on noudatettu
ainoastaan kunnianarvoisana tapana. Onko
36. Painc^tlu " ;,03.

apost. suksess.. Englannissa ja Ruotsissa säilynyt
katkeamatta uskonpuhdistuksen aikana, on rii-

danalainen kysymys: Suomessa se ainakin kat-
kesi 1884, jolloin kaikki piispat samana vuonna
kuolivat eikä uusien vihkijäksi kutsuttu ketään
ulkomaalaista piispaa. .J. O.
Apostolinen uskontunnustus (SyniOolum

itp(istu'licum). ensimäinen n. s. oikumeenisista
(yleisistä) uskontunnustuksista, jotka ovat koko
kristikunnalle yhteiset. A. u. sisältää kolme
uskonkappaletta ja ne ilmilausuvat uskon „Isään
Jumalaan", „Jeesukseen Kristukseen, Hänen ai-

noaan poikaansa" ja ,,Pyhään Henkeen". Pe-
rintätiedon mukaan ne ovat apostolien ennen
eroansa Jerusalemissa sepittämät. Myöhempi
tutkimus on osoittanut, että apostolisen uskon-
tunnustuksen pohjana on Rooman seurakunnassa
toisen vuosisadan keskivaiheilla kastekaavan pe-

rustukselle laadittu uskontunnustus, joka vuo-
rostaan mahdollisesti perustuu vielä vanhem-
paan itämailla muodostuneeseen alkukristilli-

seen tunnustukseen. Nykyisessä muodossaan
a. u. aikaisimmin esiintyi Galliassa joko 5:nnen
vuosis. lopulla tai C:nnen alkupuolella. (J. G.)

Apostoliset isät (Patres apoKtö'liciJ. Näin ni-

mitetään niitä muinaiskristillisiä kirjailijoita,

joita pidettiin apostolien välittöminä oppilaina.

Nämä ovat: Klemens Roomalainen, Barnabas,
Ignatius, Papias, Polykarpus ja Hermas. Näistä
kuuluu kumminkin ainoastaan Klemens var-

masti ensimaiseen vuosisataan ; muiden teokset

ovat toisen vuosisadan ensi vuosikymmeniltä.
Otteita niistä on suomentanut O. H. Cleve, „Ku-
vauksia kri.stilliscu kirkon vaiheista" (1876,

1878). (J. G.)

Apostoliset konstitutsionit, kreikankielinen,

todennäköisesti 5:nnen vuosis. alkupuolelta ole-

va, Syyriassa laadittu kokoelma kirkko-oikeu-

dellisia säädöksiä (8 kirjaa). Sen päälähde on
syyriankielinen ,.Didaskalia".

Apostoliset seurakunnat, apostolien itsensä

])crustamille seurakunnille annettu kunnianimi;
tällaisina mainittiin Jerusalemin, Rooman, An-
tiokian. Efeson. Korintin y. m. seurakuntia.

Apostoliveljet, kerettiläinen seura 13:nnelta

vuosis. Sen perusti parmalainen käsityöläinen

Gerhard Segarelli. Apostolisen köyhyyden in-

nostamana liäu kulki jniipäri kerjäläisveljenä,

saarnaten parannu.sta. Kuu paavi 1286 kielsi

apostoliveljien seuran, ryhtyivät he taisteluun

maallistunutta kirkkoa vastaan. V. 1300 Sega-

relli kerettiläisenä poltettiin. Hänen seuraa-

jansa, Dolcino Novaralainen, kaunopuheinen ja

hehkumielinen mies, yllytti ennustuksillaan kir-

kon pikaisesta häviöstä seuralaisiaan mitä suu-

rimpaan uskonkiihkoon ja puolustautui kauan

aikaa menestyksellä Vereelliu piispan lähettä-

mää ristiretkeläisjoukkoa vastaan, kunnes hän
vangittiin ja 1307 poltettiin. Sitten lahko vä-

hitellen hävisi. (J. G.)

Apostrofl (kreik. apostrophe' = poiskääntymi-

uen, pako) , 1. puheessa poissaolevan puoleen

kääntyminen. 2. heittomerkki (') (ks. t.). —
Apostrofeerata, puheessa kohdistaa sa-

nansa poissaolevalle aivan kuin hän olisi läsnä:

kiivaasti puliutella jotakuta, purkaa kiivaut-

tansa.

Apoteema (kreik. npotitM'nai = panna, pois),

se viiva, joka kohtisuora.sti vedetään säännöili-
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sen monikulmion keskipisteestä jotakin sivua
vastaan ja on siis saman monikulmion sisään
piirretyn ympyrän säde: säännöllisessä pyrami-
dissa se suora viiva, joka vedetään huipusta
kohtisuorasti jotakin kantasivua vastaan.
Apoteoosi (kreik. apothe'ösis)

,
jumalaksi ko-

rottaminen, pyhä toimitus, jolla muinaisajan
kansat kohottivat ihrai.sen jumalien arvoon.
Useat hallitsijat, kuten Aleksanteri Suuri ja

monet Rooman keisarit, saivat osakseen tällai-

sen kunnian. Koomassa tämä toimitus suori-

tettiin tavallisesti Marskentällä. — Nykyajan
kielessä a, tarkoittaa henkilön tai asian pilviin

saakka ylistämistä ja ihannoimista.
Apothecium. (kreik. apothe'ke = säilytys-

huone) , kaavit., kotelomalja, kotelosienten
ja jäkälien avoin, huovastokudoksen rajoittama,
usein värinsä kautta muusta sekovarresta eroava
itiölava. Se sisältää itiökotelot ja niiden vä-

lissä nesterihmoja.
Apotrooppinen (kreik. opo' = pois, ja tropos

-

käänne, suuntautuminen), kasvit., ks. Siemen-
aihe.
Apotti (< arain. uhha = isä) , luostarin joh-

tajan virkanimi useiss.a etenkin vanhemmissa
munkkikunnissa (benediktiiniläLsessä, klunylai-
sessa, cistereiläisessä y. m.). Toisissa munkki-
kunnis.sa käytetään nimityksiä priori (domini-
kaanit), guardiaani (fransiskaanit) j. n. e.

Kreikkalais-katolisessa kirkossa ovat vastaavat
nimitykset iguraeni ja arkkimandriitti. Apotin
vaali oli alkujaan yksistään munkkien asia,

mutta aikojen kuluessa ovat ruhtinaat, piispat

ja paavit saaneet siihen nähden oikeuksia.
Apotit luetaan kirkon prelaatteihin ; suurten
luostarien apotit olivat keskiajalla samalla mah-
tavia maallisia herroja. J. G.
Appalakit, A p p a 1 a e h i a n M o u n t a i n s

[äp3lu'tsi3n inauntinz], vuoriryhmä Pohj.-Ame-
riikassa, ulottuvat St. Lawrencen lahdesta Mek-
sikon lahden rannikkotasankoon asti. Iso Laakso
(Great Valley) jakaa ne lännessä oleviin Cura-
berlandin (ks. t.) ja AUeghanyn (ks. t.) ylätasan-
koihin sekä varsinaisiin Appalakkeihin idässä.

Ne ovat vedenjakajia .»Vtlantin-raereen ja Mek-
sikon lahteen virtaaville joille, sekä maantie-
teellisenä rajana toisistaan suuresti eroaville

Mississipin tasangolle ja Atlantin rannikolle.

Ko'oltaan ja laajuudeltaan ne ovat lännessä ole-

via vuoria pienempiä. Levein kohta on 300 km
ja suurin korkeus 2,000 m. Eri ryhmistä mai-
nittakoon: Valkoiset ja Viheriät vuoret (White
and Green Mountains) Kanadan ja Uuden-Eng-
lannin valtioitten välillä (korkein huippu Mount
Washington 1,018 m yi. merenp.), Adirondack-
vuoret Cliamphiin-järven ja Catskill-vuoret Hud-
son-joen länsipuolella, sekä n. s. Sininen selänne,

Blue Uidge, jolla on ryhmän korkein huippu Mt.
Mitchell eli Black Uome 2,044 m yi. merenp.,
vastapäätä Alleghany-vuoria. Vuorten itärin-

teellä, joka viettää Atlantan päin, on nimenä
The Piedmont Belt s. o. vuoren juurella

sijaitsevien kukkulain seutu. — Great Valleyn
pohjalla on Champlain-järvi. Myös Hudson-,
Dela\vare-, Potomac-, Su.squehannah- ja Tennes-
see-joet saavat täällä alkunsa. VV. S-m.

Apparelji (ransk. appareil), jonkun tehtävän
tai ammatin suorittamiseen tarvittavat vehkeet,
varustukset.

Kaaterskill-putuuk?- iilakr

Apparenttinen (lat. Qpp«re're = näyttäytyä)

.

näennäinen. A. aika, aurinkoaika, se aika.
jonka osoittaa suoraan asetettu aurinko-osoitin.

Apparitsioni (lat. uppärc're = näyttäytyä),
esiintyminen; ulkomuoto, puku.
Appartementti ks. Apartemanki.
Appassionato {-nu'-J (it.), mus., intoisesti.

intohimoisesti.

Appelberg, Karl Adolf (s. 1851), kirkko-
historioitsija, synt. Perniössä, tuli ylioppi-
laaksi 1871, väitteli jumaluusopin lisensiaatiksi

väitöskirjalla „Bidrag tili belysning af sättet

för prästtjänsteruas besättande i Finland frän
relormationen tili medlet af 17 seklet", nimitet-

tiin 1900 käytännöllisen jumaluusopin professo-
riksi, julkaistuaan tätä virkaa varten teoksen
„Bidrag tili belysande af kyrkans rättsliga ställ-

ning i Sverige och Finland frän reformationen
intill kyrkolagen 1G80".

Appelgren-Kivalo, Otto Hjalmar (s.

18.53), muinaistutkija, synt. Hyrynsalmella, yli-

oppilas 1875, fil. kandidaatti 1884, li.sensiaatti

1891, historiallisen museon konservaattori 1893.

A.-K. otti osaa v. 1887 Siperiaan lähetettyyn en-

simaiseen muinaistieteelliseen retkikuntaan, ja

on omassa maassa ahkeraan tutkimuksia toi-

mittanut. Julkaissut: ..Muinaisjäännöksiä ja

tarinoita Kemin kihlakunnan itäisissä osissa''

(1881) ; ,,Suomen muinaislinnat" (lisens.-väitösk..

1891); „Svenskarnas inilyttning tili Finland''
(Suomen Museossa 1897) ; ,.Suomalaisia pukuja
myöhemmältä rautakaudelta" (1908) y. m.
Appellatiivi (bt. o;);)c//(('>-e = nimittää), yleis-

nimi, sellainen konkreettinen substantiivi (ks.

t.), jok;i ilmoittaa kaikkien samaan lajiin kuulu-
vien esineiden (aineiden, ryhmien) yhteisen ni-
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iiien (esim. jäänsärkijä), vastakohtana proprille

(ks. t.) 1. erisnimille (esim. Tarmo). Appella-
tiiveja ovat m. m. ainenimet (esim. savi) ja

ryhniänimel (esim. männikkö)

.

A. K.
Appellatsioni (lat. op/)f»«'(iö = vetoaminen),

ulkomaisessa prosessi-oikeudessa tavallinen ni-

mitys muutoksenhakukeinolle, menettelylle, jon-

ka kautta alemman oikeuden päätökseen hae-
taan muutosta lähinnä ylemmästä oikeusastees-
ta, vrt. Muutoksenhakukeino. Vali-
tus, V e t o. O. K:nen.
Appelli (lat. appelUi're - huutaa luo, puhu-

tella), sotamiesten kokoontuminen, esim. käs-
kyjä kuulemaan. Puhaltaa appelli, an-
taa kokoontumismerkki. O. K-.tifn.

Appelsiini on appelsiinipuun (Citrus auran-
tium sinensis)

hedelmä. Se on
suuri keltakuo-
rinen, mehevä-
maitoinen, imelä
marjahedelmä.

Messinä, Valen-
cia ja Azorit
uvat Euroopan
t\innetuimpia ap-

pelsiiniviljelys-

seutuja. vrt. C i t-

Appelsiini. r u s.

Appendicitis (lat. appe'»di.i- = lisäke) , umpi-
.•uolen umpilisäkkeen tulehdus, ks. TJ m p i 1 i-

.sakkeen tulehdus.
Appendicularia [-lä'-], pyrstökkäät, ryh-

mä vaippaeläimiä (Tunicata). Pieniä,

pyrstöjänteellä varustettuja vapaasti uivia meri-
eläimiä, joilla on pitkähkö ohut uimapyrstö,
mutta varsinainen ruumis vain 1-3 mm mittai-

nen. Yhdennäköisyys merituppien (Asci-

tlia) toukkien kanssa oikeuttaa pitämään niitä

pääjaksonsa alkuperäisimpänä ja vanhimpana
tyyppinä.
Appendiks ks. Appendix.
Appendix (lat. o/)pt')irfere = riippua kiinni),

lisäys. — A. v e r m i e u 1 a r i s, (umpisuolen)
„matomainen lisäke".

Appenzell, kanttoni koillisessa Sveitsissä,

joka puolelta S:t Gallenin kanttonin ympäröimä.
.Se on jaettu kahteen osaan; protestanttinen A.
Ausser-Rhoden, 242 km', 55,926 as. ja katolinen
A. Inner-Khoden. 173 km-, 13,835 as. Pääkau-
punki A., Inner-Rhodenissa, 4.600 as. Tärkeim-
mät Ausser-Rhodenin kaupungit ovat Herisau ja

Trogen. Pääelinkeino: karjanhoito. Koru-
ompeluksien valmistamista harjoitetaan tuotta-

vana kotiteollisimtena. IV. .^'-ni.

Apperseptsioni (mlat. apperce'ptiö = käsitys

< ud, ja ;;erci'pere = tajuta), se sieluntoiminta,
jolla varsinaisesti käsitämme ne asiat, jotka

esiintyvät tajunnallemme. Se osoittaa selvää,

itsetietoista käsittämistä, erotukseksi persept-
sionista, joka merkitsee epäselvempää tajua-
mista. Ilerbart opetti, että tajuntamme omistaa
eli a p p e r s i p e e r a a uuden mielikuvan sen
kautta, että tämä joutuu entisten, mielessä säi-

lyneiden mielikuvajoukkojen yhteyteen, jolloin

se useiu mukautuu niiden mukaan ja alistetaan
jonkun tutun, vakaantuneen yleismielteen alle;

siten vasta oikein käsitämme, mitä uusi mieli-

kuva merkitsee. \Vundt katsoo apperseptsionin

perusomituisuudeksi sen omituisen sielullisen
aktiviteetin eli itsetoiminnan, mikä siinä ilme-
nee. Tajunnallemme tarjoutuu lakkaamatta, ha-
vaintojen ja mielleassosiatsionien vaikutuksesta,
suuri joukko erilaisia mielikuvia, mutta tajun-
tamme kääntää itsetoimivasti tarkkaavaisui.-
tensa jonkun tai joidenkuiden puoleen. Liit-

tyen tähän Wundtin katsantotapaan on viime
aikoina esiintynyt huomattava sielutieteellinen
suunta, „apperseptsioni-psykologia", joka arve-
lee tajunnan toimivan itsenäisesti ja joka siten
vastustaa as.sosiatsioni-sielutiedettä (vrt. A s s o-

s i a t s i o n i) . [K. Lange, ,,Apperseptioni, sie-

lutieteellis-kasvatusopillinen tutkimus" (suom.
1901).] A. Gr.
Appersipeerata ks. Apperseptsioni.
Appertiuenssi (lat. appertine're = kuulua, jo-

honkin), yhteenkuuluva esine.

Appianos [-äiio'sJ (lat. AppitVniis), kreik.
historioitsija, Aleksandriasta kotoisin, eli 2;lla

vuosis. j. Kr.; siirtyi keisari Hadrianuksen ai-

kana Roomaan; kirjoitti kreikan kielellä Roo-
man valtakunnan historian (Romaika), jossa
varsinkin esitti mitenkä eri maat ja kansat vähi-
tellen olivat valtakuntaan liittyneet. Tästä 24
kirjaa käsittäneestä teoksesta on vain osia säi-

lynyt. O. E. T.

AppiuE Claudius ks. (_' 1 a u d i u s.

Appi ... ks. A p 1 . . .

Appoint /op«(J7 (ransk.) 1. appunto (it.),

täyttvekseli ; vekseli, joka tasoittaa velan tahi

jonka kautta määrätty summa tehdään täydeksi.
— Lähettää 1. asettaa (vekseli) par appoint eli

per appunto: maksaa velan jäännös eli saldo,

vek.selillä. joka tasan täyttää summan. — Ap-
point käytetään myös merkitsemään: 1) jokaista

yksityistä vekseliä 'ähetyksestä, johon kuuluu
useampia vekseleitä, 2) jokaista samaan lainaan

kuuluvaa eri obligatsionia, 3) paperirahojen eri

arvomäärää, ja 4) saldoa. O. K:nen.
Apponyi f-nji], vanha, 1739 kreivilliseeu ar-

voon korotettu unk. aatelissuku. 1. Antal
György A. (1751-1817), perusti arvokkaan
Apponyin kirjaston, joka nykyään on Pozso-

nyissa (Pressburgissa) . — 2. György A.,

(1808-99), valtiomies, oli vuodesta 1843 konser-

vatiivis-aristokraattisen puolueen johtaja Un-
karin valtiopäivillä, eli 1848 vuoden tapahtu-

main jälkeen valtiollisesta elämästä syrjässä,

kunnes 1859 tuli Wienissä olevan n. s. lisätyn

valtioneuvoston jäseneksi ; siellä hän oli kan-

sallisen puolueen johtajia. 1861-63 hän oli

LTnkarin korkeimman tuomioistuimen president-

tinä. Myöhemmin hän. valtiopäivämiehenä, liit-

tyi Deäkin puolueeseen, mutta vetäytyi sitten

1869 lopullisesti pois politiikasta. — 3. A 1-

bert (s. 1846), valtiomies, valittiin 1872

edustajakamarin jäseneksi ja tuli pian huo-

matuksi loistavana puhujana; 1878:sta hän

oli ..kansallispuolueen" johtaja; vastusti kiih-

keästi K. Tiszan asevelvollisuuslakiehdotusta.

1899 A. puolueineen liittyi uuteen SzSUin joh-

tamaan hallituspuolueeseen. 1901-03 hän oli

edustajakamarin presidenttinä. V. 1904 A. kan-

nattajineen luopui Istvan Tiszan johtamasta

hallituspuolueesta ja liittyi Fr. Kossuthin joht;i-

maan n. s. ,,itsenäisyyspuoluee.seen" kumotak-
seen yhdessä tämän kanssa hallituksen. Tämä
onnistuikin (tammikuun vaaleissa 1905) odotta-
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niattomsin hyvin ja nyt oli ,.itscuäisyyspuo-

lueclla" valta käsissään. Laittomuuden vuonna
l!)(l5-06 (Fejörväryu miuisteristöu aikana) A.
toimeliaasti otti osaa puolueensa johtoon, ja kun
hiiUisuus jiilleen snatiiu i)alautetuksi, astui A.
kultusministerinä uuden, Wekerlen johtaman
koaliLsioniliallitnkseu jäseneksi. — A. on myös
esiintynyt kirjailijana, eritoten valtiollisena,

varsinkin tutustuttaen ulkomaita Unkarin val-

ticlli.seen asemaan. Kauhankougresseihiu A.
liuomattnvalla tavalla on ottanut osaa.

Apporteerata (ransk. apporler < lat. ad =

luu, ja porlä'ie = kantaa), noutaa (ammuttu
saiilis) (vars. opetetuista koirista).

Appositsioni (lat. apposi'tiö = lisäys) , ver-

Ipiiu ja substantiiviin yhteisesti liittyvä, sivu-

lausetta edustava, yleisimmin essiivissä oleva

määräys 1. adverbiaali (esim. Jo poikana tunsin

liänet)

.

Apprehensiouiteoria (lat. öd = luo, ja pre-

lir'ii(lcrc = iarttu;i) ks. .\ b 1 a t s i o n i t e o r i a.

Appreteerata, Appretuuri ks. A p r e t e e-

r a t M ja .\ p r e t u u r i.

Approbatsioni (lat. approhiVliö) , hyväksymi-
nen, oikeuttaminen, suostumus.
Approbatur f-bä'-] (lat.), ,,hyväksytään",

alin Inv.-iksyvä arvosana yliopistotutkinnoissa;

ylemmät pääarvosanat ovat cum laude ap-
probatur, ,,kiitoksella hyväk.syttävä" ja

I a u d a t u r. ,,kiitettävä".

Approksimatiivinen (nilat. appr(ixiriiä'rn <
ik/ = luo, ja pro./,i«ii/.s = lähin) , likimääräinen. —
-\ p p r o k s i m a t s i o n i, likiarvon määrää-
minen, todellista arvoa mahdollisimman lähellä

olevan arvon määrääminen, likimääräinen ar-

vioiminen.
Appropriatsioni (lat. «r/ = luo. ja jirupriiif: ^

oma), anastaminen, omaksvuniiieii.

Apraksin [-a'-J. 1. F e d o r M a t v e j e-

\ its A. (1661-1728), ven. yliamiraali, oli yl-

häistä sukua ja kuu-
lui Pietari Suuren
lähimpään seurapii-

riin ollen hänelle su-

kuakin. Varsinkin on
hiinen toimintansa
venäliiisen laivaston

luomiseksi muistet-

tava ja tunnustuk-
sena siitä hän .sai

yliamiraalin arvon.
Sodassa Kuotsia vas-

taan -A. osoitti suurta
kuntoa. Syksyllä 1708

hän Inkerinmaalla
\oitti Lybeckerin. ja

oli sitten sen iiiirilys-

arnieijan päällikkönä,

joka mnalisk.-kesäk. 171(1 piiritti Viipuria jäsen
valloitti. 1713 hän samoin oli Suomeen hyiikkää-

vän ven. armeijan ylijiäiillikkönä ja voittajana

1'älkäneen luistelussa. Kun venäläiset 1717 jär-

jestivät Suomen htillitu.sta, inäärätliin A. siviili-

hallinnon korkeimmaksi päälliköksi, jona kui-

tenkin oleskeli Pietarissa lähemmin ottamatta
asi(/ihin osaa. Myöhemmin .\, seurasi Pietaria

hänen sotaretkillään Kaspianmeren kansoja
ja Persiaa vastaan. A. ei yleensä ollut tsaarin

Miidislushankkeiden ystävii ja joutui pari ki r-

I M"

laa syytteeseen valtiovarain anastamise,sta,

mutta .sai tsaarilta armon,
2. Stepan Fedorovits A. (1702-58).

ven. soturi, taisteli Miinuiehin johdolla turkki-
laisia vastaan, määrättiin 1757 sotamarsalkkana
Preussiin ryntäävän armeijan päälliköksi, jona

30 p, elok. sai voiton Grossjägersdorfin luona.

Voittoa hän ei kuitinkaan hyväkseen käyttänyt,
vaan lähti saatuaan tiedon keisarinna Elisa-

betin sairastumisesta takaisin Venäjän alueelle,

jonka johdosta joutui syytteeseen lahjusten

otosta ja kuoli ennen tuomion langettamista
vankeude,ssa. A', 6.

a. p. B. c. (myös p. R. c), lyhennys sanoista

amto posl Jiomam conditam (lat.), vuonna Roo-
man jierustamisen jälkeen.

Apres [npr6'j (ransk.), jälkeen. A. n o \i s I i-

deluge [apiC ml la dciy'z], meidän jälkeemme
vedenpaisumus!
Apreteerata (ransk. iippriter = valmistaa),

antaa kankaille, langoille, paperille, nahalle

y. m. niiden lopullinen laatumuoto. Kankaiden
apreteeraamineu tapahtuu eri lailla eri kankai-
siin nähden. Villakankaisiin nähden tämä kä-

sittää pesemisen, nukanteon, leikkauksen, nyp-
päyksen, vanutuksen, silityksen, höyrytyksen ja

pingotuksen y. m. toimitukset, jotka tapahtuvat
erikoisissa koneellisissa laitteissa. Puuvillakan-

kaat taasen valkaistaan, poltetaan tasaisiksi,

tilytetääu tärkkelysaineilla y. m,, kostutetaan

ja mankeloidaan, Milloin puuvillakangas on
saatava villantapaiseksi, se nukataan, leikataan

ja harjataan y, m, V. V.

Apretuuri, koneesta lähteneen kankaan, keh-

rätyn villan, paperin, ]iarkitun nahkan y. m.
viimeistely kauppaa ja käytäntöä varten. Pu-
hutaan silkkikiilto a:sta. metallikiilto a:sta

(kankaissa) j. n. e. — Myös nahkavoide. vrt.

Apreteerata. (V. V.)

Aprikoosi ks. A ]> r i k o o s i p u u.

Aprikoosipuu (1'riinu.'! armeniaca) on Rosa-
era'-hcimon ;il;iheimoon Drupuvca' kuuluva jok-

seenkin matalakas-
vuinen, Kuroopassa
harvoin yli 8 m kor-

kea puu, joka kukkii
ennen lehtimlslä. Ku-
kat kirsikan kukan
näköisiä, lyliytperäi-

siä, väriltiiän valkei-

ta tahi vaalean punai-

sia, yksittäisiä tahi

parit laisia. Lehdet
lyhylruotisia, puikei-

ta tahi herttanuiisia.

toiskertaan sahalai-

taisia, kaljuja, lledel-

n]ii sametti nukka iiHMi,

melk, omenan kokoi-

nen luumarja, jonka toisella

täinen uurre; uuilto keltainen, mehevä ja makea;
luu litteä, siemen karvas tahi imelä. — Etelä

ja Keski-Euroo]>assa, nykyään varsinkin Pohj,

.\meriikassa, viljellään aprikoosipuita suuret

miiäriit, lledidmät viedään eniinmiikseen kuiva-
tittuina kaup))aan, .\,-puun kotiuuia lienee

Kiina,

Aprilis /•/'"'-/ (lat,, < upcrVre = a\aXa.) . huliti-

kiui ( rooiriabii-irn toinen kuukausi). — .\ p-

\|)rll^l>IISiItUll.

]iUolella on pitkit-
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rilli, hulitikuiiu eusimäisen päivän narraus-
pila, joka on yleinen suuressa osassa Eurooppaa.
A priori /-ö'-/ (lat., oikeastaan a p. parte =

„edelliaestu osasta") , edelläkäyrästä eli perus-

teesta lähtien, osoittaa filosofisessa tieto-opissa

sellaisia väitteitä, joita johdetaan kysymyk-
sessä olevien tosiasiaiu perusteista eli siitä,

mikä on, kuten Aristoteles lausui, ..itsessään

ensimäistä" (esim. kun tähteintutkija yleisen

^ravitatsionilain nojalla laskee, koska auringon-
pimennys tulee tapahtumaan). A. poste-
riori ovat sitä vastoin sellaiset tiedot, joita

johdamme seurauksista eli siitä, mikä on
..itsessään myöhempää" (esim. kun tutkija vaa-
riuottaa odottamattoman ilmiön ja etsii sen

.-^yytä). Vielä jyrkemmässä ja ehdottomassa mer-
kityksessä a priori on sellainen tieto, joka ei

millään tavoin johdu kokemuksesta, vaan perus-

tuu yksistään järkeen eli omaan henkeemme.
On paljon kiistelty siitä, onko mitään viimemai-
nitussa merkityksessä apriorista tietoa. Ny-
kyänsä myöntävät melkein kaikki, ettei ole sie-

lussa mitään ..synnynnäisiä aatteita", vaan
kaikki mielikuvat syntyvät vasta saadun koke-
muksen aiheuttamina. Mutta sittenkin täytyy
tunnustaa tiedossamme olevan eräitä apriorisia-

kin aineksia. Sellaisia ovat ensiksikin matema-
tiikan ja logiikan aksiomit (ks. t.). Mutta
muutenkin tietokykymme oman apriorisen luon-

tonsa johdosta lisää vaarinotettuihin kokemuk-
siin muutamia tärkeitä edellytyksiä: käsitämme
välttämättä kaikkia objekteja eli kaikkea ole-

vaista yhtenäiseksi ja etsimme kokemuk-
sen tuottamissa havainnoissa kaikkialla lain-
mukaisuutta; vieläpä ajatuksemme ker-

rassaan edellyttää, johtopäätöksiään teh-

dessään, että tosiaankin olevainen on j-htenäistä

ja lainmukaista. Filosolisen tieto-opin pitää

koettaa tarkemmin selvittää, mitä apriorisia

olettamuksia tästä johtuu. — Jokapäiväisessä
kielessä arvelu tai väite sanotaan olevan a priori,

kun se on ennakolta omaksuttu, tutkimatta
asiata erityiskohtaisesti. — A p r i o r i s m i, se

mielipide, että järjessämme on apriorisia tie-

toja tahi ainakin tiedonaineksia. A. Gr.

A propos [-pö'J (ransk.), oikeaan aikaan;
puheena ollen ; sattumalta.
Apseron, niemimaa Kaukaasiassa, Kaspian-

meren länsirannalla. Naftalähteitä, joista nafta
putkia myöten johdetaan Bakuhun, missä siitä

tislaamalla valmistetaan polttoöljyä (petroleu-

mia, fotogenia y. m.) . Tulenpalvelukseu koti-

paikka (vanha temppelinsija sekä vanha luostari-

rakennus), vrt. Baku.
Apsidit 1. Absidit (< kreik. opsi'» = pyö-

ristys), kierto- tai pyrstötähden radan kaksi pis-

tettä, joissa taivaankappale on aurinkoa lähinnä
(perihelium) tai siitä kauimpana (apheliumi.
siis ellipsin suuren akselin päätepisteet; tätä
.ikselia sanotaan senvuoksi a p s i d i v i i v a k s i.

Apsis (kreik.), puoliympyränmuotoinen, puo-
likupukattoinen syvennys kirkkorakennuksen
(varsinkin muinaiskristillisen basilikan) keski-
laivan yläpään seinämuurissa. Sen edessä oli

alttari.

Apteekkari (< kreik. opof^ifit" = varasto-
huone) on Suomessa jokainen, jonka Lääkintä-
hallitus on siksi jiilistanut. Aikaisemmin an-

nettiin apteekkarin arvonimi suoritetun apteek-

karintutkinnon perusteella, mutta nykyään ei

sen saamiseksi eri tutkintoa vaadita, vaan an-
netaan apteekkariukirja ilman muuta jokaiselle
proviisorille, joka asianmukaisella luvalla on pe-
rustanut tai muutoin haltuunsa ottanut aptee-
kin maassa. Ammattitaito on hankittava käy-
tännöllisesti palvelemalla apteekissa vähintäin
3, tahi jos oppilas on fyysillis-nuitemaattisten
tieteiden kandidaatti Helsingin Aleksanterin-
yliopistossa, vähintäin 1 'f, vuotta, minkä jäl-

keen f a r m a s i a n o p p i 1 a s on oikeutettu
kiiymään kuulustelun määrätyissä aineissa ja

sitten, ilmoituk.sen jälkeen, Lääkintähallitukseu
edessä suorittamaan farmasianopiskeli-
jan tutkinnon. Sitten vielä vähintään 3 vuotta,

tahi jos hän on fyysillis-matemaattisten tieteiden
kandidaatti, 1 '/, vuotta palveltuaan apteekissa,
tulee farmasianopiskelijan läpikäydä 2-vuotiueu
kurssi yliopiston farmaseuttisessa laitoksessa,

minkä jälkeen hän on oikeutettu, ilmoituksen
jälkeen, Lääkintähallitukseu edessä suoritta-

maan proviisorin-tutkinnon, joka tuottaa
oikeuden joko hoitaa toisen apteekkia tai hank-
kia itselleen oma taikka saada oikeudet johon-

kin uuteen apteekkiin (Keis. aset. farmaseutti-
sesta opetus- ja tutkintotoimesta Suomessa, an-

nettu 2fi p:nä tammik. 1S97). O. K:nen.
Apteekki (kreik. apothC^ke = varastohuone)

,

liiäkkeiden myynti- ja valmistu-slaitos. Muuta-
missa harvoissa maissa, kuten useimmissa Poli-

jois-Ameriikan Yhdysvaltoihin kuuluvissa val-

tioissa ja Irlannissa, on lääkkeiden kauppa yhtä
vapaa kuin muukin porvarillinen elinkeino,

mutta useimmissa maissa se on erityisen suoje-

levan lainsäädännön esineenä. Suomessakin on
lääkkeiden valmistus ja myynti erotettu vapai-

den elinkeinojen jouko.sta ja sijoitettu apteek-

keihin ja rohdoskauppoihin.
A])toekkilaitos on Suomessa järjestetty täy-

dellisesti ammattikuntaiseen tapaan. Sen joh-

tavana ]ieriaatteena on, että apteekkiliikettä

omalla vastuullaan saavat harjoittaa ainoastaan

sellaiset henkilöt, jotka ovat käyneet \ä]>i mää-
rätyt oppivnodet ja suorittaneet määrätyt opin-

näytteet sekä saaneet apteekkiliikkeen harjoit-

tamiseen erityisen luvan. n. s. apteekki-
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oikeudet. Apteekkioikeuksien antaminen on
korkeimmalle hallintovallalle kuuluva oikeus,

jota Keisarin ja Suuriruhtinaan nimessä har-

joittaa Senaatti. Oikeudelliselta luonteeltaan

ovat apteekkioikeudet joko reaalisia tahi persoo-

nallisia. Edelli.stä lajia ovat vanhoille eli n. s.

kanta-apteekeille myönnetyt oikeudet, joita on
annettu kunnille, korporatsioneille (esim. yli-

opistolle) ja myöskin yksityisille henkilöille.

Tällaiset apteekit ovat verosta vapaita ja siir-

tyvät haltijan oikeudenomistajille perinnön tahi

muun laillisen saannon kautta, vaikka apteek-

kia tiitysti ei saa hoitaa muut kuin asianmukai-
sesti tutkitut proviisorit. Persoonalliset aptee-

kit ovat .syntyneet myöhemmin siten, että ap-

teekkioikeudet on annettu jollekin määrätylle
henkilölle sillä ehdolla, ettei niitä saa siirtää

toiselle. Persoonalliset apteekit, joita ei siis

saa luovuttaa toiselle armollisetta luvatta, mak-
savat veroa kruunulle ja ovat sitä varten jaetut

7:ään luokkaan.
Apteekkiliikkeen harjoittamisesta annetaan

yksityiskohtaisia määräyksiä Farmacopea
fennicassa, virallisessa luettelossa, jossa

mainitaan, mitä lääkkeitä apteekissa tulee olla

sekä miten ne ovat valmistettavat ja säilytettä-

vät. Lääkkeiden myynnissä on, apteekkioikeuk-

sien menettämisen uhalla, noudatettava säiidet-

tyjä lääketaksoja. Muita kuin apteekki-

liikkeeseen kuuluvia tavaroita ei apteekeissa

^iia pitää kaupan.
Apteekkiliike on Lääkintähallituksen silmällä-

pidon alaisena, ja tästä valvomisesta pidetään
liuolta osaksi piirilääkärien pitämien vuotuis-

ten apteekiutarkastusten, osaksi apteekinkat-
aastusten kautta, jotka joku erityisesti määrätty
amniiif timies toimittaa. O. Ernen.
Apteekkilaatikko, lääkevarasto, jonka jon-

kun itsenäisen apteekin omistaja, asianmukai-
sen oikeuden siihen saatuaan, on perustanut
paikkakunnalle, missä itsenäinen apteekki ei

kannattaisi. O. K:ncn.
Apteekkimitat, mitat, joita käytetään lääke-

aineita lääkkeiden valmistuksessa mitattaessa.

Vanhat a|iteekkimitat olivat naula 1. libra
(n. s. Niirnbergin naula = ""/sms porvarillista

naulaa = ;>ö6,247 gr.)-12 unssia (,^) 1 unssi

= 8 drakmaa 1. kvintiiniä (3) (=0,o0!)8463 nau-

laa =20,68725 gr.) ; 1 drakma = 3 krupulaa

O) (=0,008730 naulaa = 0,37 10900 gr.) ; 1 k r u-

p u 1 a = 20 graania (=0,002910202 naulaa =

I.2369(i9 gr.) ; 1 gr a a n i = 0,0001465131 naulaa
(= 0,<ioi8484 gr.). Metrijiirjestelmä otettiin meil-

lä apteekeissa kä3'täntöön 1 p. tammik. 1887.

Apteekkioikeudet ks. A ji t e e k k i.

Apteekkitaksa, liiäketaksa (ks. t.).

Apteerata (lat. uiitCi'rc), sovittaa, asettaa.

Apteeraus (lat. aptä're = sovittaa), metsät.
I'»iden apteerauksella tarkoitetaan runkojen
asianmukaista katkomista tahi pölkyttiimistä.

.\:ssa, jota koetetaan toimittaa niin, että puu
antaa suurimman taloudellisen voiton, nouda-
tetaan seuraavia yleisiä sääntöjii: viallinen

runko-osa erotetaan terveestä, oksainen oksat-
tomasta ; väärä katkaistaan mutkan kohdalta.
Kuu runko on pitkä ja säännöllinen ja siitä

voidaan saada useampia tukkeja, täytyy aptee-

rauksessa pitää silmällä, että tukit tulevat sel-

laisiksi, että niistä sahassa saadaan, puun tur-

haan hukkaanmenemättä, sellaista tavaraa, joka
on hyvässä hinnassa. — Väärin toimitettu ap-

teeraus tuottaa sangen suurta tappiota. Jos
esim. rungosta voidaan saada yksi 17' x 9'/="

täyttävä tukki ja yksi 20' x 7" tukki, mutta
se katkaistaankin 29' x 8" ja 20' x 6", niin

saadaan tästä ainoasta puusta tappio, joka
viimetalvistenkin hintojen mukaan nousee noin
4 markkaan, johon ei vielä ole luettu latvaosan
aivoa. — Tarkoituksenmukaista a:ta vaikeut-

tavat tavallisesti lauttauskustannukset, jotka

useimmiten lasketaan tukilta ja jotka pakoit-

tavat sahanomistajan uittamaan puunsa niiu

pitkinä runkoina kuin suinkin mahdollista.

A. B. n-r.

Aptenodytes ks. Pingviinit.
Aptera (kreik. „siivettömät") , siivettömiä

hyönteisiä, jotka ennen luettiin kuuluviksi kaikki
samaan lahkoon; ovat myöhemmin erotetut toi-

sistaan ja liitetyt useaan eri hyönteislahkoon.
Vähimmin kehittyneet muodo.stavat uudemmissa
järjestelmissä lahkon Apterygota (ks. t.).

U. S-s.

Apterogenea ks. Apterygota.
Apterygota, eläin t., si ivettömät.

Kuusijalkaisia, siivettömiä, verrattain pehmeä-
ihoisia niveljal-

kaisia, joilla ei

ole muodonvaih-
dosta. Muodos-
tavat erityisen

i^^nsr^i
hyönteislahkon,

joka jaetaan alalahkoihiu: s u k a-

h ä n t ä 1 s e t (Thysanura) ja

hyppyhäntäiset (Collem-

bolaj. Edellisiin kuuluu hopean-
hohteinen, aitoissa ja huoneissa ta-

vattava „s o k e r i t o u k k a" (Le-

pisma sacharina) sekä multa-
maalla kivien y. m. alla elävä val-

koinen, kapea ja kiemuroiva Cam-
podea, joka anatomisessa suhteessa

on erittäin tärkeä. Jälkimmäisiin
kuuluu suuri luku hyppyhännällä
varustettuja '/i"3 nim pitkiä eläi-

miä, joista muutamat esiintyvät

tavattomin joukoin lumella ja

jäällä, varsinkin kevättalvella.

[Linnaniemi (A.xelson), „Die Ap-
terygotenfauua Finlands", 1907.

J

U. N-.?.

Apteryx (kreik. „siivetön"), kivi (lintu)

(ks. t.).

Aptiitti (rausk. appitit, < lat. appetVtus)

.

halu. ruokalialu.

Apuasteikko ks. N o o n i o.

Apuglossa 1-U-] ks. G 1 o s s a.

Apuharvennus. Apuharvennuksilla (harven-
nus- I. kasvatushakkauksilla) tarkoitetaan kaik-
kia niitä hakkauksia, joita toimitetaan tasai-

sessa tai melkein tasaisessa metsässä ennen lopul-

lista piiiihakkausta. Apuharvennusten tarkoi-

tuksena on 1) kiiyttää hyviiksi kaikki kuolleet

puut (missä sellaisilla on menekkiä) ennenkuin
ne lahoavat arvottomiksi; 2) käyttää hyviiksi

kaikki varjostuneet puut, ennenkuin ne kuolevat :
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3) poistaa metsästä sairaloisia (esim. tervas-

rosoisia), rumarunkoisia, kovin oksikkaita tai

muuten kelvottomia puita, joista ei tulisi täysi-

kelpoisia tukkipuita, mutta jotka varjostamalla

voivat tappaa virlieettömiä naapuripuita; 4)

poistaa metsästä sellaisia puulajeja, joita ei kan-

uata kasvattaa, tai ainakin vähentää niiden

lukumäärää; 5) hankkia kasvamaan jääneille

puille väljempi tila (enemmän valoa assimilat-

sionitoimintaan, enemmän ravintoa juurille),

jonka kautta puiden paksuuskasvu tulee nopeam-
maksi, mikä taas vaikuttaa lyhentävästi kierto-

aikaan. Apuharvennusten päätarkoituksena on
siis kasvattaa metsä sellaiseksi, että siitä pää-

liakkauksessa saa mahdollisimman arvokasta,

hyvässä hinnassa olevaa puuta ja että päähak-
kaus voitaisiin toimittaa mahdollisimman aikai-

si/eu ; niillä on sitäpaitsi se lisä-tarkoitus, että

metsästä saataisiin jo ennen päähakkausta mah-
dollisimman isot n. s. sivutulot. — Apuharven-
nuksia voidaan erottaa 3 pääryhmää: 1) n u o-

re unosten harventaminen (harvennus-
toimenpiteet taimistoissa ja aivan nuorissa met-
sissä) ,2) varsinaiset apuharvenn uk-
set (kaikki seuraavat hakkaukset, mikäli niissä

ei latvusyhteyttä pysyvästi rikota) ja 3) v ä 1-

jennysharvenn ukset (myöhemmällä iällä

toimitettavat hakkaukset, joissa latvusyhteys
pysyvästi rikotaan). Varsinaisia apuharven-
uuksia erotftaan monta kymmentä eri tapaa,
yleisimmin tunnettuja ovat: 1) lievää., jossa

poistetaan kuolleet, juuri kuolemassa olevat

sekä lumen maahan taivuttamat rungot,

2) keskinkertainen a., missä edellisten

lisäksi poistetaan sellaisetkin, jotka vielä ovat
elinvoimaisia, mutta joiden latvus jo on jou-

tunut varjoon, sekä kehuorunkoisimmat valta-

puut, mikäli niiden poistamisen kautta ei muo-
dostu pysyvää aukkoa, 3) vahva a., missä
poistetaan, mikäli sen kautta ei latvusyhteys
pysyvästi rikkoudu, kaikki muut paitsi runkonsa
ja latvuksensa puolesta normaalisesti kehitty-

ceet valtaluokan puut, vieläpä harvennetaan
näitäkin, jos ovat liian taajassa. Tavallisesti

aloitetaan lievänlaisilla apuharvennuksilla ja

sitä myöten kuin rungot puhdistuvat oksistaan,

jatketaan keskinkertaisilla; hyvällä maalla voi-

daan myöhemmällä iällä toimittaa vahvojakin
apuharvennuksia ; missä menekkisuhteet ovat
hyviä, voidaan toimittaa apuharvennuksia usein
ja lieviä ; missä on huonot menekkisuhteet, täy-

tyy ajiuharvennuksia toimittaa harvoin ja vah-
vanlaisia. — Poikkeavia a.-tapoja ovat m. m.
valtapuiden harvennus (eclaircie par
te haut), jos.sa harvennetaan pääasiallisesti valta-

luokkaa ja säästetään varjostuneita puita (etu-

päässä lehtimetsissä parhaalla maalla), Borg-
greven h a r s i n t a-a puharvennus y. m.
Eri-ikäisessä metsässä varsinaiset apuharven-
nukset eivät tule kysymykseen, vaan sisältyvät

iiiis.sä kaikki erilaiset kasvatus- ja päähakkauk-
set yhteen hakkaukseen: harsintahakkaukseen.

A. C.

. Apulitin. 1. Aleksei Nikolajevits
.\. (1841-93), veu. runoilija, on Puskinia esikuva-
naan pitäen kirjoittanut hienoja muotokauniita
runoja. — 2. Aleksandr Ljvovits A.
(1822-1903), venäläistyttöjä : opinnoiltaan soti-

lasiusinööri : hän .sai Katkovin suosituksesta

Varsovan opetuspiirin kuraattorin viran, jossa
hallituksen rajatonta luottamusta uauttien toimi
1879-97 koettaen pitää huolta siitä, ettei

yksikään lapsi Venäjän Puolassa saisi opetusta
äidinkielellään. Kaikista kouluista poi.stettiiu

puolan kieli niin tarkoin, että puolalaiset oppi-
laat rangaistuksen uhalla kiellettiin keskenään-
kin puliumasta puolaa; mj'öskin puolalaisten
kotiopettajien pitämistä perheissä koetettiin
hallinnollisin keinoin tehdä mahdottomaksi,
puolalaisiin lastenkoteihin sai ottaa ainoastaan
ihan pieniä lapsia j. n. e. J. J. M.
Apukassat, keskinäisyyteen perustuvia, vähä-

varaisten, etupäässä työväen muodostamia yh-
distyksiä, joiden tarkoituksena on jäsenten avus-
taminen, varsinkin vakuuttaminen, sairauden,
vanliuuden, työkyvyttömy5'den, työttömyyden,
kuoleman ynnä muun sellaisen varalta. Sak-
sassa a:oilla on ollut verraten vähän merkitystä,
sen jälkeen kuin siellä pantiin toimeen pakol-
linen työväenvakuutus (ks. t.) . Mutta muissa
maissa, mikäli niissä ei ole olemassa saksalais-
mallista työväenvakuutusta, tämä vakuutus on
juuri etupäässä a:in varassa. Suurin merkitys
a:oilla on Englannissa. Siellä a:t, n. s. f r i e n d-

ly s o c i e t i e s, ovat työväen yhteenliittymi-
sen vanhin muoto, josta useimmat muut työ-

väen yhdistymismuodot ovat kehittyneet. Ol-

tuaan alkuansa hyväntekeväisiä sairauden- ja
kuolemantapausten varalle perustettuja avustus-
yhdistyksiä ja seurallisia yhdistyksiä, ne nyt
ovat taloudelliselle perustukselle rakennettuja
vakuutuskassoja. A: in ohella on myöskin Eng-
lannin ammattiyhdistyksillä (ks. t.) tärkeä mer-
kitys sairaudenvakuutuksessa, mutta niitä ei

kuitenkaan ole pidettävä a:oina. 1903 oli Eng-
lannissa 30,000 a:a, niiden jäsenluku 14 miljoo-

naa ja omaisuus 45 milj. puntaa. Myöskin
muissa sivistysmaissa apukassalaitos on osittain

laajalle levinnyt ja valtion puolesta laeilla jär-

jestetty. Tarkkaa tilastoa ei ole olemassa. Suo-

messa, jossa a:in jäseninä on etupääs.sä teolli-

suustyöväkeä, niiden järjestelyn pohjana on 2 p.

syysk. 1897 annettu asetus työntekijäin apukas-

soista, joka koskee sairaskassoja ja eläkekas-

soja. V. 1889 oli a:oja, jotka osallisilleen myön-
sivät sairasapua (osaksi muutakin avustusta),

74, niissä jäseniä 14,978 eli 38,1 % koko teoUi-

suustyöväestön lukumäärästä, v. 1905 niitä oli

147, jäseniä 40,637 eli 37," % koko teollisuustyö-

väestön lukumäärästä. Muutamissa teollisuus-

haaroissa, niinkuin kutomateoUisuudessa, työn-

tekijäin suuri enemmistö, aina 65 ja 70 prosent-

tiin saakka, on sairasapukassoissa osallisena,

kun taas toisissa vastaava prosenttiluku on mi-

tättömän pieni. Eläkekassoissa oli v. 1889 jäse-

niä 7,510, eläkkeitä annettiin 189, niiden raha-

määrä oli 18,395 Smk. V. 1905 oli eläkekas-

soja 43, jäsenluku n. 12,200, eläkkeiden luku 355,

niiden rahamäärä 54,371 Smk. J. F.

Apukone ks. Auksiliaarikoue.
Apukoulu on sellaisia lapsia varten järjes-

tetty koulu, joita vähälahjaisuuden takia ei voi

opettaa yhdessä toisten kanssa varsinaisessa

kansakoulussa. Ensimäiset tällaiset laitokset

[jantiin toimeen Saksassa 19:nnen vuosis. ke.ski-

vaiheilla, jolloin huomio ensi kerran voimak-

kaammin kääntyi tylsämielisten ja vähälahjais-

ten kasvatukseen. Sittemmin on tehty ero suo-
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rastaan tylsäni ielisten ja vähälahjaisten välillä,

ja näitä jälkimäisiä varten, jotka kansakou-
lussa eivät pystyneet riittävästi opetusta seu-

raamaan, alettiin vaatia erityistä apukoulua
(„Xaclihilfescliule") . Vuosisadan jälkipuoliskolla

on a:ja perustettu moniin kaupuukeiliin Sak-
sassa, ja sai niissä 1903 11,000 lasta opetusta.

Myöskin usei.ssa muissa maissa on tällaisia kou-
luja perustettu, kuten Ameriikassa, Belgiassa,

Tanskassa, Englannissa, Hollannissa, Italiassa.

Itävallassa ja Sveitsissä. — A:n tarpeellisuus

|>< rustuu siihen sielutieteelliseen tosiasiaan, että

<iTi lapsia, jotka eivät ole tylsämielisiä, mutta
kumminkin siksi väliälalijaisia, etteivät pysty

hyväkseen käyttämään opetusta toisten kanssa
varsinai.sossa kansakoulussa, yhtei.skunnan vel-

vollisuus ou valmistaa heille erikoista opetusta,

joka vaikuttaisi edullisesti heidän henkisiin ky-

kyihinsä ja samalla auttaisi heitä omin voimin
saamaan toimeentulonsa yhteiskunnassa. —
Oppilaiksi apukouluun otetaan Saksassa sellai-

sia la|)sia, jotka ovat käyneet 2 vuotta kansa-

koulua siellä menestymättä. Oppiaika kestää

C vuotta. Oppimäärät ovat paljoa .suppeammat
kuin kansakoulussa. Havainto-opetuksella on

erittäin tärkeä sija. [,,HilfsehuIen fiir Solnvach-

befähigte", Eeinin Eneyklop. Handbuch d. Päda-
gogik IV.) O. Me.
Apulainen, apulaisvirkamies, jollaisia on

useilla viiknmiehillä tahi virkakunnilla. Mai-
nittakoot erityisesti entisten kimnaasien apu-
laiset, ministerivaltiosihteerin apulaiiu'n, yli-

<jl]ist(iii apulaisi'! ja pap]iien apulaiset.

Apulaisnietsäuhoitaja ks. JI e t s ä n h o i t o-

virkamiehet.
Apulaisopettaja, kansakouluiLU[iettaja. joka

ei ole koulun johtaja eikä hoida itsenäisesti kou-

lua; Suomessa on vielä apulaisopettajan suhde
koulun johtajaan jotenkin epämääräinen.

M. S.

Apulannoitus ks. .\ p u 1 a n n o i t u s a i-

n e e t.

Apulannoitusaineet, kaupassa olevat kasvin-

ravintoaineet. Näistä ovat ainoastaan typen-,

fosforin-, kaliumin- ja kalsiuminpitoiset käytän-
nöllisesti tärkeät, sillä ainoastaan näiden alku-

.lineillen muodostamia kasviiiravintosuoloja

puuttuu useasti pelloista, .lo ajmlannoitusainei-

«len nimi ilmaisee niiden tarkoituk.sen. Niitä

käytetään etupäässä eläinienlantalannoituksen

täydennyksenä. Ko.ska eläimeiilanta itse sisäl-

tää suuria määriä typpeä, tarvitsee se täyden-
nyksekseen etupäässä fosforin-, kaliumin- ja kal-

siuminpKoisia apulannoitusaineita. Pellon maan-
laatu ratkaisee, mitä niiistä kulloinkin eläimen-

lannan lisänä on käytettävä. Savimaat ovat
tällöin harvenjmin kaliumin, mutta usein fos-

forin puutteessa. Kalkitsemisesta ne myös u.sein

ovat kiitollisia. Santamailta puuttuu, paitsi typ-

peä, erittäinkin kaliumia, mutta myös fosforia.

Multa- ja suomailla voidaan nienestyksellii käyt-

tää fosforin- ja kaliuminpitoisia apulannoitus-

aineita yksinomaan, sillä nämil maat si.sältiivät

useimmiten runsaasti typpeä eivätkä senvuoksi
yleensii kaipaa eläinienlantaa tai typenpitoisin

apulannoilusaineta. — Eri kasvilajit vaativat
i>ri määriä ravintoaineita. Niiii|iä vaativa! juu-

rikasvit suhteellisesti runsaasti kaliunisuoloja.

Palkokasvit vaativat niinikään i)aljon kalium-

suoloja sekä myös kalsium- ja fosforiliapposuo-

loja, mutta tulevat juurissa elävien, ilmasta typ-
peä ottavien bakteeriensa avulla hyvin toimeen
ilman typpilannoitusta. Korsiviljalajit, samoin-
kuin varsinaiset heinäkasvit — apilaslajit kuu-
luvat palkokasveihin — ovat erikoisen kiitollisia

typpi- ja fosforihajjpolannoituksesta. Muutamat
niistä, kuten kaura, eivät ainakaan savimaalla
kaipaa kaliunisuolalanuoitusta ; sillä on nimit-

täin erikoisen suuri kyky käyttää hyväkseen
savimaan suuria, vaikka vaikeasti liukenevia ka-
li unisiiola varastoja.

Apulannoitusaineiden arvo ja hinta riip-

puu ensinnäkin siitä, mitä kasvinravintoainetta
ne sisältävät. Kasvi nravintosuoloja muodostavat
alkuaineet maksavat nykyään Suomen satama-
kaupungeissa kilolta:

typpi chilesalpietarissa 1,S5 Smk.
fosfori, sitraatissa liukeneva, tuomas-
kuonassa l.".";

kalium! kainiitissa O..^

Käytiinnössä ilmoitetaan fosforin- ja kaliumin-
pitoisuus oksideina ; kaliumi kaliumoksidina I.

kalina K.O ja fosfori fosforipentt)ksidina VXI-.

jota käytännöllisessä elämässä nimitetään fosfori-

hapoksi. Näinä yhdistyksinä laskettuna ovat
hinnat kilolta:

fosforipeutoksidi (fosforihappo) tuo-

maskuonassa 0,45 Smk.
kaliumoksldi I. kali kainiitissa .... 0,4,'> „

Toiseksi riippuu apulantojen hinta siitii, minä
kemialli.sena yhdistyksenä ravintoaine uiis.sä on.

Typpi on kalleinta nitraattina, jommoisena se

esiintyy ehilesalpietarissa ja kalkkisalpietaris.sa.

halvenijiaa taas animoniumsuoloina. Fosfori on
kalleinta helposti liukenevana mouokalsiumfos-
faattina, jommoisena se esiintyy .superfosfaa-

teissa.

Apulannoitusaineiden hinta riippuu vielä siitä-

kin, kuinka hienoksi jauhettuja ne ovat. Tämä
koskee ennen kaikkea vaikeasti liukenevia ai-

neita kuten luujauhoa ja tnomaskuonaa.
On aineita, jotka sisältävät varsin suuria

määriä typpeä, fosforia ja kaliumia, ja jotka
kumminkin ovat arvottomia kasvinravintoainei-
na. Tämä riippuu joko siitä, että nuo aineet

ovat liukenemattomia tai siitä, että typpi, fos-

fori ja kaliumi niissä ovat semmoisina kemialli-

sina yhtyminä, ettei kasvi voi käyttää niitä hy-
väkseen. Fosfori esim. kelpaa ravinnoksi ai-

noastaan, kun se on fosforihappoisten suolojen
muodossa.
Suomessa valmistetaan apulannoitus-

aineista ainoastaan kalkkia ja luujauhoja. Teol-

lisuustilaston mukaan oli kalkin tuotannon arvo
V. 1006 017.000 Smk. l^uujauhoja valmistettiin
Suomessa 1900 ll:ssa työpaikassa 635,800 kg.
— Apulannoitusaineiden maahantuonti oli:

v. 1906 V. 1907

kg. kg.

Luujauhoja 10.282,000 11.592,000
Tnomaskuonaa ja super-

fosfaatteja 11,874,000 12,000,000
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Kainiittia 4,567,000 5,970,000

Puhdistettuja kalisuoloja 255,000 707,000
('hilesalpictaiia 190,000 271,000

Tärkeiiiiiiiät t y p e n j> i t o i s e t apulannoitus-
uineet ovat: uoiu 15% typpeä sisältävä c h i 1 e-

salpietari (ks. t.), jota saadaan Cliilestä,

jossa sateettomilla alueilla ou lähellä maan-
pintaa salpietarikerrostumia ; a m m o n i u m-
sulfaatti, kaasutehtaitteu sivutuote, sisältää

u. 20 /f typpiä. Lannoituksena se vaikuttaa hi-

taammin kuin edellinen ja sen typen vaikutus on
noin 20-30 ^f pienempi kuin chilesalpietaritypen.

Xorjan salpietari, kalkkisalpietari, jota
Norjassa äskettäin on ruvettu valmistamaan
Birkelaud-Eydeu menettelytavan (ks. t.) mu-
kaan kalkista ja ilman typestä, on tähän-
astisissa kokeissa osoittanut, että sen typpi
on chilesalpietaritypen veroista kasviravintona
Se iisältaä 11-13 /fi typpeä. Suuren hygros-
kooppisuutensa vuoksi se lähetetään kauppaan
laatikoissa ja tynnyreissä eikä säkeissä. Sitä
iiaittaa toistaiseksi se, että siitä säilytettäessä

haihtuu typpeä ja että se on syuvyttäväisyy-
tensä takia vaikeata käyttää. (Vähemmän hyg-
roskooppisuutensa vuoksi käytetään emäksistä
nitraattia apulantana). Typpikalkki 1.

k a 1 k k i t y p p i valmistetaan sähkön avulla
kalsiumkarbidista (ks. t.) ja ilman typestä;
antanut viljelyskokeissa enimmäk.seen yhtä
hyviä tuloksia kuin ammoniumsulfaatti ; on
kokoumuksellaan pääa.siassa cyaaniamidikalsiu-
Miia, sisältää 18-20 % typpeä. 6 u a n o (ks. t.) on
merilintujen ulostuksista sateettomissa seuduissa
muodostuneista kerrostumista saatu typen- ja
fosforihaponpitoinen apulanta. Pudretti
iks. t.) on ilimisulostuksista, kaikenlaisista jät-

teistä tuhkaa tai turvepehkua lisäämällä valmis-
tettu apulanta.
Apulantoina enimmän käytetyt fosiaatit

ovat: tuomaskuona (ks. t.)
,
joka on vaikut-

tavin niityillä ja monivuotisilla heiuänurmilla
sekä hiekkaisessa ja kalkkiköyhässä maassa

;

superfosiaatti (ks. t.) helposti liukenevan
tosforihapponsa vuoksi sopiva kasveille, joiden
kasvu on nopea ; luujauhot (ks. t.) , joita käy-
tetään varsinkin syyskylvöille.

Kaliuminpitoisista apulanta-aineista mainitta-
koon kainiitti (ks. t.) ja puhdistettu
kalisuola (ks. t.). J. J-s.

Apulehdet, „lehtimäisiä osia, jotka muuta-
missa kasveissa peittävät ja suojaavat lehtisil-

muja tahi kukkasilmuja" (Mela). Vanhentunut
nimitys.

Apuleius [-€'-] (s. n. 125 j. Kr.), roomala-inen
kirjailija, kotoisin Madaurasta Afrikasta, kauno-
puheisuuden opettaja, sofisti ja romaaninkir-
joittaja. A., joka kirjoitti sekä kreikaksi että
latinaksi, liikkui kaikilla kirjallisuuden aloilla;

enimmin tunnettu ou kuitenkin hänen fantasti-

nen muunnos- ja seikkailuromaaninsa .,Meta-
morphoses" (myös tunnettu nimellä „Kulta-
aasi"), satiirinen ajankuvaus, jonka kauneimpia
episodeja on kreikkalaisen esikuvan mukaan
sepitetty tarina Amorista ja Psykhestä. [-apu-

leius, „Amor ja Psyke". Suomentanut ja joh-

dannolla varustanut Edr. Rein (Helsinki 1907).]

E. R-n.

Apiilia liat. Äpiilia, Appiilia : it. Pugtii), Ita-
lian kaakkoisin maakunta, Adrian-meren rannal-
la: siihen kuuluvat |irovinssit Foggia, Bari ja
Lecce, 19,109 knr, 2,054,000 as. A. on suurim-
maksi osaksi tasaukomaata, koilliskulmassa ko-
iioaa yksinäinen Monte Gargano (1,056 m),
länsiosan täyttävät Apenniinien matalat sivu-
haarat. Ilmanala on epäterveellinen. Pitkin
rannikkoa on joukko järviä, joista saadaan suo-
laa. Pohjoisin osa on hedelmättömin, rannikot
ovat hedelmälliset, eteläosan täyttävät suuret
laitunut. Tärkeimmät kaupungit ovat Foggia.
Barletta, Bari, Brindisi ja Taranto. Vientituot-
teet ovat öljy, viini, mantelit, tupakka, vilja ja
karja. Muinaisajalla oli A:n raunikko tiheään
asuttu ja hyvin viljelty; silloin A:ksi nimitettiin
vain pohjoista osaa nykyisestä. Sen alkuasuk-
kaat olivat illyrialaisia, jotka vasta kovien tais-
telujen jälkeen v. 317 e. Kr. joutuivat Rooman
vallan alle. Keskiajalla, ll:nnellä vuosis. sen
valloittivat normannit ja se yhdistettiin Sisi-

liaan. Myöhemmin se kuului Neapelin kuningas-
kuntaan ja yhdistettiin v. 1860 Italiaan.
Apupitäjä = a n e k s i (ks. t.)

.

Apure [-u'-J, Orinocon vasen syrjäjoki Vene-
zuelassa. Se saa alkunsa Cordillere de Meri-
dalta. pituus 1,580 km, joista 1,400 km purjeh-
duskelpoista.

Apusana, partikkeli, ks. Sanaluokat.
Apusolut. La.ivit. ks. S i e m e n a i h e.

Aputehdikkö ks. Apuverbi.
Aputiede, tiede tai tieteenhaara, jota toinen

tiede käyttää apunaan suorittaakseen tutkimus-
tehtävänsä. Niin esim. melkein kaikki luonnon-
tieteet käyttävät matematiikkaa aputieteenään,
historia käj'ttää apunaan kielitiedettä, saadak-
seen selville asiakirjojen merkityksen, j. n. e.

A. Gr.
Apuverbi, merkitykseltään „vaillinainen"'

%-erbi, jota käytetään toisen verbin infiniitti-

rauotojen kanssa muodostamaan tämän yhdis-
tettyjä 1. liittomuotoja, esim. suom. olen: o.

tehnyt.

Apyreksia (< kreik. kielteinen a, ja pi/r =
tulij, kuumeettomuus: uudistuvan kuumeen
kuumeeton väliaika ; a p y r e e 1 1 i n e n, kuu-
meesta vapaa.

Aq., lyh. sanasta nqua (lat.) = vesi.

Aqua (lat.), vesi.

Aqua regia [re-] (Aqua r e g i s) ks. K u-

ningasvesi.
Aquse (lat., monikko sanasta aqua = vesi).

Tämän nimen muinaisroomalaiset antoivat kpu-

pungeille, joissa oli terveyslähteitä ja joita sen

vuoksi käytettiin kylpypaikkoina, esim. A. Sex-

ticE (Aix Provencessa) , A. Aureliae (Baden-

Baden), A. Matiaca; (Wiesbaden), A. Mortuae-

(Aigue.s-Mortes)

.

Aquatinta ks. A k v a t i n i a.

Aquaviva {-l'-J, Claudio (1543-1615) ,
je-

suiittain munkkikunnan neljäs kenraali. Häntä
pidetään tämän järjestön uudestaan luojana ja

Loyolan työn täydentäjänä. Erityisesti hän har-

rasti järjestön vastaisten jäsenten kasvatusta

ja jcsuiittakoulujen kehitystä. Hänen toime.s-

taan julkaistiin m. m. näiden koulujen kuului-

sat ohjesäännöt (..Ratio et institutio studioruin

societatis Jesu" 1586). M. S.
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Aquifoliaceae, piikkipajahtimet,
kaksisirkkaiäheimo Frangulina;-poLTvesta. Pen-
saita ja puita. Lehdet hajallisia, nahkeita, tal-

vehtivia, pienikorvakkeellisia. Kukat kaksi-
kotisia tahi sekasopuisia. Hedelmä luumarja.
Heimossa 5 sukua, joissa n. 180 lajia, enimmät
.-Vmeiiikan troopillisista ja subtroopillisista

osista. Tärkein suku Hex (ks. t.).

Aquila ks. Kotka t.

Aquila, Johannes Ka s par (1488-1560),
synt. Augsburgissa, opiskeli 1502 Uimissa, sit-

temmin Italiassa; tuli 1515 Franz von Sickin-
genin sotasaarnaajaksi ja 1516 papiksi Jen-
geniin. Liityttyään uskonpuhdistukseen hän
liyvänä hebr»an kielen taitajana oli Lutherille
suureksi aviiksi raamatunkäännöstyössä. 1527
liän tuli papiksi v:irsinaiseile vaikutusalueelleen.

Saalfeldiin. Kaarle V
julisti hänet valtio-

kiroukseenkin masen-
taakseen hänen rohkeu-
leusa.

Aquilegia, a k i 1 e i a.

ka.svisuku Ranunculii-
cete-heimossa. Yrttejä.

joilla on kolmisormi-
set lehdet ja säteet-

täiset viisilukuiset ku-
kat. Terälehdet kannuk-
sellisia. A. vulgaris on
.sangen harvinainen Ete-

lä- ja Kaakkois-Suomeu
lehdoissa

;
puutarhoissa

sitä viljellään monta eri

värimuunnosta. Aquih-Ku, vulgari.s.

Aquileja /-i'-/, vanha kaupunki Adrian-meren
pohjoispäässä Itävallan Gradiscan alueella, lä-

hellä Italian rajaa, perustettu 182 e. Kr. veneet-
tien maahan, n. 15 km merenrannasta, oli Roo-
man vallan vankimpia linnoituksia. V. 452 At-
tila hävitti sen maan tasalle. Myöhemmin se

rakennettiin jälleen ja oli v:een 1750 patriarkan
asuiukaupunki. Nyt A. on pikkukaupunki, jossa
on n. 1,000 as. Vanhoja muistomerkkejä. Kau-
nis tuomiokirkko v:lta 1042.

Aquinas {-i'J ks. Tuomas .\ k v i n o-

I :i 1 II e n.

Aquincum f-i'-], roomalainen siirtola muinai-
-i.>isa Panuoniassa, nyk. 0-Budan eli Vanhan
Ijudan (siis erään Budapestin osan) paikalla.
.Nikoinaan kauppakaupunkina ja strategisena
asemajKiikkana eritt. tärkeä. Mainitaan his-

toriassa viime kerran v. 375 j. Kr. Laajat rau-
niot (teattereiden, kyljiylaitosten, vesijohtojen

y. m.) todistavat A:n muinaista mahtavuutta.
Aquino [akuVno] (lat. AquViuim) , kaupunki

Casertan (Kainpanian) maakunnassa Italiassa,

Rooma-Napolin radan varrella, 1,214 as. (1901).
Muinaisjäännöksiä. Runoilija Juven.iliksen ja

skolastikko Tuomas .'Vkvinolaisen syntymäkau-
|)unki.

Ara fCi-] (lat.), alttari.

Ara, eläint., ks. Silmälasikäärme ja

P .a p u k a i a t.

Ata, satama Kuolan niemimaalla l'ohj. -Jää-

meren rannalla Venäjällä.
Araba, V a d i el, vedetön, asumaton, kallio-

seinien ympäröimä laakso Kuolleen-meren ja

Akaba-lahdeu välillä, Jordanin laakson jatko.

p^^MS

Arabat {-ba't], kylä itäisellä Krimillä, sa-

mannimisellä 112 km pitkällä, 1-4 km leveällä
maakaistaleella; melkoinen suolansaanti.

Arabeski, keksijöistään arabialaisista nimensä
saanut kaaviollinen viivaornamentiikka, johon
on sovitettu hy-

vin vapaalla mie-

likuvituksella

kaavailtuja kas-

vimuotoja. Ny-
kyään arabeskil-

la tarkoitetaan
yleensä arabialai-

sen rakennustai-
teen ornament-
teja eli kaiken-
laista runsaasti

kasviaiheita vil-

jelevää koriste-

lua. Arabeskit
muistuttavat mi-

tä suurimmassa
määrin mauri-
laisten m o r e .s-

k e j a, jotavas-

toin vanhojen
roomalaisten huo- M"""'-""'-" ^'lal.eski Alhambrnsia.

ncenkoristeissa, groteskeissa, on kasvi-

aiheiden ohella sekä eläin- että ihmiskuvia.
(E. Rr.)

Arabi pasa (Ahmed) (1839-1902), egypt. ken-
raali, syntyisin eräästä fellah-perheestä, kohosi

jo nuorena upseeriksi,

otti osaa siihen kapi-

naan, joka kumosi Nu-
bar pasan rainisteris-

tön (1879) ja jonka
tarkoituksena oli pois-

taa turkkilaiset armei-
jan korkeimmista vi-

roista. A. nimitettiin

sitten everstiksi ja

kohosi suuren kansan-
suosionsa vuoksi sen

kansallis-sotilaallisen

liikkeen johtajaksi,

jonka tarkoituksena oli

lakkauttaa rauskalais-

englantilainen raha-

asiainvalvonta ja to-

teuttaa ohjelma: ..Egypti egyptiläisille". Hän
pakoitti kediivin 1881 ottamaan uudet ministe-

rit ja pääsi itse sotaministeriksi ollen samalla
melkein Egyptin diktaattorina. Silloin Eng-
lanti ryhtyi valvomaan etujaan, Gladstone antoi

laivasto-osaston pommittaa Aleksandriaa ja

maallenoussut sotaväki voitti A:n Tell-el-Kebi-

rin luona 13 p. syysk. 1882. A. ajettiin maan-
|)akoon Ceyloniin; sai 1901 luvan palata takai-

sin, mutta kuoli (1902) ennenkuin ehti lähteä

kotimatkalle.
Arabia (kotimainen nimi: diczirat ararab -

..arabialaisten niemimaa"), maapallon suurin
iiieiniiima, Aasian lounaiskulmassa. 13°-30° pohj.

lev. ja 35°-60° it. Oreenw. Sen rajat ovat idässä

Peisianlahti, etelässä Intiau-meri ja lännessä
l'unainen-meri. Pohjoisessa se on yhteydessä
Aasian mannermaan kanssa ja lännessä Suer.in

kannas yhdistää sen Afrikkaan. Suurin pituus on

Arabi pasji.
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Akaban lahdenpohjasta Raselhaddiin 2,700 km
eli vähiin enemmän kuin Helsingistä Ateenaan

;

leve}'s on 1,000 km. Pinta-ala on noin 2,730,000
km- (Sinain kanssa 3,094,700 km=) , 3,427,000 as.

.\. on verrattain vähän tunnettu maa. Parhaiten
tutkittu on rannikko. Pitkin Punaista merta
Akaban lahdesta Babelmandebin salmelle saakka
kulkee kapea alava rantakaistale, jonka maan-
puolisena rajana on sisämaan ylätasangon jyr-

kästi kohoava rinne ja paikoittain korkeat vuo-
ret. Kantaseudun nimi on pohjoisessa Midian,
sitten seuraa Hidzas, jossa ovat kaupungit Jle-

dina ja Mekka, sekä Asir ja Jemen eli ,,onnel-
linen A.", joitten maakuntien rantakaistaletta
sanotaan Tihamaksi. Kaakkoisrannikko on Had-
ramautissa lounaisrannikon kaltainen mutta
käy Mahra- ja Gara-alueitten itäpuolella mata-
lammaksi. KoillisrannikoUa Raselhaddin nie-

men ja Ormus-salmen välillä Omanin maakun-
nassa kohoaa Dzebel akhdar vuori 3,000 m kor-
kealle. Persian-lähden rantamaa alHasa, jonka
ulkopuolella Bahrein-saaret ovat, on sitä vastoin
alankoseutua. Yleensä koko Arabian niemimaa

Ktela-arabialainen erUmaanlaakso.

laskee lännestä itäänpäin. Sisämaan täyttävät
arot ja aavikot. Kaakossa on suuri tuntematon
lentohiekka-aavikko Ruba elkhali (..tyhjä kort-
teli") eli Dahna. Siitä vie Vähä Nufud niminen
hiekkavyö luoteeseen toiseen hiekka-aavikkoon,
jota sanotaan Isoksi Xufudiksi ja joka poh-
joisessa muuttuu Syyrian erämaaksi. Ison
Nufudin ja Ruba elkhalin välillä on Keski-Ara-
bian ehkä viljavin seutu, Nedzdin kukkulamai-
sema, jonka Kasimin alanne erottaa Sammas ni-

mise.sta ylänkömaasta. Arabiassa sataa peräti
vähän. Järvet ja varsinaiset joet puuttuvat ko-

konaan. Lukuisat i;orf!-nimiset joenuomat ovat
suurimman osan vuotta kuivina. Paras kosteus-
suhde vallitsee vuoriseutujen laaksoissa sekä
keitaissa, joissa sentähden on kasvullisuutta ja

vakinaisia asukkaita. Ilmasto muistuttaa Saha-
ran erämaata ollen hyvin kuiva ja kuuma. Läm-
pötila vaihtelee suuresti vuorokaudessa. Kesä-
ja syyskuun välisenä aikana tulikuuma samum-
tuuli on peljättävä. Kasvistokin muistuttaa
Saharaa sekä Sudania. Missä vettä on olemassa,
tavataan paitsi taatelipalmua akaasioita,
inimosoja, tamariskeja, orjantappurapensaita
y. m., jotka paikoittain muodostavat oikeita

metsiä. Jemenin vuorilla kasvaa puuntapaisia
katajia, Hadramautissa suuria traakkipuita ja
itäosissa tavataan palsami- ja myrrha pensaita
(Balsamndendron ilyrrha) sekä suitsutuspuita
(Uosivellia scrrata) y. m. Muista kasvikunnan
tuotteista ovat tärkeimmät pumpuli, riisi,

maissi, indigo, kahvi („Mokka"), sokeri, apri-
koosit ja muut hedelmät. Eläimistä tavataan
erämaassa hyeenoja, sakaaleja, antilooppeja, jä-

niksiä, hyppyrottia, kamelikurkia, käärmeitä,
skorpioneja y. m. Koralliriuttoja on pitkin
Punaisen-mereu rantaa. Helmiä pyydetään
Persian lahdesta. Tavallisimmat kotieläimet
ovat hevonen, dromedaari, härkä, vuohi ja lam-
mas.
Väestö, ks. Arabialaiset.
Valtiollisessa suhteessa A. jakaan-

tuu useaan osaan, joista vilajeetit 1. kuvernemen-
lit Hidzas (250,000 km=, 300,000 as.) ja Jemen
(191,100 knr, 750,000 as.) sekä sandsaki alHasa
(S~0,600 km^ 150,000 as.) ovat Turkin aluetta.
Aden ympäristöineen (28,600 km', 115,000 as.),

sekä Kuria- Muria- ja Bahrein- (600 knr.
68,000 as.) saaret kuuluvat Englannille. Oman
(193,000 km^ 1 milj. as.) muodostaa itsenäisen
sulttaanikunnan, samoin Nedzd Kasim alueineen
ja .Samraar emiirikuntineen (yhteensä 1,305,100
km^ 600,000 as.). Hadramautissa on useita
pikkuvaltioita (238,400 km% 500,000 as.). Sinain
uiemimaa kuuluu Egyptille.

Arabian historiasta saadaan nyttem-
min tärkeitä tietoja nuolenpää- ja hieroglyfi-

kirjoituksista sekä A:sta löydetyistä piirtokir-

joituksista. A. on pidettävä seemiläisten kanso-
len varsinaisena kotimaana, josta kansainvael-
luksen aaltoja tuon tuostakin on vyörynyt naa-
purimaihin. A;sta tulivat luultavasti ne see-

miläiset, jotka historiantakaisella ajalla, ehkä
5:nnellä vuosituhannella, tunkeutuivat Etelä-

Babyloniaan ja seemiläistyttivät sen sumerilai-
sen väestön. Kolmannella vuosituhannella vyöryi
A:sta uusi kansainaalto, joka Babyloniaan, Syy-
riaan, Palestiinaan ja osaksi Egyptiin (hyksos,
ks. t.) tuotti pääasiassa yhtenäisen väestön.

Xiinpä Babylonian ensimäinen hallitsijasuku,

johon Hammurabi (ks. t.) kuului, oli ara-

bialais-kanaanilaista alkuperää. Vielä keiran
sai Babylouia vastaanottaa arabialaisia, kun
kaldu-heimot, jotka myöhemmin tunnettiin ni-

mellä kaldealaiset, ehkä ll:nnellä vuosisadalla

tunkeutuivat Etelä-Babyloniaan, luultavasti Itä-

Arabiasta. Nämä kansainvaellukset tietysti vai-

kuttivat A:n sisällisiinkin oloihin. Toisen vuosi-

tuhannen jälkimäisellä puoliskolla olivat mina-
laiset asettuneet Lounais-Arabiaan, jossa heidän

valtakuntansa (pääkaupunkina Main) kukoisti

n. 1300-600 e. Kr. Minalaisten kulttuuri oli varsin

korkealle kehittynyt ja läheisessä yhteydessä

babylonialaisen sivistyksen kanssa. Heidän val-

tiollinen merkityksensä riippui suureksi osaksi

siitä, että he välittivät Intian ja Välimeren
rautojen välistä kauppaa. Sinain tienoilla oli

heillä Musri niminen kolonia, joka Raamatussa
usein sekoitetaan yhteen Misraimin (Egyptin)

kanssa. Kahdeksannella vuosisadalla se joutui

.\ssyrian vallan alle ja irtaantui kokonaan mi-

nalaisvallasta. Vihdoin minalaisten valtakunta

ja sivistys joutui sahalaisten perinnöksi, jotka

noin 9:nnellä tai 8:nnella vuosisadalla lähtivät
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liikkeelle nähtävästi Keski- Arabiasta. Sahalais-
ten valta, jonka pääkaupunkina oli ensin SirwäU
sitten Saba (Ma'rib) , menetti merkityksensä,
kun ptolemaiolaiset johtivat kauppatien Intiaan
merta myöten A:n ohitse. Sahalaisten sijaan
pääsivät 2;seUa vuosisadalla e. Kr. himjarilaiset
valtaan, joitten hallitsijat nimittivät itsensä

.Sahan kuninkaiksi. V. 26 e. Kr. keisari

Augustuksen sotapäällikkö ."Elius Callus Sahan
rikkauksien houkuttelemana teki onnistumatto-
man 3'rityksen valloittaa Etflä-Arahian. Vasta
noin 300 j. Kr. himjarilaisten valta kuki.stui

ja joutui Abessiiniasta palanneitten kristittyjen
arabialaisten käsiin. Juutalaisten avulla him-
jarilaiset peru.stivat uuden juutalais-sahalaisen
valtakunnan, joka sekin v. 525 sortui abes-

siinialaisteu jalkoihin. Vähän myöhemmin abes-
siiuialaiset saatiin kukistetuiksi persialaisten

avulla, jotka vuorostaan olivat pakoitetut
väistymään nuihammedilaisten edestä. — Mitä
Pohjois-Arabiaan tulee, ei etelän valtioilla ollut

riittävää voimaa vaikuttaa siihen sen jälkeen
kuin minalaiset olivat menettäneet Musrin.
JIusrilaisteu sijaan astuivat 7:nncllä vuosisa-
dalla Kedar ja Nebajot nimiset arabialaiset hei-

mot, jotka mainiiaan Raamatussakin. Heitä
seurasivat salamilaiset ja vihdoin 3:nnella vuosi-
sadalla nabatealaiset (ks. t.), joitten valtakun-
iKista keisari Trajanukseu sotapäällikkö Palma
V. 105 j. Kr. teki roomalaisen maakunnan Ara-
bia Petncan. Pahnyran kaupunkikin joutui roo-

malaisten vallan alle ja Zenobian uhkarohkea
vajiaudeutaistelu aiheutti sen häviön, 273 j. Kr.
Kohta tämän ajan jälkeen esiintyivät historian
näyttämölle heimot, joihin sana arabialainen
nykyisellä merkityksellään sopii. Niitten jouk-
koon kuuluvat lihjanilaiset ja thamudilaiset,
joitten piirtokirjoituksia on löydetty el ulasta
Hidzasissa ja Salasta läheltä llaurania (ks.

Arabian kieli). Kun Sisä-Arabiasta tuon
tuostakin esiintyi heimoja, jotka ryöstivät by-
santtilaisten kulttuurialuetta, jättivät nämä ra-

jan suojelemisen jonkun arabialaisen heimon
tehtäväksi. Siten syntyi ITauranissa ja Damas-
koksessa hallitseva gassanidien ruhtinaskunta.
Samanlainen oli lakhmidicn ruhtinaskunnan
synty Hirassa sassanidien yliherruuden alla.

Vaikka nämä ruhtinaskunnat olivat riippu-
vaisia muukalaisista suurvalloista ja keskenään
olivat alituisessa riidassa, ne kuitenkin suuressa,

määrässä edistivät pohjoisarabialaisten heimo-
jen yhteenliittymistä ja kansallistunnotta. Nii-

den hovissa harrastettiin arabian kieltä ja ara-
bialaista runoutta. Sekä Pohjois- että Etelä-
Arabian tuontuostakin joutuessa muukalaisten
vallan ja vaikutuksen alaiseksi, pysyi l^eski-

Arabia sitävastoin aina ulkovaikutuksista va-

paana. Nedzdissä beduiinit elivät halki vuosi-

.satojcn vapaata elämäänsä, alituisten riitojen

heimojen kesken ehkäistessä pysyväisten val-

tiomuodostusten syntymistä. Sitä vastoin oli

Mekka Hidzasissa vanhoine Kaaba temppe-
leineeu sekä uskonnollisessa että kaup|)asuh-
teessa tärkeil keskus. Siellä syntyi Muham-
medin (ks. t.) aloitteesta se liike, joka pian
käsitti koko Arabian, yhdisti sen heimot yhdeksi
kansallisuudeksi, synnytti arabialai.scn valtion
(ks. Kalifi) ja |)itkäksi ajaksi tuotti arabia-
laisille nuiailniauhistoriallisen tehtävän. Kalili-

kunnassa A. kuitenkin ennen pitkää menett i

valtiollisen merkityksensä ja jäi historiaa näyi-
täraöu ulkopuolelle. Arabian eri osissa hallit-

sivat jokseenkin itsenäisinä erinäiset ruhtinas-
suvut, esim. Benu Hä.sim Mekassa (1063-1^00),
sijadiitit ja soleihiitit Jemenissä. Kun abba-
sidien kalifaatti rupesi hajoomaan, joutuivat
muutamat länsi A:n osat egyptiläisten hallitsija-

sukujen tulunidien, fatimidien ja ejjubidieu
alaisiksi. Jälkimäiset hallitsivat Jemenissäkin
(1175-1230), jossa heitä sitten seurasivat resu-

lidit (1231) ja tahiridit turkkilaiseen valloi-

tukseen saakka (1517). Seidiittien toimesta ryh-
tyi koko länsirannikko kapinaan turkkilaisia
vastaan, jotka vasta pitkällisten taistelujen

perästä saivat yliherruutensa jälleen tunnuste-
tuksi (1630). Jemenin itsenäisyyden kasimidit
kuitenkin saivat säilytetyksi vuoteen 1872, jol-

loin turkkilaiset jälleen valloittivat tämän maa-
kunnan, josta tehtiin vilajeetti .San'a. Hadra-
maut ja Oman ovat aina pysyneet itsenäisinä,

paitsi että Oman jonkun ajan (1508-1659) kuu-
lui portugalilaisille. Sisä-Arabiassa, Nedzdissä
ja Sainmar-alueessa, eivät turkkilaisetkaaan ole

saaneet jalansijaa. Täällä syntyi 1700-Iuvui»

ke.skivaiheilla vahhabiittien (ks. t.) u.skonnollinen
liike, joka levisi yli koko Arabian. V. 1803
\ahhabiitit valloittivat itse Atekan ja uhkasivat
turkkilaisten valtaa Syyriassa ja Palestiinassa.

\a>ta Egyptin sijaiskuninkaan Mehemed Alin

(ks. t.) onnistui (1818) kukistaa vahhabiitit.

mutta hänen yrityksensä itseiin.sä varten pitäfi

hallussaan valloittamansa osat .\rabiaa ja Syy-
ria raukesi tyhjiin euroopjialaisten valtojen

väliintulon vuoksi. Keski-Arabiassa pysyy
vahhaliiittien liike vieläkin vireillä ja Turkilla

on siellä verrattain vähän sanomista. Omiansa
vahvistamaan turkkilaisten valtaa sekä tärkeä
I.änsi-Arabian taloudelliselle ja henkiselle kehi-

tj'kselle on valmistumaisillaan oleva rautatie

Damaskoksesta Mekkaan. [Förster, ,,Historical

geography of Arabia" (1844) ; Sprenger, „Alte
Cieogr. Arahiens" (1875) ; Glaser, ,.Ski7.ze der
Osch. n. Geogr. Arabiens" (1890) ; Zehme,
...\. u. die Araber seit 100 Jahren" (1875) ;

llogarth, „The ponetration of Arabia" (1905) :

Caussin de Perceval, „Essai sur l'hist. des aral)i's

avant 1'islaniisme" (1847) ; Fliigel, „Gesch. der
Araber" (1867) : Miiller. Der Islam" (1887) ;

ZuenuT, „.\rabia, the cradle of Islam" (1900) ;

Weber. ..Arabien vor dem Islam" (1904) : Le
Bon, .,La civilisatiou des .\rabes" (1884) ;

matkakertomukset, joita ovat laatineet Niebuhr
(1761-67), Burekhardt (1813-15), \ValIin (1845-

49). Burton (1853, 1877), Palgrave (1862-63).

Maltzan (1860, 1870-71), Halevy (1870), Doughtv
(1876-77), GIa.ser (1882-84, 1885-88, 1892-94).

Huber (1884), Nolde (1892), Euting (1884).

Hirsch (1893), Landberg (1895-98) y. m.]

A'. T-t.

Arabia, ])osliini-, kaakeli- ja fajanssitehdas.

4 km koilliseen Helsingistä, omistajana osake-

yhtiö, osakepääoma 600,000 mk.
Arabialainen hevonen ks. H e v o n e n.

Arabialainen kumi ks. A r a p i k u m i.

Arabialainen musiikki on saanut paljon vai-

kutteita persialaisesta musiikista: eteviä arah.

musiikkiteoreetikoita eli 8-10 vuosis. .\rab.

nuisiikki on yksiäänistä ja käyttiiä usein run-



:m Arabialainen rakennustyyli Arabialainen taide r>OG

saita koloratuureja, sen rytmi on monipuolinen,
mutta yleensä jotenkin hajanainen. /. A'.

Arabialainen rakennustyyli ks. Arabia-
lainen taide, Raken n u s t a i d e.

Arabialainen taide. (K n v a a m a t a i d e,)

Muhamettilaisuus on luonteeltaan kuvallisia esi-

tyksiä vihaava, ja niinpä
rnjoittuu sen kuvaama-
taide vain arkkitehtuu-
riin ja arkkitehtoniseen
koristeluun. Arabialainen
rakennustaide liittyi lä-

heisesti kansan uskonnol-

lisiin tarjieisiin, jotka
monessa suhteessa ovat

samanlaisia kuin kristit-

tyjen. Kokoussali rukoi-

leville sel^ä siinä osoitta-

massa suuntaa Mekkaan
päin pyhä komero (mih-

räb 1. kibltt), jossa Koraa-
nia tavallisesti säilyte-

tään, iso piha ja sen kes-

kellä kaivo (hancflje)

pyhiinvaeltajien peseyty-

mistä varten, sekä sirot lioikat tornit finiiiarec-

lit). joista muhamettilaisia äänekkäillä huudoilla

käsketään rukoilemaan, ovat arabialaisen eli

yleensä muhamettilaisen moskeian pääosia, joi-

liin toisinaan liittyy moskeian perustajan linuta-

Kapit aml>i'assa.

MusUi-iail IKU-Ili TlriilciMiissil (,\l;;i'iia).

rakennus (liirbaj. — Alkuaan muodosti mos-
]<eian iso nelikulmio, jonka kaikilla sivuilla oli

pylväskäytäviä, mutta keskiosa, jossa kaivo si-

jaitsi, oli avoin. Sisäänkäytävää vastapäätä ole-

valla puolella oli pylväskäytävä hiukan leveämpi,

ja siinä oli kokoussali ynnä kibla. Mutta kun
arabialaiset tulivat bysanttilaisen vallan yh-

teyteen, omaksuivat he bysanttilais-kristillisen

keskusrakennuksen kupolilaitteineen ja tekivät

siitä moskeiainsa perusmuodon, johon he kui-

tenkin lisäsivät esim. muurilla ympäröid}-n

pihan kaivoineeu sekä minareetit.

Egyptissä (Kairossa) rupesivat arabia-

laiset ensimäiseksi käyttämään koko myöhem-
män ke.skiajau rakennustaiteessa niin tärkeätä

suippokaarta, jolle he tosin eivät osanneet

antaa mitään konstruktiivistä merkilystii.

Paitsi suippokaarta saattoivat he myöskin käy-

täntöön hevosenkenkäkaaren ja kiila-
kaaren (talkakaaren, satulakaaren) (ks.

ts. a a r i) . — Arabialaisten käyttämät pylväät

ovat tavallisesti kapeita, kukanvanojen kaltai-

sia, ja niiden kapitelit ovat muodoltaan kuin

kukkien nmput, esim. tyylitelty avautuva lilja.

Arabialaisten ornamentiikka on etupäässä

tasapintaista koristelua. TiOppumattomin, leik-

kivin kaarin täyttää seinät joukko yhtä pitkiä,

milloin mittausopillisia, milloin tyyliteltyjen

kukkien nuu)L()isia ornamentteja, a r a b e sk e j ä

(ks. t.) ,
jotka muistuttavat itämaisia mattoja

ja ovat väriltään yhtä loistavan kirjavia kuin

nekin. Tämän väriloisteen tapaa yksistään ra-

kennusten sisällä; ulkopuoli on tavallisesti an-

karan jäykkää eikä kiinnitä erikoisesti huo-

miota puoleensa.

Kun arabialaisista tuli valloittajakansa, levit-
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Arabialaim-ii bciluiuii.

tivät he taidettansa ympäri maailmaa Ganges-
virralta Pyreneihin saakka. Arabiassa,
Palestiinassa (Sakhra moskeia, jota

väärin on nimitetty Omarin moskeiaksi, Jeru-
saleminsa Salomonin temppelin paikalla)

,

Egyptissä, Persiassa, Intiassa ja

Sisilian saarellakin on arabialainen raken-
nustaide ollut vallalla, mutta suurimman kukois-
tuksensa se saavutti Espanjassa, varsinkin
Granadassa, mihin A 1 h a m b r a n linna (ks. t.)

rakennettiin vv. 1311-1390. Kun Turkki 1453
valloitti Konstantinopolin, muutettiin täällä

kaunis Sofian kirkko moskeiaksi, tullen monen
muhamettilaisen moskeian esikuvaksi.

Arabialaiset on niitten kansojen yhteinen
nimitys, joitten äidinkieli on arabia. Arabialai-

siksi sanotaan sen-

tähden enimmät
asukkaat Afrikan
pohjoisrannikolla

ja Maltan saarella

.sekä Egyptissä,
Sudanissa, Zanzi-

barin saarella, Pa-
lestiinassa, Syy-
riassa, Mesopota-
miassa, Babylo-
niassa ja Arabias-

sa. Mutta kansa-
tieteellisesti tällä

sanalla tarkoite-

taan ainoastaan
Arabian niemi-

maan asukkaita.

Nämä varsinaiset arabialaiset kuuluvat seemi-

läiseen kansanryhmään ja polveutuvat Kaama-
tun mukaan osaksi Joktanista osaksi Abraha-
min pojasta Ismaelista. .Toktanilaisten koti-

seutu oli Je-

men Etelä-

Arabiassa, is-

maelilaisten

taas Pohjois-

Arabia. Edel-

liset olivat pe-

rintätiedon

nuikaan van-

lienijiaa sukua,

ja puhtaita
arabialaisia,

.lälkimäisiä

pidettiin ara-

bialaistuneina.

Itse asiassa

etelä-arabia-

laiset (ks. M i-

n a 1 a i s e t

;

Sahalai-
set) edusti-

vat Arabian
vanhinta kult-

tuurm ja valtiomuodostusta. Mutta puhtaina
arabialaisina ainakaan islamin synnyn jälkeen

ei enään pidetä Etelä-Arabian joktanilaisia,

vaan rolijois-.\rabian isinaelilaisia. — Yhteis-

kunnallisessa suhteessa a. jakaantuvat kahteen

ryhmään, beduiineihin (ks. t.) ja vakinaisesti

asuviin, vrt. Arabia, Arabian kieli ja

kirjallisuus. A'. Tt.

Kk> 1'ti'i Jiriil)ialailii'ii

(Negruidi-t.v.vppiJ.

Arabialaiset numeromerkit, meidän tavalli-

set uumeromerkkimme O—9; ne ovat toden-
näköisesti kotoisin Intiasta ja ovat arabialais-
ten välityksellä saapuneet Eurooppaan, jossa ni-

alkoivat yhä enemmän tulla käytäntöön 12:n-

nesta vuosisadasta alkaen. Niille on ominaista
se, että kullakin merkillä on paitsi omaa ar-

voaan arvo sen aseman mukaan, mikä sillä on
merkittävässä luvussa, vrt. Numero t.

Arabian kieli ja kirjallisuus. 1. Arabian
kielellä tavallisesti tarkoitetaan sitä seemiläistä

kieltä, jota alkuaan käytettiin ainoastaan Poh-
jois-Arabiassa, mutta joka etelä-arabialaisen si-

vistyksen kukistuessa tunkeutui Etelä-Arabiaan-
kin ja nuiliamettilaisen uskonnon vaikutuksesta
vihdoin levisi hyvin laajalle Aasiaan ja Af-

rikkaan. Aikakaudella ennen Muhammedia poh-

jois-arabialaiset jo käyttivät äidinkieltänsä
kirjallisestikin, kuten useilta seuduilta Damas-
koksesta llidzasiin saakka löydetyt n. s. safa-

laiset, lihjanilaiset ja thamudilaiset kivipiir-

rokset osoittavat. Vanhin varsinainen ara-

bialainen kirjoitus, jonka kieli on melkein yhtä-
pitävä myöhemmän kirjakielen kanssa, löy-

dettiin äskettäin enNemärasta Damaskoksen
läheltä: se on hautakirjoitus v:lta 328 j. Kr.
Ainakin jo 6:unella vuosis. oli keski-, pohjois-

ja itä-arabialaisill.a vakaantunut yhteinen
kirjakieli, jota etupäässä runoilijat viljeli-

\ät. Tämä n. s. klassillinen arabian kieli on
muodollisessa ja kieliopillisessa suhteessa kehit-

tyneempi kuin mikään muu seemiläinen kieli,

samalla kuiu sen sanavarasto on hämmästyt-
tävän suuri. Koraanin kautta klassillinen ara-

bian kieli sai pyhän leiman ja levisi yhtä kauas
kuin islam, ollen kaikkien muslimien uskonnon-
kieli ja kaikkien arabiaa puhuvien yhteinen
kirjakieli. Toista tuhatta vuotta kestäneet»

ajanjakson kuluessa arabian kielen sanavaras-

toon on tullut hyvin paljon lainasanoja aramea-
l.iisista murteista, kreikan, latinan, persian,

turkin, vieläpii italian ja ranskan kielistä. Si-

sälliscltä rakeiiteeltaankin se luonnollisesti on
paljon muuttunut, mutta kirjakielessä muutok-
set ani vähän tulevat näkyviin, niin että se edel-

leen OM kaikkien sivistyneitten arabialaisten

ymmärrettävissä. Puhekieli sitävastoin on
jakaantunut useihin nuirteisiin, joista tärkeim-

mät ovat .Xrabian niemimaalla, Mesopotamiassa.
Syyriassa, Egyptissä ja Luoteis-Afrikassa puhu-
tut. Merkillinen on se arabian kielen murre,
jota |iuliMtaa!i Maltan saarella ja kirjoitetaan

latinalaisilla kirjaimilla. Arabialaisten omat
kirjaimet ovat nuiodostetut syyrialaisista kir-

jaimista. Niitä on 28 kappaletta, jotka kaikki

ovat kerakkeita ja joilla eri asemassa on eri-

lainen muoto. Voknaliiiänteillä on kolme merk-
kiä, joita ei lueta kirjainten lukuun ja joita

kiiytetäiin ainoastaan oppineitten kirjoituksissa.

[Klassillisen arabian kielen oppikirjoja ovat jul-

kaisseet de Sacy, Ewald, Lagus, Caspari. Ho-
well, Socin y. m. .\rabian rahvaan murteita

ovat tutkineet: varsinaisessa .\rabiassa Wallin.

Socin, Eandberg, Keinhardt ja Snouck-Hurgronje.
Mesopotamiassa Socin, Saehau, Meissner ja

\Veissbach, Syyriassa Berggren, Wetzstein.

Landberg, Jexvett, Tallqvist, Oestrup. Dalman,
Littniann ja Lölir, Egyptissä Spitta-Bey ja Vol-

lers, Luoteis-Afrikassa Stumme. Margais, Ler-
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chundi, Fischer, Kampfmeyer y. m. Tärkeimmät
sanakirjat ovat Freytagin, Lanen, Dozyn, Belo-

tin, NValirmuadiu, Ilarderin y. m. toimittamat.]
2. Arabiankielinen kirjallisuus

on maailman suurimpia. Runoutta hyvin
aikaisin viljeltiin Arabiassa. Se oli jo Muham-
medin aikakaudella täysin kehittynyt muodolli-

sessa suhteessa. Käytettiin 16;tta erilaista tavu-

kvantiteettiin perustuvaa runomittaa sekä lop-

pusointua. Jokainen värssy jakaantuu kahteen
puoliskoon ja loppusoinnun muodostaa usein
yksi ainoa kautta koko runon käytetty kerake.
Ötroolijaolla ei ole mainittavaa merkitystä.
Yleensä puuttuu runoilta eheä suunnittelu, joka
värssy kun on aiottu eheäksi kokonaisuudeksi
eli, kuten arabialaiset sanovat, helmeksi helmi-

nauhaan. Vanha arabialainen runous uhkuu
tunteita, mutta on köyhä harkinnasta. Runoi-
lija elää kokonaan nykyhetken tuokiossa, tule-

vaisuutta ajattelematta ainoastaan menneitä
riemuja ja tapahtumia muistellen. Runojen
aatepiiri on verrattain ahdas: erämaa, teltta,

luonto, hevonen, kameli, aseet, ystävät, vieraat,

viholliset, matkat y. m. Tätä runoutta tavalli-

sesti sanotaan kansanrunoudeksi. Mutta sen
mutkikas tekniikka yksin jo osoittaa, ettei se ole

voinut syntyä varsinaisen rahvaan piirissä. Sen
sepittäjät olivat henkilöitä, jotka olivat aikansa
sivistyksen kukkuloilla, trubaduureja, jotka
vaelsivat hovista hoviin, leiristä leiriin. Kuu-
luisat ovat runokokoelmat Hamäsa (ks. t.) ja

Mu'allakät 1. ,,kultaiset i unot", joitten tekijöinä

mainitaan ennen Muhammedia eläneet runoili-

jat Taraia, Suhair, Autara, Amru, Härith, Le-

bld ja Imruulkais. Käänteen arabialaisten ru-

noudessa, niinkuin koko heidän olemuksessaan,
teki Muhammedin esiintyminen ja Koraani (ks.

t.) . Kunoilijat olivat siitä alkaen pakoitetut
puhdasoppisuuden vaa'alla punnitsemaan sa-

nansa. Ensi kiihkossa mentiin niin pitkälle,

että vanhoista runoista karsittiin pois kaikki,

mikä vivahti pakanuuteen. Uuden opin ja

uusien yhteiskunnallisten olojen pakosta kadotti

runous entisen pirteytensä, luontevuutensa ja

voimansa, multa runsastui sen sijaan aiheiden
monipuolisuudella.

Umaijadien aikakaudella elivät rakkauden-
laulaja Omar ibn Abi-Rabia (k. n. 718), hovi-

runoilijat kristitty alAkhtal (k. 710) ja riita-

veljekset Dzarir (k. 728) ja Ferazdak (k. 728)

sekä vanhan beduiinirunouden viimeinen edus-

taja Dhurrumma (k. n. 719). Rikkaammaksi
kävi runous abbasidien epäkansallisen ja per-

sialaisvoittoisen hallitsijasuvnn aikakaudella,
mutta samalla se muuttui hovissa kaupitelluksi
taiteeksi. Tämän aikakauden kuuluisimpia ru-

noilijoita olivat Muti' ibn Ajäs, Abu Nuwäs
(ks. t.), Abulatähija (k. 82C), arabialaisten en-

simäinen filosofinen runoilija, Mutanabbi (ks. t.),

Abu Firäs (k. 968), Abulalä ai Ma'arri (ks. t.),

mystikko Ibn alFärid ja profeetan ylistyksen-

laulaja alBusiri y. m. Puoleksi runoa ja puo-
leksi loppusointuista kertovaa proosaa ovat ma-
kaamit, hyvin suosittu runouslaji, jonka Hama-
dhänin (k. 1007) sanotaan keksineen, ja alHariri
(ks. t.) kehitti korkeimmilleen. Läheistä sukua
runoudelle ovat viisauslauseet, sananlaskut ja

sadut. Lukmanin nimellä tunnetut sadut ovat

sisältönsä ja muodon puolesta Aisopoksen satu-

jen mukaelmia. „Kalila wadimna" nimisen teok-
sen esikuvana on ollut intialaisten Hitopodesa.
johon arabialaiset tutustuivat Abdalläh alMu-
kaöan 8:nnella vuosis. persian kielestä tekemän
käännöksen välityksellä. Häviämättömän mai-
neen on arabialaisten kertomiskyky saavuttanut
„Alf laila icalaila" 1. ,,1001 yötä" nimisellä satu-
kokoelmalla. Hyvin suosittu rahvaan keskuu-
dessa ou vielä nykyään itämailla „Antaran" ni-

mellä tunnettu ritariromaani.
Tieteellisen arabiankielisen kirjallisuu-

den syntyyn vaikutti osaksi Koraanin ilmestymi-
nen, osaksi valtiollisten valloitusten aiheuttama
tutustuminen syyrialais-kreikkalaiseen ja intia-

lais-persialaiseen sivistykseen. Koraaniin ja ha-
diisiin, jolla tarkoitetaan kaikkia Muhammedin
elämää koskevia muistotietoja, perustuu ensi kä-
dessä suurin osa arabialaista kirjallisuutta, joka
koskee uskontoa ja oikeustiedettä. Kumpikin
on riippuvainen Koraanin selittämisestä eli ekse-

getiikasta, jolla sentähden on hyvin tärkeä sija.

Iluomattavimmat koraaninselittäjät ovat Tabari
(ks. t.), Zamakhsari (k. 1143), Beidäwi (k.

1286) ja Fakhreddin erRäzi (k. 1209). Muisto-
tietoja kokoilivat alBukhäri (k. 869) ja alMus-
lim (k. 875) y. m. Uskonnollisilla ja oikeus-
tieteellisillä opeilla, jotka perustuvat traditsio-

niin, on j^hteinen nimi sunna, ja niitä, jotka pi-

tävät sitä yhdenarvoisena Koraanin kanssa,
sanotaan sunnalaisiksi. Nämä jakaantuvat nel-

jään puolueeseen, joitten perustajat olivat Abu
HaniJa (k. 767) asSäfi'i (k. 820), Mälik (k. 795)

ja Ibn Hanbal (k. 855). Oikeauskoisuuden rin-

nalle ilmaantui aikaisin monenmoista eriusko-

laisuutta. Niitä, jotka eivät hyväksy sunnaa,
sanotaan siileiksi. Vapaauskojat vastustivat

predestinatsionia ja Koraanin immanensia juma-
lassa y. m. [Steiner, ,,Uie Mutaziliten, die Frei-

denker im Islam", (1865)]. Dogmatillisista eri-

mielisyyksistä, kosketuksista muitten uskontojen
kanssa ja tutustumisesta kreikkalaisten filoso-

fiaan, etenkin Aristoteleen ja Platonin teoksiin,

aiheutui varsinainen filosofinen mietiskely.

Arabiankielinen filosofia sai suuren merki-

tyksen siten, että sen avulla Euroopassa tutus-

tuttiin kreikkalaisiin filosofeihin. Itsessään

arabialainen filosofia on vailla omintakeisuutta.

Rnimmät sen edustajat eivät syntyperältään ole

olleet arabialaisiakaan. Ainoa syntyään ara-

bialainen filo.sofi oli alKindi (ks. t.). alFäräbi

(Aiiarabius, k. 950) oli turkkilainen. Arabia-

laisen filosofian enin tunnetut edustajat olivat

keskiajan suuret opettajat Ibn Sinä (Avicenna),

alGhazäli, Ibn Bäddza (Avenpace), Ibn Tufail

(Abubaeer) ja Ibn Rusd (Averroes) (ks. n.).

Filosofinen mietiskely synnytti islamilaisen

skolastisuuden ja sen eri suunnat. Aikansa teo-

logisia ja filosofisia riitakysymyksiä käsitteli

mainittu alGhazäli sekä myöhemmin asSujOti

(k. lööö) useissa teoksissa. [Sahrastani, „Book

of religious and philosophical sects" ; de Boer,

„Gesch, der Philosophie im Islam,, (1901).] —
Islamilaisen kulttuurin huomattavimpia ilmiöitä

on arabialainen kielitiede. Useat kieliopin

peruskäsitteet lainattiin syyrialaisilta, jotka itse

olivat saaneet ne kreikkalaisilta. Mutta yleensä

arabialainen kielitiede on kulkenut omia tei-

tään. Arabialaiset grammatikot jakaantuvat

kahteen leiriin. Basralaisen koulun etevin edus-
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laja oli persialainen Siba\vaihi (k. 796), jonka
|)ääteoksella on kunnianimi alkiluh (,,kirja").

Ivuufalaisen koulun päiimies oli alKisä'i (k. n.

MUö). Muista etevistii grammatikoista mainitta-

koon alKhalil (k. 791), alAsma'i (k. 831), alMu-
barrad (k. 098), azZamakhsari (k. 1143), \hn
Mälik (k. 1273) ja Ibn Adzurrflm (k. 1323).

Arabialaisten hellä huolenpito kielestään ilme-

nee runsaassa sanakirjakirjallisuudessakin. 'lär-

keimmät arabian kielen sanakirjat ovat laatineet

ai Dzauhari (k. n. 10U2), Ibn MansOr (k. 1311),

alFlrQzäbädi (k. 1414), azZabidi (k. 1791) ja

aluistani (k. 1SS3), joka myös aloitti suuren
tietosanakirjan. — Arabialaisten historial-
linen kirjallisuus on yleensä kronikan
tapainen ja anualistinen. Siinä vilisee kaskuja
ja kritiikistä tuskin on puhettakaan. Ensim-
mäisen historiallisen esityksen Muhammedin elä-

mästä kirjoitti Ibn Ishäk (k. 768). Kuuluisia

historioitsijoita olivat alWäkidi (k. 823), Ibn

Kutaiba, Tubari, alMas'Qdi, Ibn alAthir, Abul-

fiedä ja Ibn KhaldOn (ks. n.), samoin alMakrizi

(k. 1442), asSujOti (k. 1505) ja alMakkari (k.

1U31) y. m. Kirjallisuushistoriallistakin tut-

kimusta pidettiin silmällä. Abulfaradz allsba-

häni (k. 907) antaa kirjassaan kitab ataghäni

I.,laulujen kirja") paitsi runonäytteitä runsaita

elämäkerrallisia tietoja useasta sadasta runoili-

jasta kumpaakin sukupuolta. Hyvin tärkeät

kirjallisuushistorialle ovat anNadimin teos a'-

flkrist („luettolo") , Ibn Khallikfiuin ,,kuului-

sien miesten elämäkerrat" ja Iladdzi Khalifan
(k. 1058) bibliografinen sanakirja. Uudenaikai-
sista historiankirjoittajista mainittakoon Usa-

barti (k. 1822). — Maantieteen tutkijoina

ja retkeilijöinä arabialaiset ansaitsevat suurta

liinnustusta. Ibn Khordädhbeh (u. 845) ja Ku-
d.lma (k. 922) antavat kulkulaitosta, ))Ostia ja

verotusta koskevia tietoja abbasidien ajalta ja

alHamdäni (k. 945) kuvaa Arabian niemimaata.
Hyvin viehättävän ja sisällysrikkaan kuvauk-
sen islamilaisista maista antaa alMakdisi (n.

985) ja alBirflni (k. 1048) kuvasi Intiaa. Moni-
puolinen maantieteellinen kirjailija oli alldrisi

(ks. t.). Jlaantieteellisten hakemistojen teki-

jöinä ovat arvossa pidetyt alBekri (k. 1094) ja

Jaktlt (k. 1229). Kosmografisia teoksia kirjoit-

tivat adDima.ski (k. 1327), alKas\vini (k. 1283)

ja llm aUVardi (k. 1348). Matkailijoista mainit-

takoon Ibn Fadlän, joka kävi Volgan-bolgaarieii

luona (v. 921), ja Ibn Batflta (k. 1377), joka

kävi Sisä-Afrikassa, Ktelä-Venäjällä ja Kiinassa

saakka. — M a t e m a t i i k a n, t ä h t i- ja

lääketieteen aloilla arabialaiset nojautuivat

babylonialaisten, intialaisten ja kreikkalaisten

tietoihin. Laskentoa, a 1 g e b r a t a, 1 u k u-

o ]) p i a ja k o I m i o m i t a n t o a he suuresti

edistivät, lie muun muassa saattoivat käytän-

töön intialaisen laskujärjestelmän ja sinus-

käsitteen. Tiihti- ja läiiketieteessäkin he olivat

eurooppalaisten opettajina keskiajalla. Vseam-
man muunkin tieteen alalla on olemassa paljon

arabiankielistä kirjallisuutta, joka valaisee

tieteiden historiaa. — Sittenkuin osmannilaiset

v. 1517 olivat valloittaneet Egyptin, joutui ara-

l)ialaisteu sivistys ja kirjallisuus tappiolle.

Vasta meidän päivinämme arabiankielinen
kirjallisuus jälleen on vironnut heikkoon eloon

j-.i sivistyksen ahjoina ovat nykyään Beirut

'a Kairo. iSykyaikaista arabialaista kansan-
runo;itta ovat koonneet Saehau, Stumme,
Socin, Dalman, Littman y. m. [Kremer, „Kul-
turgeschichte des Orients" (1877) ; Brockelmann.
.jGeschichte der arab. Litteratur" (1902) ; Zen-

ker, ,,Bibliotheca orientalis" (1846-61) ; Friede-

rici, „Bibl. orientalis" (1876-83) ; Kuhn, „Litte-

raturblatt fUr oriental. Philologie" (1883-88) :

Miiller, ..Orientalische Bibliographie" (1888

seur.) : Chauvin, „1äibliographie des ouvrages
arabes" (1892 seur.).] A'. T-t.

Arabian-lahti ks. P u n a i n e n-m eri.
Arabian-meri (muinaisajan Erythrean

meri) Intian valtameren luoteinen osa, Intian.

Persian, Arabian ja Itä-.\frikan välillä.

Arabigunimi ks. A r a p i k u m i.

Arabiini (arabiinihappo) on arapikumiii.

kirsikkakumin y. m. kasvikumien pääaineosana

;

on amorfista, väritöntä, hajutonta, mautonta.
veteen liukenevaa, vrt. A r a p i k u m i.

Arabinoosi, hiiltä, vetyä ja happea sisältävä

kem. yhdistys (CjHioOJ, sokerilajeihin kuuluva
kiteytyvä, makea, veteen liukeneva hiilihydraatti.

A:a saadaan keittämällä arapikumia tahi

kirsikkakumia mietojen happojen kanssa, vrt.

Pentoosi.
Arabis, pitkäpalko, kasvisuku Cruciferir-

heimossa. Pieniä, valkeakukkaisia, iiitkäpalkoi-

sia yrttejä kuivilla kasvupaikoilla. Toisinaan

viljellään A. olhidaa. Kaukaasiasta aikaisten

runsaiden kukkieiisa ja kauniisti valkovillaisten

varsiensa ja lehtiensä vuoksi; samoin pohjoisten

tunturiseutujen A. alpinaa.

Arabismi, arabialainen kieliomituisuus.

Aracese, yksisirkkaisheimo puikelokukkaisten

kasvien (S}>(idicilUjrir) parvesta. Yrttejä, har-

vemmin pystyjä tahi kiiynnöstäviä pensaita tahi

puita. X. 900 lajia etupiiässä kuuman vyöhykkeen
aarniometsissä. Suomessa yksi suku ja laji: Caiin

paliistris, s u o V e h k a. Lehdet nuorina tötte-

römäisesti kiertyneitä, hyvin monimuotoisia,

tav. leveitä, sormiliiiskaisia, harvoin parilius-

kaisia, haarasuonisia. Varsi .suiki'rtava juu-

rakko tahi köyntelevä varsi, joka iinuijuurilla

tarttuu kiinni puitten oksiin. Kukat epätäydel-

lisiä: kehä |iuuttuii talii on surkastunut, samoin
vartalo ja palhot. Kukinto tiheä, mehi-välapak-

koinen ])uikel(), jossa eri kukat ovat vaikeasti

toinen toisistaan «•rotettavissa. PuikeloUa leveä,

värillinen suojus, joka tarkoituksensa puolesta

vastaa muitten kasvien värillistä kehää. Ks.

sukuja Piatia, 7,amtp,deschia, Arum. Caladium,

Colocdsiii, Atocasia, Anthmium, it<iniil(r(i, Philo-

dciiilyoii.

Arachis hypogea, l.a.iril.. m ;

yksivuotinen, muulaman dm
korkuinen hernekasvi. Hedelmän
kypsyessä kukkaperä kasvaa
nlaspäin työntäen sikiäimen n.

5-8 cm syvälle maahan, jossa

siemenet kypsyvät. Nämä ovat

ruskeiden papujen näköisiä,

mutta usein punertavia. Maku
muistuttaa sekä herneitä että

piihkinöitii. KoUiisin Etelä-

.\meriikastri, jossa se ei enää
kiisva villiiiii. dn useampia
vuosisatoja ollut yleisenä vil-

jelyskasvina kuuman vyiihyk- M;in|irtlikiiiil.

I'
h k
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kcfii maissa, etenkin Afrikassa, mutta menestyy
myös Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa. —
Siemenet hyvin ravitsevia rasvanrunsautensa

(50 %) ja valkuaispitoisuutensa tähden. Niistä

puserretaan varsinkin Etelä-Ranskassa öljyä,

jota käytetään ruokaöljynä oliviöljyn asemesta

tahi sen väärentämiseksi, saippuateoUisuudessa.

polttoöljynä y. m. Puserrusjäännöksistä tehdyt

niaapähkinäkakut ovat voimakasta karjarehua.

Arachnoidea ks. H ä m ä h ä k k i e 1 ä i m e t.

Arad, Unkarin komitaatti Siebenburgenin
rajalla, 6,443 km% 386,000 as. Pääk. A. (Vanha-

A.) Maros-joen varrella, 56,300 as., Kaakkois-
Unkarin kaupan ja teollisuuden keskus, har-

joittaa karjan-, viljan-, väkiviinau- ja viinin-

kauppaa; tärkeimmät teollisuustavarat: jauhot,

tärkkelys, väkiviina, nahkatavarat, kynttilät,

saippua. Vastapäätä on Uusi-A. 6,100 as., lin-

noitus, jolla oli tärkeä osa 1848-49 v:n vapauden-
taistelussa, vrt. Aradin marttyyrit.
Unkari.
Aradin marttyyrit. Niin nimitetään niitä

kolmeatoista Unkarin vapaudeutaistelun (1848-

49) johtomiestä ja kenraalia, jotka lokak. 6 p.

1849 Aradissa ammuttiin, itävaltalaisen ken-

raalin Ilaynaun käskystä.
Arafat [-ä't], pyhä vuori Mekan läheisyydessä

Arabiassa, jolla Dsulhiddza-kuun 9:ntenä päi-

vänä saarnataan kokoontuneille pyhiinvaelta-

jille. K. T-t.

Arafura ks. A 1 f u u r i t.

Arago, Dominique Frangois Jean
(1786-1S53), ransk. fyysikko ja tähiitieteilijä, oli

1809-31 professorina Pariisin polyteknillisessä

opistossa ja 1830:stä Pariisin observalorin joh-

taja. A. tutki valon polarisatsionia ja interferens-

siä sekä magnetismia, kirjoitti erinomaisia yleis-

tajuisia esityksiä ja elämäkertoja ja toimitti

yhdessä Gay-Lussac'in kanssa aikakauskirjaa
„Anuales de chimie et de pliysique". 1831 A.

valittiin kansanedustajaksi, 1848 jäseneksi väli-

aikaiseen hallitukseen sekä nimitettiin sota- ja

meriministeriksi.

Aragon [-o'-], Ebron syrjäjoki, alkaa Pyre-
neiltä, yhtyy Milagron luona pääjokeen, 192 km
pitkä. Aragonian maakunta (ennen kuningas-
kunta) on .siitä saanut nimensä.
Aragonia (esp. Aragön), maakunta koilli-

sessa Espanjassa, molemmin puolin Ebroa, rajoit-

tuu pohjoisessa Ranskaan ja Navarraan ja idässä

Kataloniaan ja Valenciaan; 47,391 km", 940,346

as. Pohjoinen osa, Ylä-Aragonia on kaunista
vuoristoa, eteläinen, Ala-Aragonia on hedelmä-
töntä alankomaata. Käsittää maakunnat Sara-
gossa, Teruel ja Huesca. Pääkaupunki S a r a-

g o s s a. Maanviljelys on laiminlyöty, kuitenkin
viedään maasta vähän viljaa, hamppua ja viiniä;

teollisuudesta on silkki- ja kangasteoUisuiis huo-
mattava. Ikivanha Aragouian kreivikunta tuli

1035 kuningaskunnaksi ja yhdistettiin Katalo-

niaan 1163. Ferdinandin ja Isabellan (ks. n.)

kuoltua se lopulta yhdistettiin Kastillaan 1516.

Vanhat erikoisoikeutensa se menetti Espanjan
perintösodan (1701-13) jälkeen.

Aragoniitti, mineraali, joka on muodostunut
kalsiumkarbonaatista. Kiteytyy rombisiin pris-

moihin ja muihin näistä johtuviin kidemuotoi-
hin. Kuumennettuna a. murentuu osiin, joilla

on kalkkisätvän kidemuoto. Esiintyy basaltissa

n Paineuu '"/3O9.

ja muodostaa kalkkikerrostumia kuumien läh-
teitten luo esim. Karlsbadissa. A. on kiteisenä
useimmin vesikirkasta ja kalkkisälpää jonkun-
verran raskaum])aa.
Araguaya [-u'ja] (Rio G r a n d e)

,
joki

Etelä-Ameriikassa, Tocantinsin lisäjoki.

Arak ks. A r a k k i.

Arakan [u'n] (A r rakan), Bengaaliu lah-

den rannalla, brittiläisen Birman hallinto-alue,

37,622 km% 760,848 as. (1901). Pääkaupunki
Akyab.
Arakhne /-a'-/ (kreik. „hämähäkki") , tarun

mukaan lyydialainen tyttö, joka ylvästeli kutoma-
taidostaan. Hän vaati Athenen kilpailuun tässä
taidossa ja esitti taidokkaasti valmistamassaan
kankaassa jumalien rakkausseikkaihija. Suut-
tuneena tästä Atliene repi rikki hänen kan-
kaansa ja löi häntä kasvoihin. Kun A. har-
missaan tahtoi hirttäytyä, muutti jumalatar
hänet hämähäkiksi.
Arakhosia, muinaispersialaisen valtakunnan

maakunta, nykyisen Afganistanin eteläosa,

jonne Aleksanteri Suuri perusti Aleksandreia
.Vrakholonin (nyk. Kandahar).
Arakki 1. A r r a k k i (arab.), riisi- tai palniu-

mehuviina, jota etupääs.sä valmistetaan Jaa-
vassa, Ceylonissa sekä Madrasissa ja Malabarilla.

Paras laji saadaan Goasta ja Bataviasta.

Araknologia (kreik. ara'^/l»« = hämähäkki, ja

logus = o\>\>\), oppi hämähäkeistä.
Araktsejev, Aleksei Andrejevits

(1769-1834), ven. sotaministeri, syntyisin aate-

lisesta perheestä Novgorodin kuverncmentista,
tuli t}'kislönupseerina. suuriruhtinas (sitten kei-

sari) Paavalin palvelukseen. Hän tuli pian tun-

netuksi niin hyvin horjumattomasta uskollisuu-

desti^an hallitsijaa kohtaan, kuin tavattomasta
ankaruudestaan alaisiaan vastaan. Paavalin
aikana hän oli Pietarin sotilaskuvernöörinä

;

mutta onneksi syntyneelle salaliitolle hän sitten

joutui keisarin epäsuosioon ja syrjäytettiin hä-

i:en luotansa. Aleksanteri I:n hallitukseu alussa

hän tuli sota-asiain toimituskunnan ja ministeri-

neuvoston puheenjohtajaksi ja saavutti pian

suuren per.soonallisen vaikutusvallan keisariin,

varsinkin sen jälkeen kuin keisari oli jättänyt

uuoruudenaikaasa vapaamieliset haaveet ja

omistanut vanhoillisen katsantokannan. An-
sioita A. saavutti Venäjän sotalaitoksen, eten-

kin tykistöjoiikkojen järjestämisessä. Huomat-
tava on myöskin hänen (osaksi Suomen ruotu-

jakolaitoksesta aiheutunut) tuumansa sotilas-

siirtolain perustamisesta Etelä-Venäjiille, mikä
siellä synnytti rajuja, verisesti tukehufettavia

talonpoikaiskapinoita. Keisari Nikolai antoi

hänelle 1825 eron hänen viroistaan. A. eli sen jäl-

keen tiluksillaan Novgorodin kuvernementissa,

yhä tehden itsensä tunnetuksi siitä kovuudesta,

jopa julmuudesta, millä hän kohteli alaisiansa

maaorjia. A'. G.

Aralia, kasvisuku Araijacecp-heimossa. Orai-

sia pensaita tai pieniä puita. Moniaita lajeja

viljelläiin isojen, kiiltävien lehtiensä vuoksi

ruukkukasveina. A. cnrdaian juuria ja nuoria

vesoja .syödään Kiinassa ja Japanissa. A. papy-

riferau ytimestä valmistetaan n. s. kiinalaista

riisipaperia.

Araliaceae, murattikasvit, kasvi-

heimo kaksisirkkaisten luokan UmbeUiflorcB-
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parvessa. Enimmäkseen kuuman vyöhykkeen
puita tahi pensaita (joskus kiipijäkasveja).

Tunnetuimmat suvut: Aralia, Panax, Bedera.
ks. n. — Suuri määrä lajeja on tavattu Euroo-
pan ja Pohjois-Ameriikan (Gröönlanti siihen

luettuna) tertiäärisistä kerrostumista, myös
liitukaudelta moniaita.
Aral-järvi f-a'-] (kirg. Aral-dengiz = sslslti-

järvi), laskujokea vailla oleva suuri suolajärvi

Venäjän Turkestanissa, 68,000 km-, suurin sy-

vyys 67 m, 48 m merenp. yläp. Vesi on jokseen-

kin lievästi suolanpitoista (1,08%), siihen kun
suuret joet, Amu-Darja ja Syr-Darja (muin. Ok-
sus ja Jaksartes) laskevat. Ranuat ovat idässä

ja etelässä autiota hietikkoa ja matalat, pohjoi-

sessa ja lännessä jyrkät; hyviä satamia puuttuu.
Talvisin järvi väliin jäätyy. Myrskyt ovat ta-

vallisia.

Aram 1. Aramea. Niin nimitetään Van-
hassa testamentissa ylimalkaan sitä Etu-Aasian
aluetta, jonka rajana oli pohjoisessa Taurus-
vuori, idässä Eufratin lisäjoki Habur, etelässä

.\rabian erämaa, lännessä Libanon ja Amanus-
vuori. Aramealaiset, jotka olivat hebrealaisten
läheisiä heimolaisia, olivat asettuneet näihin seu-

tuihin 2:sen vuosituhannen lopulla elettyään ai-

kaisemmin paimentolaisina Arabian aroilla.

Heidän perustamansa pikkuvaltiot, joista huo-
mattavin oli Damaskos (vrt. 1 Kun. II^-m),

kadottivat itsenäisyytensä 8:nnella vuosis. e. Kr.
muuttuen assyrialaisten alusmaiksi. Siitä huoli-

matta aramealaisten kansallisuus ja kieli levisivät

yhä laajemmalle Syyriassa ja Mesopotamiassa.
— Aramean kieli, .seemiläinen päämurre,
oli virallisena kielenä Persian valtakunnan län-

tisissä maakunnissa ja syrjäytti Palestiinassa

vähitellen hebrean, niin että se Jeesuksen aikana
oli juutalaisten puhekielenä. Esran ja Danielin
kirjoihin sisältyy arameaksi kirjoitettuja kap-
paleita (Esr. 4s,-ig; 7u-»; Dan. 2.-738) ; Egyp-
ti.stä on löydetty arameankielisiä papyrus-kirjoi-

tuksia. Ar. H.
Aramea ks. .^ r a m.
Aramealaiset ks. Seemiläiset.
Aramean kieli ks. A r a m.
Aranda [-n'-J, Pedro Pablo Abaraca

de Ii o 1 e a (1718-99), A:n kreivi, esp. vapaamie-
linen valtiomies. A. oli seitsenvuotisen sodan
aikana lähettiläänä Puolassa, 1766 Kaarle III

nimitti hänet Kastilian neuvoston presidentiksi.

Hän sai aikaan useita uudistuksia, m. m. jesuiit-

tain karkoittamisen Espanjasta 1767. Domini-
kaanein ja papiston vehkeiden johdosta hänet
loitonnettiin liovista ja siirrettiin lähettilääksi

Pariisiin, jossa hän paljon vaikutti Versaillesin

rauhan aikaansaamiseksi (1783). 1792 A. sai

takaisin entisen asemansa Kastilian neuvos-

tossa, mutta jesuiiltain vehkeiden vuoksi täjtyi

hänen se pian taas jättää.

Araneas ks. II ä m ä h ä k k i e 1 ä i m e t.

Aranjuez f-huc'pj, kaupunki Espanjassa, Mad-
ridin provinssissa, Tajo-joen varrella, n. 13,0{)0

as. Kaunis, säännöllisesti rakennettu kaupunki,
harjoittaa vihannesten viljelystä. A:n linnan

rakennutti Filip II. Se sisältää runsaita taide-

aarteita ja sitä ympäröi ihana puisto. — 18 p.

maalisk. 1808 syttyi siellä kapina, joka pakoitti

Kaarle IV.n luopumaan kruunusta jmikansa
Ferdinandin hyväksi.

Arany, Janos [aran] jäiios] (1817-82), unk.
runoilija, v:sta 1851 unkarin kielen ja kirjalli-

suuden lehtorina

Nagy-Körösin kim-
naasissa, v:sta 1860

Kisfaludy-seuran joh-

taja Budapestissä,

vv:na 1865-79 Unkarin
Tiedeakatemian vaki-

naisena sihteerinä.

V. 1893 pystytettiin

A:lle Budapestiin ko-

mea muistopatsas.

Unkarin huomattavin
runoilija Petölin ja

Tompan rinnalla ja

samalla ensimäineu
eepillisenä ja balladi-

runoilijana; tulkitsi

pontevassa, monipuo-
lisessa, ehytmuotoisessa runoudessaan, jonka
pohjana oli kotimainen kansanrunous, mestaril-

lisesti Unkarin kansan luonnetta. Hän loi pää-
teoksessaan, suuressa kansalliseepoksessa .,Tol-

di'ssa", [„Toldi" (1847), ,.Toldin rakkaus"(1879i

,

„Toldin elämänehtoo" (1854)], jossa hän käsitteli

tarua sankarillisesta, onnettomasta Miklös Tol-

dista, moniosaisen, värikkään ja tunnelraarik-
kaan kuvan Unkarin keskiajasta ja ritarikaii-

desta. Eepoksessa „Kuningas Budan kuolema"
(1864) hän käsitteli taistelua kahden hunnilais-
kuninkaan, veljesten Budan ja Attilan välillä.

Korkeiinniilleen hän kohosi synkissä traagilli-

sissa balladeissa, kirjoitti sitäpaitsi satiirishu-

nioristiseu eepoksen, romansseja, lyyrillisiä ru-

noja, tutkielmia (m. m. „Zrinyi ja Tasso") , ar-

vosteluja sekä mestarillisia käännöksiä (Shakes-
pearesta ja vars. Aristofaneesta). Suorasanai-
sissa kirjoituksissaan hän osoittaa olevansa pe-

rinpohjainen kirjallisuuden tuntija ja hieno es-

teetikko. — Hänen ainoa poikansa Läszlö A.
(1844-98) kaiutti isänmaallis-poliittisessa runos-
saan ,,Hunnien taistelu" vuosisataisen taistelun

säveliä saksalaisia vastaan ja ivaili runossaan
,,Unelmien sankari" oman kansansa todellisu-.i-

denaistin puutetta.

Arapaima 1. Pirarucö (Arapaima gigaa),

jiittiläiskokoinen, pohj. Brasilian ja Guayanaii

mT-^""'».'- --^^^

Arapaima.

virroissa elävä luukala. Tulee 5 m pitui.seksi ja

200 kg painoiseksi. Maukkaan lihan vuoksi

pyydetiiän sitä innokkaasti sekä verkoilla että

koukuilla.
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Arapia ks. Arabia.
Arapikumi on muutamista Pohj.-Afrikan

Acasia-\a.}eista saatu, veteen liukeneva kumi-
laji. Sitä käytetään hyvin yleisesti paperinlii-

mana, peittävänä, ärsytystä heikentävänä ai-

neena, apteekeissa emulsionien, pulverien, pil-

lerien ja pastillien valmistukseen ja hyvin suu-

rissa määrissä tekniikassa esim. värjäyslaitok-

sissa, kutomoissa j. n. e.

Arar, Saöne-joen roomalainen nimi.

Ararat (muinaisarm. Airarat = arjalaisten

tasanko). 1. Keskisen Aras-joen (ks. t.) seu-

duilla olevan hedelmällisen ylätasangon ikivanha
nimitys; armeenialaisten vanhin tunnettu koti-

seutu; oli kauan (V. testamentissakin A:n ni-

mellä tunnettu) itsenäinen kuningaskunta, joka
oli alituisissa sodissa Assyrian kanssa (assyria-

laisissa piirtokirjoituksissa A. "mainitaan ni-

mellä Urardi) . Väärinkäsityksen johdosta jo

rajana. Eräs sen haaroista saavuttaa nykyään
Kaspian-meren.
Aratos [-ä-J (lat. Arä'tiis) Athenodo-

r ok se n poika (n. 315-240 e. Kr.), kreik.
runoilija, kotoisin Kilikian Soloista. Oleskeli
kauan Ateenassa ja eli sitten (n. v:sta 276) ku-
ningas Antigonos Gonataan hovissa. Kirjoitti
m. m. tähtitieteellisen opetusrunoelman „Phai-
nomena", joka on meidän aikoihimme säilynyt.
Roomalaisajalla sitä pidettiin suuressa arvossa
ja Cicero käänsi sen latinaksi.
Aratos [-ä-J K leini aan poika (n. 270-

213 e. Kr.), etevä kreik. valtiomies, syntyisin
Sikyonista. A. vapautti 251 Sikyonin tyrannin-
vallasta ja sai sen yhtymään Akhaialaisliittoon
(ks. Akhaialaiset). Tultuaan pian liiton
varsinaiseksi johtomieheksi A. taitavalla politii-

kallaan nosti sen sangen mahtavaksi. A:n johta-
mana liitto pyrki yhdistämään kreikkalaisten

Suuri ja Pieni Ararat.

vanhimmat raamatunselittäjät luulivat A.-nimen
tarkoittavan Armeenian korkeinta vuorta
(1 Moos. kirjan vedenpaisumuskertomuksen mu-
kaan Noan arkki pysähtyi „A:n vuorille");
tässä merkityksessä nimeä senjälkeen Euroo-
passa käytetäänkin, jotavastoin itse armeenia-
laiset nyt samoin kuin vanhimpinakin aikoina
nimittävät mainittua vuorta nimellä Hasis =

suuri. — 2. Armeenian korkein vuori (armeen.
jl/a«is = suuri, pers. Kiilii Nuh = Noan vuori, turk.
Aghri 7)agÄ= jyrkkä vuori), tuliperäinen, Venä-
jän, Persian ja Turkin rajalla. Sillä on kaksi
huippua: luoteinen Suuri A. 5,156 m ja kaak-
koinen Pieni A. 3,914 m korkea. Suuri A. on
ikuisen lumen peittämä. Maanjäristykset ovat
tavallisia. Hyvin tuhoatuottava purkaus oli

v. 1840.

Aras (armeen. Eros, kreik. ja lat. Ara'xes)
,

joki Armeeniassa, Kuran syrjäjoki, jonka läh-
teet ovat lähellä Erzerumia. juoksee ohi Eri-
vanin, on pitkän matkaa Venäjän ja Persian

voimia heidän vapautensa turvaamiseksi, lähinnä

Makedonian herruutta vastaan. Mutta kun spar-

talaiset kuningas Kleomenes III:n johtamina
ankarasti ahdistivat liittoa sodalla, niin A. kut-

sui (224) makedonialaiset apuun, ja siten näi-

den ylivalta uudistui. Ajoittain Ailia oli suuri

vaikutusvalta Makedonian kuninkaisiin Anti-

gonos Do.soniin ja Philippos Illieen, mutta lo-

pulta Philippoksen kerrotaan hänet myrkyttä-
neen. O. E. T.

Arauan [Un], keidas Saharan erämaassa,
Terduf-Timbuktu-karavaanitien viimeinen py-
säyspaikka, n. 200 km pohj. Timbuktusta, 250

ra merenp. yläp. Epäterveellinen tienoo, run-

saasta kosteudesta huolimatta vailla kasvulli-

suutta. Huomattava kauppakeskus. Asukkaat
(n. 1,500) arabialaisia ja neekereitä.

Araucaria, ,,1 e h t i m ä n t y", havupuusuku
PiiiocecF-heimossa. Ko'okkaita alati-vihreitä etelä-

ameriikkalaisia ja austraalia-aasialaisia puita.

Koko puu pyramidimainen ; oksat säännöllisissä
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kiehkuroissa. Neulaset litteitä, tai äimämäisiii,

leveäkantaisia. Kävyt palleroisia. — Huomat-
tava laji on A. imbricata, joka Etelä-Chilen An-
deilla muodostaa laajoja metsiä. Tummanvih-
reitten neulasten peittämät oksat ovat kaartuneet

ylös, jonka vuoksi koko puu on haaraisen kynt-

tiläjalan näköinen. Käpy lapsenpään suuruinen,

siemenet mantelia kaksi kertaa isommat ja sen

makuiset ; olivat aikoinaan alkuasukasten tär-

keimpänä ruoka-aineena. A. excelsa Norfolk-

.saaresta Itä-Austraalian rannikolla tulee 60 m
pituiseksi ja on mainiointa laivanrakennus-
ainetta. Molemmat lajit joks. yleisesti viljeltyjä

koristuskasveina. A. brasiliana, „pinheiro",

muodostaa KteUiBrasiliassa tiheitä metsiä, kas-

vaa .'iU m korkuiseksi, on hyvä rakennuspuu, si-

sältää hyvänhajuista pihkaa. Siemenet syötä-

viä. A. Uiditilli, ..bunja-bunja", kasvaa Itä-

.\ustraaliassa Brisbane-joen tienoilla. Sen syö-

tävät siemenet ovat vielä isommat kuin A. imbri-

cafan.

Arauco [(lu], Chilen maakunta, Andein ja

Tyynenmeren välillä, 5.340 km', 73,051 as.

(1905). Väestö harjoittaa maanviljelystä ja

vuoriteollisuutta. Pääkaupunki Ijebu.

Araukaanit, etelä-ehileläinen intiaaniheimo,

joka asuu etupäässä Valdivian ja Araucon
(ks. t.) maakunnissa sekä niihin rajoittuvissa

(sissa Argentiinaa. A:t ovat suurikasvuisia ja

voimakkaasti kehittyneitä, ruumiin väri vaa-

leahko. Luonteeltaan he ovat sotaisia ja säilyt-

tivät riippumattomuutensa vuoteen 1870 asti.

Pitkällisissä sisäisissä taisteluissa espanjalaisia

ja chileliiisiä vastaan heidän väkilukunsa on
huvennut n. 40,000:teen. Nykyään a:t ovat pää-

asiallisesti ratsastavia paimentolaisia.

Araukaaria ks. A r a u e a r i a.

Araxes ks. .\ r a s.

Arbe, hi-dclinällincn saari Dalmatian ranni-

kolla, ITr) km'. 4.500 as. Väestö harjoittaa

maan- ja viininviljelystä.

Arbeiderens faglige Landsorganisation ks.

A m ni alt i y li il i s t y s.

Arbela [-e] (.-V r b a i 1 u, uyk. E r b i I) , as-

.syrialainen temppelikaupunki Niniven itäpuo-

lell.a. Sen läheisyydessä on Gaugamela, jossa

Aleksanteri Suuri voitti Dareioksen 331 e. Kr.
Arbiter 1. Arbitrator [-ä'-] (lat.) , väli-

tystuomari, välimies, vrt. Välitystuomio.
Arbitrage (-ä'i] (ransk.), eri pörssipaikoissa

vallitsevien vekselien, arvopaperien, tavaroiden
hintojen eron selville ottaminen ja määräämi-
nen, missä milloinkin on edullisinta myydä ja

missä ostaa. Tätä määräämistä varten on ole-

massa n. s. a r b i t r a t s i o n i k a m a r e i t a.

Arbo, Peter Nicolai (1831-92), norj.

taidemaalari, opiskeli 1852-61 DUsseldorfissa,

siirtyi sitten Pariisiin ja palasi 1871 kotimaa-
hansa. Hänen parhaimmat ja tunnetuimmat
taulunsa (esim. „Valkyria" Kristianian ja Tuk-
holman kansallismuseossa ja „Asgaardsreien"
Kristianian kansallisgalleriassa) käsittelevät

mytologisia aiheita. A. oli myöskin suosittu

muotokuvamaalaaja. E. R-r.

Arboga, kaupunki Västeräsin läänissä Väst-

manlanuiu maakunnassa Ruotsissa Mälariin las-

kevan Arboga-joen molemmilla rannoilla 15 km
sen suusta, n. 5,200 as. Kaupungilla oli men-
neinä aikoina suurempi merkitys kuin nykyään.
Sen asema kuljettavan joen varrella keskellä

maata teki, että ylei.set valtakunnan kokoukset
pidettiin siellä. Paitsi useita neuvoston kokouk-
sia ja herrainpäiviä pidettiin siellä keskiajalla

useat valtiopäivät, m. m. ensimäi.set tunnetut

Ruotsin valtiopäivät 1435, ja monet kirkollis-

kokoukset. Kustaa Vaasakin piti siellä herrain-

|)äiviä. Erityisesti huomattavat ovat v. 1501 ja

1597 pidetyt valtiopäivät; edellisillä hyväksyt-

tiin n. s. „.\rbogan säädökset" (ks. t.). 1600-

luvun keskivaiheilla kaupunki rupesi rai)peutu-

maan. mutta on viimeisten vuosikymmeuien
ajalla elpynyt. — Kaupungissa on kaksi kirk-

koa, molemmat keskiajalta. Toisessa on run-

saasti keskiaikaisia freskomaalauksia.
A. R. B.

Arbogan olut johtuu ruots. sananparresta

„Det kommer efter som Arboga öl" = tulee pe-

rästäpäin kuin .\rbogan olut.

Arbogan säädökset (Arboga artiklar) on ni-

menä niillä lierttuain vallan supistamista ja ku-

ninkaauvallan vahvistamista sisältävillä mää-
liiyk.^illä, jotka Eerik XIV kuninkaaksi tul-

tuaan hyväksytti Arbogan valtiopäivillä 1561.

Arbois de Jubainville [biia' J3 iybHiil],

M a r i e-TT e n r i d' (s. 1827), ransk. historioit-

sija ja nuiiiiaistutkija, tuli 1882 keltin kielen ja

kirjallisuuden professoriksi Collöge de Franceen.

Tärkeimmät teokset: .,Tlistoire des ducs et des

comtes de Champagne" (1859-69, 7 nid.) ; „Les

premiers habitants de TEurope" (2:nen pain.

1889!)4, 2 nid.) : „Cours de litteratur celtique"

(1883-1902, 12 nid.) ; ..Etudes sur le droit celtique"

(1894-90. 2 nid.).

Arbor day /«6a dei] (engl.), „puu-päivä",

Pohjois-Ameriikan kouluissa juhlapäivä, joka on

omistettu puiden istultamiselle. Tätä kaunista

tapaa on ruvettu noudattamaan myös .Austraa-

liassn ja Italiassa. (il. S.)

Arboretum [-rt-J (< lat. or6or = puu), puu-

ja ])ensasistu1us kasvitieteellisissä ja koulupuu-
tarhoissa. Kasvit istutetaan systemaattiseen

järjestykseen tahi maantieteellisten näkökohtien
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mukaan esittämään eri maille omituisia kasvi-

yhdyskuntia.
Arbor vitse [vi-] (lat.), „elämänpuu", vanha

nimitys |niunmuotoiselle kuviolle, joka näkyy
pienten aivojen halkileikkauksessa.

Arbutiini, kem. hiili-, vety- ja happiyhdistys

(C„ir,„t>;), on glykosidi. jota tavataan sianpuo-

lukan ja puolukan lehdissä. A. on valkea, kitei-

nen, karvas aine.

Arbutus unedo, mansikkapensas. Eri-

cocefF-heimoon kuuluva, puumainen pensas, jolla

on eheät, leveät, alativihreät lehdet, vahan-

keltaiset kukat nuokkuvissa tertuissa, mansikan-
näköinen hapahko hedelmä. Suosittu koristus-

kasvi kasvihuoneissa. — Kotoisin Etelä-Euroo-

pa.sta ja Persiasta, mutta menestyy vielä Irlan-

nissa. — Hedelmiä mainitaan käytettävän väki-

viinan valmistamiseen, kuorta parkitusaineeksi.

Arbuusi ks. C i t r u 1 1 u s.

Arc, lyhennys sanoista colfarco (= jousella),

merkitään jousisävellyksiin, milloin on nappai-

levasta (p i z z i c a t 0-) soitosta jälleen vaihdut-

tava tavalliseen jousisoittoon. /. K.
d'Arc, Jeanne, ks. Jeanne d'A r c.

Arcachon [arkasö'], kaupunki Ranskassa,

Gironden departementissa, noin 50 km lounaa-

seen Bordeaux'sta, 9,000 as. (1900). Kaupunki
on samannimisen lahden rannalla, suosittu

kjlpypaikka (n. 200,000 kylpyvierasta) ja talvi-

parantola; väestö harjoittaa kalastusta ja

suurta osterin pyyntiä.

Arcadelt [-de'li], Jacob (1514-75), alankom.

säveltäjä, tuli noin 1536 Roomaan kirkkolaulun

opettajaksi ja laulajaksi paavin palvelukseen,

muutti V. 1555 Tariisiin Lotringin kardinaalin

Guisen kapellimestariksi. Oli aikansa suosi-

tuimpia säveltäjiä; viehkeän hienon melodiik-

kinsa tähden verrattomina pidettiin hänen mad-
rigaalejansa. /. K.
Arcadius ks. A r k a d i o s.

Area Nose (lat.)
,

„Noan arkki", eläint.,

särmäkuorinen ja karvapeitteinen pieni sim-

pukka Välimeressä. K. M. L.

Arcanum [-ä,'-] (lat.) ,
..salainen aine", lääket.,

aine, jonka kokoumusta pidetään salassa ja jolla

usein harjoitetaan puoskaroimista ja petosta.

Arch [ätsj, Joseph (s. 1826), engl. kan-

sanjohtaja. Hän aloitti uransa maalaistyömie-

henä, luki vapaahetkinään uskonnollista ja ta-

loudellista kirjallisuutta ja tuli 1846 metodisti-

saarnaajaksi. 1867 A. tuli maalaistyömiesten

johtajaksi ja perusti 1872 „National agricultural

labourers' union" nimisen liiton, jonka ensimäi-

nen esimies hän oli. Hän oli parlamentin jäse-

nenä 1884-85 ja 1892-1900, jonka jälkeen hän ve-

täytyi syrjään. Kansanom.aisen puhetaitonsa ja
' järjestelykykynsä johdosta A. saavutti paljon

vaikutusvaltaa ja sai 1885 Englannin maalais-

työväen valtiolliset oikeudet tunnustetuiksi.

Hän kehoitti Englannin työväkeä siirtymään
maasta; vv. 1874-84 luksikin 70,000 työmiestä
Englannista. [Oma kirjoittamansa elämäkerta:
„Joseph Areh, the story of his life, told by
himself" (1898).] J. F.

Archseopteryx macrura, paleont., lisko-
lintu, kivettynyt lintu jura-kaudelta. Sitä on
Baierista löydetty 2 kappaletta, toinen Soln-

hofenin liuskio.sta, toinen Eichstädtin luota. Niitä

säil/tetään Lontoossa ja Berliinissä. A. oli kanan-

kokoinen ja on vanhin kaikista tunnetuista lin-

nuista. Eroaa nykyisistä useiden tuntomerkkien
kautta, jotka lähen-

tävät sitä matelijoi-

hin, täten viitaten

lintujen polveutumi-
seen viimemainituis-
ta. Sillä oli kuten
matelijoilla pitkä,

20-nikamainen pyrstö

(millään nykyään
elävällä linnulla ei

ole pyrstönikamia
useampia kuin 10).

Nikamien välikohtiin

olivat pyrstönsulat

parittain kiinnitty-

neet. Nokassa lukui-

sia hampaita. Etu-
raajoissa oli 3 va-

paata kynnellistä varvasta

AirhiCiiptTyx.

Välikämmenluut
eivät olleet yhteenkasvaneita. Höyhenet sitä-

vastoin olivat kuin linnuilla ainakin.

Archangelica ks. Angelica.
Arcliegoiiiatae, munapesäkkeiset, on

yhteinen nimitys kaikille kasveille, joilla naaras-

elimenä on munapesäke (archegonium): sam-
malet, sanikkaiset ja paljassieme-
n i s e t. vrt. Munapesäke.
Archegonium ks. Munapesäke.
Archegosaurus, kivihiili- ja permalaiskau-

silla elänyt sammakkoeläinsuku, Stegocepha-

lien (suomusalamanterien) ryhmään kuuluva.

Krokodiilimaisia lajeja, joista suurimmat olivat

aina 3 m pitkiä.

.\rchegusaurus Dechen

Archena [artse^na], Espanjan kuuluisin kylpy-

paikka, Murciasta n. 20 km pohj.; lämpimiä (n.

55°) keittosuola- ja rikkilähteitä. Käytetään

etupäässä halvauksen ja veneeristen tautien

parannuspaikkana.
Archenholtz, Johann Wilhelm von

(1743-1812), saks. historioitsija, aikaisemmin

preussil. upseeri, otti osar, seitsenvuotiseen so-

taan, mutta haavoittui pahasti ja sai eron

1763. Ryhtyi sitten kirjailijatoimeen oleskellen

Hampurissa tai sen lähellä olevalla maatilal-

laan. Loistava menestys oli hänen kirjallaan

„England und Italien", joka käännettiin useille

eri kielille. Jatkoa siihen on laaja teos „Anna-

len der brit. Geschichte". Vielä mainittakoon

„Geschichte des Siebenjähr. Krieges" (ilm. myös

Reclamin Universalbibl.) ja „Geschichte Gustav

Wasas".
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Archeus (kreik. flrA-7ie'(on = hallitukseen kuu-
luva, hallitseva). Muutamat renessanssiajan
luonnonfilosofit ja alkemistit, esim. Paracelsus
ja van Helmont, nimittivät A:ksi sitä luonnon
sisäistä, henkistä alkuvoimaa, joka vaikuttaa
jokaisessa yksityisolennossa ja saa aikaan
kaikki elämäntoimitukset elävissä olennoissa.

Archi . . . ks. myös A r k h i . . . ja Ark-
ki...
Archias (kreik. Arkhi'as), Aulus Lici-

n i u s. kreik. runoilija, kotoisin Antiokiasta,
tunnettu Ciceron puheesta pro Archia poeta,

jossa Cicero v. 62 e. Kr. puolusti opettajaansa
A:ta, jota oli syytetty Kooman kansalaisoikeu-
den lainva.staisesta anastamisesta.
Archibuteo /-m'-/ ks. Piekanahaukka.
Archilochus /-i'-/ ks. Arkhilokhos.
Archimedes [me'-] ks. A r k h i m e d e s.

Archiogenesis [-ge'-J ks. Alkusynty.
Archipterygium, a 1 k u e v ä, a 1 k u r a a j a,

vanhimpien kalojen, varsinkin hai- ja keuhko-
kalojen sulkamainen evä. Pidetään luurankois-
ten raajan perusmuotona.
ArcMspermse, kasvit, ks. G y m n o .^ p e r m i.

Arcliivarius [-ä'-J (mlat.), arkistonhoitaja,
arkkivaari.

Arcimboldi ks. A r c i m b o 1 d u s.

Arcimboldus [-o'-] (Arcimboldi), Jo-
hannes .\ n g e 1 u s (k. 1555), anekauppia»,
sittemmin Milanon arkkipiispa. A. oli kuului-
saa vanhaa aatelissukua ; sukuansioidensa no-

jalla hän jo varhain joutui paavi Leo X:n suo-

sioon ja palvelukseen. Paavi käytti häntä etu-

päässä rahapolitiikkansa ajajana ja nimitti hänet
1514 anekaupan yliasiamieheksi suureen osaan
Saksaa sekä pohjoismaihin ja varusti hänet
paavillisen lähettilään arvolla. Ruotsissa tuli

hänen lisäksi toimia kirkkopoliittisena rauhan-
sovittajana. Ennen Skandinaaviaan tuloaan
A. toimi Pohjois-Saksassa. Kööpenhaminaan
hän saapui apulaisineen 1516 tai 1517 ja maa-
lisk. 1518 Ituotsiin luvattuaan Tanskan kunin-
kaalle Kristian IT:lle toimia unioniaatteen hy-
väksi Sten Sture nuorempaa vastaan, joka oli

taistelussa papiston ja unionipuoluelaisten kans-
sa ja oli aseilla kukistanut arkkipiispa Gustaf
Trollen. Vasta vuoden lopulla A. saapui Tuk-
holmaan ja Upsalaan ennätettyään jo sitä ennen
liankkia itselleen paljon ystäviä, mutta Sten
Sture ymmärsi houkutuksilla taivuttaa puolel-

leen tämän vaikutuskykyisen miehen. Muun
toimintansa ohessa A. harjoitti sekä itse että
asiamiestensä välityksellä anekauppaa sekä
Ruotsissa että Norjassa. Paitsi rahaa A. otti

va.staan rautaa y. m. raaka-aineita. Kri.stian

II, joka tietenkään ei ollenkaan ollut tyytyväi-
nen A:n toimiin, otatti takavarikkoon suuren
osan hänen kalleuksistaan ja rahoistaan eikä
paljon puuttunut, ettei A. itse joutunut saman
kohtalon alaiseksi Lundissa paluumatkallaan
Ruotsista (1519). Hän pelastui vain pakene-
malla Ruotsin kautta Lyypekkiin, jossa kuiten-
kin sai kokea, kuinka nopeasti alkava uskon-
puhdistus oli kääntänyt mielialan hänelle vas-

taiseksi. Yhteistoiminta Sten Sturen kanssa
uhkasi kääntyä A:lle vaaralliseksi, mutta hänen
onnistui tekeytyä viattomaksi paavin edessä ja

lepyttää hänet. A. kohosi sitten nopeasti arvo-
asteissa ja kuoli Milanon arkkipiispana. Niistä

l<«li.ui Anki^nho

aarteista, joita tämä pohjoismaiden Tetzel oli

Ruotsissa koonnut, sai paavi tuskin mitään.
Suurimman osan, kenties kaiken, anasti Kris-
tian Tyranni. L. H.
Arckenholtz. 1. J o h a n A. (1695-1777),

valtiomies ja historiantutkija, synt. Helsingissä
helmik. 9 p:nä 1695.

Tuli isonvihan ai-

kana ylioppilaaksi

Xurkuun 1713 ja pa-

keni samana vuonna
Ruotsiin. Siellä hän
aikaisin ryhtyi ar-

kistotutkimuksiin
syventyen erittäin

Kuotsin suuruuden
aikaan. 1720 hän
lähti pitkälle ulko-

maanmatkalle Sak-
saan. Ranskaan ja

Alankomaihin. Mat-
kaltaan A. palasi

1725 ja kirjoittau-

tui kansliakoUegiin.

mutta matkusti koh-

ta jälleen ulkomaille käyden aina Unkarissa,
Italiassa ja Englannissa saakka. Matkoilla hän
keräsi aineksia Kustaa Aadolfin ja Kristiinan

historiaan. Palattuaan jälleen Ruotsiin A. ni-

miteltiin 1735 reistraattoriksi kansliakoUegiin.

Pariisissa hän oli ruotsiksi laatinut kirjoituk-

sen Ruotsin suhteista ulkovaltoihin, jossa hän
m. m. moitti Ranskan hallitusta ja etenkin sen

piiämiestä, „pappien ja jesuiittain ystävää", kar-

dinaali Fleury'tä, .säästämättä myöskään koti-

maista hallitusta. Kirjoitus tuli tekijän varo-

mattomuuden takia ilmi, ja silloin hatut käytti-

vät tilaisuutta kukistaaksensa A:n, joka oli Hor-
nin ystävä. Hän menetti virkansa ja pakoitet-

tiin pyytämään anteeksi Fleury'ltä. — V. 1740-

41 valtiopäivillä häntä syytettiin erään valtiol-

lisen häväistyskirjoituksen tekijäksi ja tuomit-

tiin elinkautiseen vankeuteen. Hattujen sodan
jälkeen A. pääsi vapaaksi ja matkusti 1744, niin

varaton kuin olikin, ulkomaille tutkimaan Sak-
san arkistoja. Siellä kuningas Fredrik I nimitti

hänet kirjastonhoitajaksi Kasseliiu. A. jatkoi

historiallisia tutkimuksiaan ja julkaisi suuren
neliosaisen teoksensa kuningatar Kristiinasta

(..Mfmoires concernant Christine, Reine de
Su6de", Amst. ja Leipz. 1751-60) ; rikkaan
sisällyksensä ja viehättävän esitystapansa

vuoksi tämä tutkimus herätti suurta huo-

miota. — m. ra. paavi Benediktus XIV ilmoitti

lukeneensa A:n teoksen ja tarjosi hänelle

Vatikaanin ja muut Hoonian kirjastot käytettä-
viksi. Kustaa Aadolfin historiaa hän ei ennät-

tänyt julkaista. Kun eräässä Luttichissä ilmes-

tyvässä aikakauskirjassa oli selitetty suomalais-

ten polveutuvan israelilaisista ja lausuttu heistä

alentavia arvosteluja, vastasi \. näihin väittei-

siin ranskalaisessa kirjoituksessa, kumoten teh-

dyt syytökset, mutta hyväksj-en tuon käsityk-

sen suomalaisten sukuperästä.
Kun myssypuolue jälleen pääsi valtaan 1765.

määräsivät säädyt A:lle 1,200 hopeataalaria
eläkkeeksi ja lausuivat toivomuksen, että hän
kirjoittaisi Fredrik I:n historian. A. ryhtyi

siihen, mutta ei saanut teosta valmiiksi. Hilu
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kuoli heinäk. 12 p. 1777. Turun yliopistolle A.

lahjoitti kirjakokoelmansa, 450 nidettä, harvi-

naisia käsikirjoituksia, rahoja y. m. sekä 8,000

liopeataalaria apurahoiksi. [Borgä lidn. 1838;

Malmström, Sveriges politiska historia; Sv. Lit.

sällsk. i Finl. Förh. och upps. 7]. O. Me.
2. Kustaa Ludvig A. (1801-67), samaa

sukua kuin edellinen, lahjoittaja, tuomari, synt.

Kärkölässä, tuli j'lioppilaaksi 1818, suoritti

lainopin tutkinnon 1821 tullen samana vuonna
liovioikeuden auskultantiksi. Nimitettiin 1846

Sääksmäen tuomiokunnan hoitajaksi ja sai 1856

hovioikeudenneuvoksen arvonimen. Lahjoitti

1864 ja 1860 20,000 markkaa apurahoiksi köy-

hille jumaluusopin ylioppilaille (A:n stipendi).

Arcole, kylä Veronan lähellä Italiassa : Napo-
leon Bonaparte voitti siellä itävaltalaiset 15-17

marrask. 179G.

Arcot, kaksi Madrasin hallinnon alaista

aluetta Etu-Intiassa, Mysoren ja Bengalin
lahden välillä. Etelä-A:ssä 2,349,000 as.; Pohj.-

A:ssa 2,207,000 as., molemmissa yht. 50,000 kris-

tittyä. Riisin viljelystä.

Arctium ks. Takiainen.
, Arctomys ks. Murmelit.
Arctopitheci, kynsiapinat, ryhmä

•uudenmaailman apinoita (Platyrrhina). Suo-
mal. nimi viittaa ryhmän enin silmäänpistä-
vään systemaattiseen tuntomerkkiin, nim. var-

paiden pitkiin, teräviin kynsiin. Ainoastaan
takaraajat muistuttavat enemmän käsiä, niissä

kun on vapaa, litteä- ja lyhytkyntinen peukalo.
Pieniä eläimiä, joiden pyöreä pää ja litteä, pal-

jas tai harsukarvainen naama tekee ne apina-

maisiksi, mutta muun ulkomuotonsa ja elinta-

pojensa puolesta ne enemmän muistuttavat jyr-

sijöitä, erittäinkin oravaa. Silmät ovat pienet,

korvat isot, karvapeite pehmeä, kiiltävä, häntä
tuuhea, ei kierteishäntä. Päässä, korvissa ja

hartioilla on usein karvatöyhtöjä, harjoja ja

kauluksia, jotka vielä selvemmin esiintyvät

eläinten kirjavien tai heleitten värien takia.

Ääni heikko, vikisevä, viheltävä tai muriseva.
Henkiset kyvyt heikommat kuin muilla api-

noilla ; arkuus, oikullisuus ja veitikkamaisuus
ovat huomattavia luonteenominaisuuksia. —
Kynsiapinat ovat kotoisin troopillisesta Etelä-

Ameriikasta, jonka metsi.ssä ja pensaikoissa ne

päivisin liikkuvat pienissä parvissa oravien ta-

paan. Ravintona ovat sekä hedelmät että lin-

nunmunat, hyönteiset, hämähäkit y. m. alem-
mat eläimet. Menestyvät hyvänlaisesti kesy-
tettyinä ja ovat siinä tilassa lisääntyneetkin.

Tärkeimpiä kynsiapinoita ovat s i 1 k k i a p i-

n a t (JTapale) ks. t.

Arctopolis [-to'-], „karhukaupunki", Bernin
(Sveitsissä) ja Porin (Suomessa) latinainen

nimi.

Arctostaphylos uva ursi /-o'- u- -i], sian-
marja 1. sianpuolukka, £ricacf(E-heimoon
kuuluva, kankaillamme kasvava varpu, joka on
hyvin puolukan näköinen, mutta eroaa siitä

siinä, että lehdet ovat selvästi vastapuikeita
(puolukalla soikeita) , kehä 5-lukuinen (puolu-

kalla 4-), heteitä 10 (puolukalla S), hedelmä jok-

seenkin mauton, jauhomaltoinen luumarja (puo-

lukalla imelän hapan oikea marja). Sian-

puolukan varsista keitettyä lientä käytetään
karjanlääkkeenä.

Arcturus /-"'-/, Karhunvartija-tähtikuviossa
oleva l:seu suuruusluokan tähti.

Arcus (lat.), jousi, kaari, holvi.

Ardea, eläint., ks. Haikarat.
Ardennes [-di:'n], departementti Pohjois-

Ranskassa, Maas-virran molemmin puolin, Bel-

gian rajalla, 5,252 kmS 317,505 as. (1906).

Kuuluisa 105 km pitkä A r d e n n e s-k a n a v a

yhdistää Maasin ja Seinen vesistöt toisiinsa.

Pääkaupunki on M^zi^res ja sen kuuluisimpia
paikkoja Sedän.
Ardennilainen hevonen ks. Hevonen.
Ardennit, vuoriseutu eteläisessä Belgiassa ja

koillisessa Ranskassa; keskikorkeus n. 550 m;
ylängön halkoo Maas syrjäjokineen

;
jokilaaksot

ovat syviä ja viljavia; vuoristo on rikas metal-

leista (rautaa, sinkkiä, lyijyä), pohj. osassa run-

saita kivihiilikerroksia, joihin Belgian suuren-

moinen teollisuus perustuu. Pohjoinen osa on
metsäistä, eteläinen metsättömiä liitutasankoja.

Areaali (lat. drea = pinta)
,

pinta-ala.

Areca catechu, arekapalmu, betel-
palmu, 24 m korkuiseksi kasvava, hoikka-
runkoinen sulkapalmu
Sundasaarilta. Ylei-

sesti viljelty Intiassa

ja Tyyuen-valtameren
saaristossa. Hedelmät,
areka- 1. betelpähki-

nät, ovat keltaisen luu-

mun näköisiä ja sulkevat

sisäänsä sarvenkovan
siemenen. Tämä leikel-

lääu raakaleena pala-

siksi, jotka, tahi sie-

men kokonaisuudes-
saan, kääritään betel-

pippurin (Piper Betle)

leiitiin, joiden sisä-pin-

nalle on sivelty kostu-

tettua, poltettua kalk-

kia. Tällaisen pallon pu-

reksi misesta tuntee ai-

nakin tottumaton huu-
mausta. Pitempiaikai-
nen käyttäminen turmelee hampaat, jotka ensin

punertuvat, sitten mustuvat ja lopulta hajoavat.

Betelin pureksiminen on hindulaisten ja malai-

jien keskuudessa levinnyt kaikkiin ikä- ja kan-

sanluokkiin. Arekapähkinöitä käytetään myön
paimukatekun valmistukseen, ks. K a t e k u.

Arecibo [-tsV-], satamakaupunki Länsi-

Intiassa Puertoricon pohjoisrannalla saman-
nimisen joen suussa. Noin 30,000 as. Rautatie

San Juaniin. Kaupaksi viedään sokeria j» tu-

pakkaa. Ympäristö epäterveellinen.

Areena (lat. ore'mo = hieta) , taistelukenttä

roomalaisessa amfiteatterissa, kilpakenttä ; näyt-

tämö.
Are Frode, Torgilsinpoika, isl. histori-

oitsija, oli Hall Thorarinsson nimisen päällikön

kasvattama ja lähti 1088 hänen luotansa.

A. F:n elämästä ei paljoa tiedetä; hän vihittiin

papiksi, pidettiin oppinsa vuoksi suuressa ar-

vossa ja kuoli korkeassa iässä. Hänen teok-

sistaan on säilynyt „Islendingab6k". lyhyt Is-

lannin historia saaren asuttamisesta alkaen

v:een 1120; sitä vastoin on hävinnyt hänen kir-

joittamansa „Konuugab6k", Norjan kuninkaitten

Arpkapalmu.
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historia, jota seuraavat kirjoittajat ovat ahke-
rasti käj-ttiiaeet. K. G.

Ai'eiolainen riita, kirkon ensimäinen suuri
opi)iriita, jossa kolminaisuusoppi selvitettiin.

Sen aiheutti Aleksandrian presbyteeri A r e i o s,

joka opetti, että Kristuksessa ihmiseksi tullut

„Sana" on erilaista olemusta kuin Isä eikä ole

iankaikkinen, vaan kuuluu luomakuntaan, vaikka
onkin ensimäinen luoduista ja muun luomisen
väline; Kristuksen vapahtajamerkitys on siinä,

että hän on siveyden esikuva. Tämän opin joh-

dosta hänen esimiehensä, Aleksandrian piispa
Aleksander pani hänet viralta (noin 320).
Areios sai kumminkin kannatusta itiimailla, ja

kiivas riita syntyi, joka uhkasi hajoittaa kris-

tillisen kirkon. Sitä estääkseen Konstantinus
Suuri kutsui (325) kokoon Nikean kirkollis-

kokouksen, joka hylkäsi A:n opin ja määritteli
kirkon opin Kristuksen täydestä jumaluudesta
niin, että hän on „syntynyt, ei tehty (luotu)"
ja „Isän kanssa yhtä olemusta" (homnusiusj.
Areios ajettiin maanpakoon. Nikean tunnus-
tuksen sananmuotoa kannattivat länsimaalaiset,
Kordovaii [liispa ITosius etujjääspä, ja muutamat
itämaalaiset ; sen tarmokkaimmaksi puolusta-
jaksi tuli Athanasius (ks. t.). Itämailla
sitäva.stoin oli enemmi.stö oikeastaan sitä vas-

taan, koska sitä ei miellyttänyt tunnussana, jota

ei ollut Raamatussa ja joka ei näyttänyt kyllin

selvästi ilmaisevan Kristuksen itsenäistä persoo-
nallisuutta ; osa kallistui lähemmäksikin varsi-

naista areiolaisuutta. Keisarikin läheni halli-

tuksensa lopulla tätä keskipuoluetta; Athanasius
ja muita ,,nikealaisia" karkoitettiin ja Areios
kutsuttiin takaisin maanpaosta (335) ; samaan
aikaan hän kumminkin äkkiä kuoli. Konstan-
tinuk.sen poikain aikana riitaa jatkui ; lukuisissa
synodeissa (tärkein Sardicassa 343) lausuivat
molemmat puolet ankaria hylkäystuomioita tois-

tensa opeista. Keisari Konstantius pakoitti yk-
sinvaltiaaksi tultuaan useimmat sekä itä- että

länsimaiden piispat hyväksymään epämääräisen
tunnustuksen, jonka mukaan Poika on „saman-
lainen" (liomoios) kuin Isä (359). Siten oli

Nikean tunnustus muodollisestikin kumottu.
Mutta voiton hetkellä vastapuolue jo oli hajon-
nut eri aineksiiusa: yhtäällä oli uudistunut
jyrkkä areiolaisuus, toisaalla muodostunut
ryhmä, joka Athanasiu.sta läheten pani painoa
sille, että Poika oli samanlainen kuin Isä, ei

vain ylimalkaan, vaan olemukseltaan (homoiu-
siosj. Osa näistä „h o m o i u u s i o 1 a i s i s t a"
yhtyi viluloin „b o m o u u s i o 1 a i s i i n", hyväk-
syen Nikean tunnustuksen sananmuodonkin, ja

siten syntyi se puolue, joka Gregorius Nazianzi-
laisen johdolla vei tämän tunnustuksen lopulli-

seen voittoon toisessa yleisessä kirkolliskokouk-
sessa Konstantinopolissa (381). Kun oppi Py-
hästä Hengestä otettiin mukaan, omaksuttiin
kirkollisessa teologiassa Isän, Pojan ja Hengen
»nuhteesta määritys „yksi olemus, kolme per.soo-

iiaa".

Tämän jälkeen areiolaisuus verrattain pian
hävisi kreikkalais-roomalaisesta kristikunnasta.
Mutta sitä ennen oli kristinusko maltillisessa

areiolaise.ssa muodossa piispa Ulfilan (ks. t.)

välityksellä levinnyt länsigooteille ja heiltä

muille roomalaisiin maakuntiin asettuneille ger-

maanilaiskansoille: itägooteille, vandaaleille.

burgundeille j. n. e. 5:nnellä ja 6:unella vuosis.
se oli yleinen germaanilaisen kristillisyyden
muoto. Areiolaisuus tavallaan helpotti sivisty-

mättömäin, teologisiin mietiskelyihin tottumat-
tomain germaanien siirtymistä kristinuskoon ja

uskonnollinen erikoisuus esti heitä liian no-
peasti menettämästä kansallista erikoisuuttaan;
mutta he jäivät myös osattomiksi katolisen kir-

kon sivistyttävästä vaikutuksesta. Kussakin
valtakunnassa oli oraa, kuninkaasta likeisesti

riippuvainen kansalliskirkkonsa. Frankkilaisten
käännyttyä pakanuudesta suoraan katolisuu-
teen 496 luopui yksi germaanilaisvaltakunta toi-

sensa perästä areiolaisuudesta, joka 8:nnella
vuosis. oli kokonaan hävinnyt. J. G.
Areiolaiset ks. Areiolainen riita.
Areiolaisuus ks. Areiolainen riita.
Areiopagi (kreik. Areios pagos), kukkula

Ateenassa, Akropoliin luoteispuolella, missä iki-

vanhoista ajoista Areiopagin neuvosto kokoontui.
Neuvosto, jonka jäsenet olivat moitteettomasti
virkaansa hoitaneita entisiä arkontteja, oli kor-
kein tuomioistuin, mutta valvoi samalla valtio-

muodon voimassa pysymistä sekä lakien, uskon-
non ja siveellisyyden loukkaamattomuutta. Sen
toimivalta oli kuitenkin eri aikoina milloin laa-

jempi, milloin suppeampi. Valtiollisen merki-
tyksensä, joka persialais-sotien ja niitä seuraa-
vina aikoina oli erittäin suuri, se menetti
Ephialteen toimesta (v. 462 e. Kr.), mutta säi-

lytti tuomio-oikeutensa murha-asioissa y. m. vai-

keammissa rikosjutuissa. V. 403 e. Kr. A:n neu-
vosto sai takaisin osan oikeuksiaan ja oli vielä

Rooman keisarikunnan aikana olemassa.

E. Rn.
Areios ks. Areiolainen riita.
Arekapalmu ks. A r e c a.

Arelatum /-«'-/, kreivi Boson v. 879 perus-

tama kuningaskunta, jonka pääkaupunkina oli

Arles (roomal. Areläte, siitä nimi). Se käsitti

Provencen, Dauphin6n, osia Languedocista.
Franche-Comt^sta y. m. Kun v. 888 eräs kreivi

Rudolf oli perustanut Transjuraanisen Burgun-
din kuningaskunnan, jonka pääkaupunkina oli

Genöve, ruvettiin Arelatumia sanomaan Cisju-

raaniseksi Burgundiksi. Molemmat valtakunnat
yhdistettiin v. 933 Arelatumin eli B u r g u n d i n
(ks. t.) nimellä.

Aremorica (kelt. „meren rantamaa"), luotei-

sen Ranskan (Normandian ja Bretagnen), myö-
hemmin Bretagnen vanha nimitys.

Aren, Erik (1772-1859), nimismies, talon-

pojan poika Finströmin pitäjästä, oli kotipitä-

jänsä nimismiehenä, kun hän toukok. v. 1808
asettui sen kansallisliikkeen etunenään, joka
karkoitti venäläiset Ahvenanmaalta. Kustaa IV
Aadolf tämän johdosta juhlallisesti Tukholmas.sa
hiinelle antoi mitalin urhoollisuudesta. V. 1809,

venäläisten jälleen Ahvenanmaalle tullessa, hän
pakeni Ruotsiin, mutta palasi rauhanteon jäl-

keen, jolloin kuitenkin vangittiin. V. 1810-22 A.
oleskeli Ruotsissa, kunnes viimemainittuna
vuonna sai oikeuden palata Suomeen.
Arenaria, a r h o, kasvisuku Caryophylla-

cecc-heimossa. Matalia, valkeakukkaisia, sui-

kertavia tahi mätästäviä, tähtimöiden näköi-
siä yrttejä, joiden lehdet ovat ehyitä, va.stak-

kaisia. Heteitä 10, vartaloita 3. Suomessa 4
lajia, joi.sta A. trinervia on yleinen varjoisissa
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lehdikoissa, A. serpyllifolia kuivilla mäillä, ruis-

pelloissa j. n. e.

Arendal, satamakaupunki Norjan eteläisellä

rannikolla Nedenesin amtissa, n. 11,130 as.

(1908). Kaupunki on etupäässä puutavarakau-
pan ja merenkulun kautta kohonnut varallisuu-

teen. Kauppalaivasto ou suuri. Suuret laivan-

veistämöt. Kaupunki on kauniisti rakennettu.
Museo.
Arends, Leopold (1817-82), syntyjään

Länsi-Venäjän saksalaisia, erään pikakirjoitus-

järjestelmän keksijä ; se on ollut käytännössä
varsinkin Ruotsissa ja Unkarissa, ks. P i k a-

kirjoitus.
Arenga saccliarifera, sokeripalmu, In-

tiassa ja Sunda-saarilla viljelty, 9-12 m korkea
pariliu-skaisia lehtiä kantava palmu. Ytimestä
valmistetaan saagoa, lehtituppien- jouhimaisista
syistä punotaan köysiä, nuoria lehtiä syödään
vihanneksina. Poikkileikatuista kukintolapa-
koista vuotaa runsaasti sok(riui)itoista nestettä,

josta käymisen kautta saadaan miellyttävän-
makuista palmuviiniä tahi, kuiviin keittämällä,

sokeria.

Arenicola ks. Hieta m a t o.

Arenius [e'-], Olaus (1611-82), vanhimpia
ruotsinkielisiä saarnakirjailijoitamme. A. oli

kotoisin Värmlaunista Ruotsista, kuoli Maa-
labden kirkkoherrana. A. on julkaissut suuren
joukon homileettisia teoksia.

Areiisburg (vir. Kuresaar) , kaupunki Lii-

vinmaalla. Saarenmaan etelärannalla, 4.620

as. A., joka on Saarenmaan ainoa kaupunki,
oli muinoin linnoitettu, mutta linnoitukset hä-

vitettiin, kun saari v. 1710 valloituksen kautta
siirtyi Ruotsilta Venäjän haltuun. — Kristiina
kuningatar antoi 1648 Saarenmaan läänitykseksi
Magnus Gabriel de la Gardielle ja tätä läänitys-

aluetla nimitettiin A:n kreivikunnaksi.
Arenskij [-e'-}, Anton Stepanovits

(s. 1861), ven. säveltäjä, kyvyltään huomatta-
vimpia, tuli 1883 sävellyksen opettajaksi Mos-
kovan konservatoriin, 1895 hovikuoron johta-

jaksi Pietariin; on säveltänyt oopperoita, sin-

fonioja, kamarimusiikkia, pianosävellyksiä,
kirkkokuorosävellyksiä, y. m., on myös sepit-

tänyt musiikinoppikirjoja. I. E.
Arenti (mlat. renda < lat. reddita < lat.

reddere = antaa takaisin, antaa satoa) , vuokra ;

osaksi se oikeussuhde, joka syntyy, kun joku
sopimuksen (vuokrasopimuksen) kautta antaa
toiselle määrätyksi ajaksi ja määrätyillä eh-

doilla nautinto- ja käyttö-oikeuden johonkin
(maahan, metsästykseen j. m. s.), osaksi se kor-
vaus, mikä tällaisesta oikeudesta sopimuksen
mukaan on suoritettava, vrt. Vuokra.
Areola [ure'-] (\aX., dimin. sanasta (7rea = avoin

paikka, piha), kehikko kuun ympärillä, kuun-
kehä; rintanäppylän ympärillä oleva tumma
kehä.

Areometri (kreik. araio's = ohut, ja metron =
mitta), uppovaaka, millä määrätään sekä jäh-

meiden että nestemäisten aineitten ominaispai-
noja. Sen käyttö perustuu Arkhimedeen sään-
töön. On paino- ja asteikko-areometrejä. Edel-
lisistä on yleisin Nicholsonin, jolla voidaan mää-
rätä sekä nesteiden että jähmeäin kappalten
ominaispainoja. Jälkimäinen suoritetaan siten,

ett* kappale ensin pannaan veden yläpuolella

olevaan ja sen jälkeen vedessä olevaan vaaka-
kuppiin, jolloin yläpuolella olevaan kuppiin om
asetettava niin paljo painoja, että

a. vaipuu yhtä syvälle kuin ensi

mittauksessa. Lisäpainot vastaa-
vat silloin sitä painoa, minkä
kappale Arkhimedeen lain (ks.

t.) mukaan vedessä menettää, ja

ominaispaino on siis kappaleen
oman painon ja lisäpainojen suh-
de. Nesteen ominaispaino saadaan
upottamalla a. yhtä syvälle tut-

kittavaan nesteeseen ja veteen.
Lisäpainot ynnä a:n oma paino
yhteensä antavat silloin kumpai-
sessakin tapauksessa poissyrjäy-
tettyjen nestemäärien painot, jol-

loin tutkittavan nesteen painon
suhde yhtä suureen vesimäärän
painoon on vaadittu ominaispaino. — Asteikko-
areometriä käytetään ainoastaan nesteide»
ominaispainon määräämiseen. A:n alaosassa
on elohopea tahi lyijypaino. joka pitää sen
pystyssä. Kone uppoaa kevyeeseen nesteeseen-
syvempään kuin raskaaseen. Yläosassa oleva
asteikko joko suorastaan ilmoittaa ominais-
painon, jolloin a:n nimenä on d e n s i m e t r i,.

tahi nesteeseen uponneen a:n osan tilavuuden,
jolloin ominaispaino on erittäin laskettava.
A:a on aina käytettävä määrätyssä lämpöti-
lassa, koska nesteen tiheys lämpötilan vaih-
tuessa muuttuu. Paitsi yleisiä, kaikkia nesteitä,

varten soveltuvia, on olemassa eri nesteitä varten
laadittuja asteikUoareometrejä, jotka ilmaisevat
montako prosenttia jotakin ainetta on liuoksessa^

a. s. alkoholometrit, galaktometrit, lipeärait-

tarit, y. m.
Areopag:! ks. .\ r e i o p a g i.

Areopyknometri, (kreik. araio's = ohut, pyk-
no's = paksu, ja jnc(roit = mitta) , koje, millä mää^
rätään hyvin pienten nestemäärien ominaispai-

noja. Se on areometri, jonka pieneen onteloon
tutkittava neste pannaan, ja joka sitte upote-

taan tislattuun veteen.

Arequipa [arekVpa]. 1. Perun maakunta
Tyynen valtameren rannikolla, 56,857 kmv
230,000 as. — 2. A. pääkaupunki, „kauniitten

naisten kaupunki", maan hedelmällisimmässä
seudussa 6,100 m korkean tulivuoren Mistin eli

.\requipan juurella. Puuvillan, rikin, kulta- ja

hopeatavarain sekä jalokivien vienti. Rautatie

Mollendon satamaan, .ankaroita maanjäristyk-

siä 1868 ja 1877.

Ares [-csj, kreikkalais-

ten jumalia, Zeuksen ja

Heran poika, Aphro-
diten rakastaja, sodan,

varsinkin taisteluntel-

meeu jumala, jonka seu-

rassa esiintyvät Dei-

mos („Pelko"), Phobos
(„Kauhu") ja Eris („Rii-

ta"). Hänen mielipaik-

kansa on Traakia, so-

taisten heimojen ja

myrskyjen koti. Paitsi

Traakiaan oli hänen pal-

veluksensa levinnyt Boio-

tiaan, Spartaan y. m. ,\rcs Ludovisj.
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Roomalaiset katsoivat häntä samaksi kuin
Marsia (ks. t.). Taiteessa A:ta kuvattiin voi-

makkaaksi nuorukaiseksi, aikaisemmin parta-
suuksi, myöhemmin parrattomaksi. Kuuluisin
säilynyt esitys on n. s. Ares Ludovisi, mahdol-
lisesti jäljennös Skopaan 4:nnellä vuosis. teke-
mästä kuvapatsaasta. E. li-n.

Areschoug l-sh-ugj. 1. John ErhardA.
(1811-87), ruots. kasvitieteilijä, tuli kasvitieteen
professoriksi Upsalan yliopistoon 1858, josta toi-

mesta otti eron 1876 eläen sitten Tukholmassa
kuolemaansa saakka. Suurimman harrastuk-
sensa hän kohdisti leviin ja useimmat hauen
teoksistaan koskevat näitä: „Symbola; algarum
rariorum florse Seandinavicse" (1838) ,

„Algarum
minus rite cognitarum pugillus" I-II (1842-43),
„Iconographia phyeologiea" (1847), „Phyceae
Scandinavieece marinre" (1850), „Observationes
phycologic£e" (1866-84) sekä „Alg£e Scandinavi-
c« exsiccatse" ja ,,Phyceae extraeuropieoe exsic-
catse". — 2. Fredrik Vilhelm Kris-
tian A. (1830-1908), ruots. kasvitieteilijä, edel-
lisen serkunpoika, professorina Lundin yliopis-
tonsa v:sta 1879. Hänen teoksensa käsittelevät
kasvitieteen useita eri aloja. Niistä mainitta-
koon ,.Bidrag tili groddknopparnes morfologi
oeh biologi" (1857), „Bidrag tili den skandi-
naviska vegetationens historia" (1866), „Bei-
träge zur Biologie der Holzgewächse" (1875-76),
„tJber die physiologischen Leistungen und die
Entvvickelung des Grundgewebes des Blattes"
(1897). Lisäksi useita arvokkaita eri kasvi-
sukuja koskevia teoksia.

Aresti (mlat., < lat. ad, ja res/«'re = jäädä),
lokit., lievempi laji vapausrangaistusta, jota
käytetään sotaväen keskuudessa. — Ulkomaa-
laisissa prosessilaeissa ulosottomenettely, jonka
kautta sen henkilön vakuudeksi, joka tällaista
toimenpidettä on pyytänyt, jonkun toisen per-
soonallista vapautta rajoitetaan (mieskoh-
tainen aresti) tahi häneltä riistetään
vapaa käyttövalta omaisuuteensa (reaali-
aresti). vrt. Matkustuskielto ja
Takavarikko.
Aretaios [a'i-] (lat. AreiceHis), K a p p a d o-

k i a 1 a i n e n, kuuluisa kreik. lääkäri, eli Koo-
massa, Augustuksen (toisten mukaan Traja-
nuksen tai Hadrianuk.seu) aikalainen. Hänen
(.Joonian murteella kirjoitetut teoksensa julkais-
tiin useaan kertaan 1700- ja 1800-luvuilla; paras
näistä julkaisuista on Ermerinsin toimittama
(Utrecht 1847). [vrt. Locher, „A. aus Kappa-
doeien". Ziirich 1847.]

Arethas [-e'-] (s. n. 860), Ca>sarean arkki-
piispa, Photioksen oppilas, harrasti kirjallisuu-
den viljelyä, sekä kirkollisen että antiikkisen,
ja valmistutti itselleen erinomaisia käsikirjoi-
tuksia, joissa useat tärkeät teokset ovat säily-
neet jälkimaailmalle hyvässä kunnossa. Tun-
netuimmat näistä ovat Eukleideen käsikirjoitus
ja Platonin kodeksi (codex clarkianus, kirjoi-
tettu 895). A:n kirjasto oli aikansa huomatta-
vimi)ia. Hän käsitteli myöskin filologisesti sekä
antiikkisia että kirkollisia teoksia; mainittavin
on hänen selityksensä Ilmestyskirjaan.
Arethusa [re'thu-] (lat. Arethu'sa), useiden

Kreikan lähteiden nimi. Tunnetuin on Syraku-
san Ortygia-saarclla oleva lähde, jonka luultiin
olevan yhteydessä Peloponnesoksen Alpheios-

jccn kanssa, ks. A 1 p h e i o s. — Arethusa-lähde-
nymfin pää on kuvana useissa Syrakusan ra-

hoissa. O. E. T.

Aretino [i'-], Pietro (1492-1557), it. runoi-
lija, eleli paavin hovissa, Medicien ja Frans I:n
luona, lopulta Venetsiassa. Yhtä röyhkeä kuin
lahjakas, pelätty raakojen häväistyskirjoitus-
tensa vuoksi ; antoi lahjoa itsensä vaikenemaan,
kirjoitti satiirisburleskeja runoja, eepillisiä ru-
noelmia, tragedioja ja eloisia, mutta usein rivoja
komedioja ja novelleja. [Bertani, ,,Pietro A. e

le sue opere seconde nuove indagini" (1902).]

(V. T.J
Arezzo /-e'(«o/. 1. Italian kuningaskunnan pro-

vinssi, joka käsittää Toscanan kaakkoisen osan,
3,298 km= ja 280,000 as. (1905). Keskiset Apen-
niinit kulkevat provinssin koillisosissa, ja Arno
ja Tiber virtaavat sen lävitse. Laaksot ovat
hedelmällisiä ja kasvavat viljaa, viiniä, hedel-
miä, oliiveja, kastanjoita y. m. — 2. Provins-
sin pääkaupunki, 45,000 as. Kaupungissa on
kauniita rakennuksia 13:nnelta ja 14:nneUä
vuosis. sekä renessanssiajalta. Erityisesti mai-
nittakoon goottilaiseen tyyliin rakennettu tuo-
miokirkko ja kirkko „Santa Maria della Pieve".
Ivirkoissa on runsaasti freskomaalauksia ja

veistoksia. Petrarcan syntymäpaikka. — Kau-
pungin muinainen nimi oli A r r e t i u ra ja se

oli etruskien tärkeimpiä kaupunkeja. Tunnet-
tuja olivat sen aseet ja punaiset maalaamatto-
mat saviastiat (vasa arretina).
Arfak, vuori Uudessa Guineassa (ks. t.).

Arfvidsson, Anna, ruots. tietäjäakka, joka
Kustaa III:n aikana herätti suurta huomiota
Tukholman ylhäisimmissäkin piirei.ssä. Itse ku-
ninkaankin sanotaan usein käyneen hänen luo-

nansa ja saaneen kuulla ennustuksen väkival-
tai.sesta lopustansa. A:n elämänvaiheet ovat
muuten tuntemattomat.
Argali (Ovis ummnti 1. nrgali), elnint.. Aasiassa

Baikal-järven tienoil-

ta Pohjois-Tibetiiu le-

vinnyt kookas, villi

lammaslaji, jonka isot

sarvet ovat kierteiset,

kärjet ulospäin suun-

natut. Eläin on har-

tiain kohdalla l.i;; m
korkea, sarvet juuresta
kärkeen 1,2'J m pit-

kät. Karvapeite hy-
vin tasainen. Lähei-
siä muotoja tavataan
Ilimalaijan pohjois-

rinteellä, Tibetissä ja

Kiinassa. K. il. L.

Argand [-ga'], Aimo (1755-1803), engl.

lampputehtailija, keksi n. s. Argandin liekitti-

Mien. ks. L a m p p u.

Argei /-t'-/ (lat.), 27 ihmisenmuotoista ruo-

konukkea, jotka muinoin Roomassa maaliskuun
16 ja 17 p:nä juhlasaatossa vietiin erityisiin py-
häkköihin (sacrOria) sekä sitten toukokuun 14

li:nä pappien, Vestan neitsyeitten, pra;torien
ynnä kansalaisten läsnäollessa viskattiin paalu-
sillalta Tiber-jokeen. Tämän vanhan, otaksutta-
vasti Kreikasta tulleen, ihmisuhreja korvaavan
toimituksen varsinainen merkitys oli jo aikaisin
roomalaisillekin aivan hämärä. [Pauly-Wisso-

.Xranll.
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KiH.ink \vnii.'ljii AifiHlandcr.

wa, „Rpal-Encyclopädie der classischen Alter-

tumswissensehaft", art. A r s; e i.]

A". ./. H.
Argelander /-o'-/, Fredrik Wilhelm

August (1799-1875), etevä tähtitieteilijä,

synt. Itä-Preussissa

Memelin kaupungis-
sa, jossa isä oli kaup-
piaana (A:n suku on
suomalaisesta Argil-

Innder-suvusta pol-

veutuva haara). Tul-

tuaan ylioppilaaksi

Königsbergissä 1817

A. antautui pian
tähtitieteellisiin opin-

noihin varsinkin sikä-

läisen suuren astro-

nomin Besselin innos-

tamana, jonka apu-
laiseksi hän tuli 1820.

Tohtorin arvon ja

tähtitieteen dosentin
j)atkan Königsbergissä hän saavutti samana
vuonna, 1822, jolloin hänen dosentinvirkaa var-

ten julkaisemaa teostansa, joka käsitteli 1811
v:u suurta pyrstötähteä, erityisesti pidettiin ete-

vänä. Omasta pyynnöstään hänet nimitettiin
tähtitieteen observaattoriksi Turun akatemiaan
.<ekä, sittenkuin tämä virka, johon oli yhdistet-
tynä observatorin esimiehyys, 1828 muodostet-
tiin vakinaiseksi professorinviraksi, myöskin
tähän toimeen.
Aikaansa nähden oivallinen konekokoelma,

joka oli tilattu Turun observatoria varten, saa-

pui suuremmaksi osaksi vasta A:n aikana ja hän
asetti tämän koneiston paikoilleen ja järjesti

.sekä tämän tähtitornin että myöskin Turun pa-

lon jälkeen Helsinkiin hänen johdollaan 1830-32
rakennetun. Kummassakin paikassa hän ahke-
ruudella suoritti tähtitieteellisiä havaintoja. Tu-
loksina näistä ovat nuiinittavat varsinkin hänen
kuuluisa „turkulainen luettelonsa"' (käsittäii ."ui

tähteä, joilla on suuri ominaisliike) sekä hänen
aurinkokunnan liikuntoa avaruudessa koskevat
tutkimuksensa.
Pian hänet kuitenkin hänen isänmaansa sai

takaisin, kun A. 1837 otti vastaan Bonnin obser-
vatorin professoriksi ja esimieheksi saamansa
kutsumuksen, mikä observatori rakennettiin hä-

nen valvontansa alaisena. Siellä hän eli ja toi-

mi kuolemaansa saakka 1875. — A. oli 19:nnen
vuosis. etevimpiä havainnontekijä-astronomeja;
useimmat huomatut, erittäinkin saksalaiset täh-
titieteilijät viime vuosisadan keskivaiheilta ovat-

kin olleet hänen oppilaitaan. Paitsi lukuisia
«erikoistutkimuksia hän on julkaissut useita erit-

täin laajajieräisiä teoksia. Tärkeitä ovat hänen
vyöhykehavaintonsa, joista pohjoiset vyöhyk-
keet sisältävät 22.000:n tähden aseman määräyk-
set ja eteläiset 17,000:n, ja ennen kaikkea hä-
nen yhdessä Schönfeldin ja Kruegerin kanssa
suorittamansa suuripiirteinen ja täydellise.sti

loppuun saatettu pohjoisen taivaanpuoliskon
kaikkien tähtien aina 9 'I, suuruusluokkaan asti

merkitseminen ja kartoittaminen.
Mielenkiintonsa meidän maatamme kohtaan

hän säilytti läpi elämänsä ja toi sen näkyviin
m. m. siten, että 1854-55 vuosien sodan aikana

koetti diplomaattista tietä suojella observato-
riamrae vihollisten laivastojen pommitukselta.

A. D.
Argentaani ks. TJusihopea.
Argentamiini, etyleenidiamiinihopeafosfaatli.

käytetään varsinkin gonorrea-lääkkeenä.
Argenteuil [-zätö'i], kaupunki Ranskassa.

Seine-et-Oisen departementissa Seinen varrella,

17,400 as. Paljon rikkaitten pariisilaisten omis-
tamia huviloita.

Argentiera, yksi Kykladeista. ks. K i m o 1 u.

Argentiina. Argentiinan tasavalta (Kepub-
lica Argentina) on liittotasavalta Etelä-Amerii-
kassa, ulottuen Atlantin valtamerestä idässä
..Kordillieerien eli Andien vedenjakajaan" län-

nessä. Tämä läntisen rajan epämääräisyys on
synnyttänyt alituisia rajakiistoja läntisen naa-
purimaan, Chilen kanssa. Viimeisten rajanjärjes-
telyjen (1902) jälkeen A. käsittää n. 2,800,000
km". Pohjoisessa se rajoittuu Boliviaan ja Para-
guayhin, jota maata vastaan Pilcomayo-joki
muodostaa rajan. Etelässä Chile erottaa A:n
mantereen Magalhäesin salmesta, mutta siihen
kuuluu itäinen puoli Tulimaata ja Staten Is-

land, joten sen alue ulottuu 50° 30' etel. lev.

Koillisessa A. rajoittuu Uruguayhin ja Brasi-
liaan. :

Luonnousuhteisiin nähden maan eri osat ovat
hjvinkin erilaisia: pohjoisessa La Plata-alue,

joka käsittää Gran Chaeon ja Pampas-seudun,
ja etelässä Patagonia. La Plata-alue on ääre-

tön tasanko, joka on syntynyt tertiääri- ja kvar-
tääriajalla, jolloin Kordillieerien ja Brasilian
ylängön välillä lainehti meri. Gran Chaco, jonka
eteläisenä rajana voi pitää Saladillo-jokea, on
aivan tasaista pinnaltaan ja kivetöntä ; sitä

peittävät vaihdellen suuret metsät ja ruohoken-
tät. Välillä on suurempia ja pienempiä suola-

järviä, kuten Salinas Grandes. Sen lävitse vir-

taa monta Kordillieereilta alkavaa jokea, joista

tärkeimmät ovat Pilcomayo, Vermejo, Salado ja

Saladillo. Pampas-alue on sekin enimmäkseen
ääretöntä tasankoa, heinäaroa, joka vähitellen

kohoaa länteenpäin ; Rosario on esim. 38 m.
Villa Nueva 200 m ja Villa Mercedes 480 m yi.

merenp. Se tekee rannattoman meren vaiku-

tuksen väri-ilmiöihinkin nähden. Tiheässä on
pieniä suolajärviä : jokia on yleensä vähän.

Monta Kordillieereilta alkavaa jokea laskee Mar-
Chiquita nimiseen laguuniin. Suurin osa pani-

pasta kuuluukin laskuttomaan alueeseen. —
Patagonia on sisäosissa ylänkömaata, n. 400-500

m yi. merenp., Kordillieerien juurella n. 1,000 m
ja laskee pengermäisesti itäänpäin. Yleensä on

maa tasankoa, josta väliin kohoaa kallioita.

Toisin paikoin on syvennyksiä, joiden pohjassa

tavallisesti on pieniä suolajärviä. Joista ovat

huomattavat Colorado ja Rio Negro parapas-

alueen ja Patagonian rajaseuduilla sekä Chubut
ja Chico etelämpänä. — A. on vuorimaata ai-

noastaan länsiosissaan, jossa Kordillieerit ja nii-

den haaranteet sekä n. s. Anti-Kordillieerit kul-

kevat. — A:n tärkeimmät joet ovat Paranä, Pa-

raguay ja rajajoki Uruguay, jotka yhdistyneinä

muodostavat La Platan. — Ilmanala on niin

laajassa maassa hyvin erilainen eri osissa. Poh-

joisissa seuduissa, jotka kuuluvat troopilliseen

vyöhykkeeseen, vallitsee miltei yhtämittainen

kesä: vuoden keskilämpö on n. +22° (Posadas
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Misionesissa), etelämpäuä n. 35° :n seuduille etel.

lev. on subtroopillinen ilmasto ja siitä etelään-

päin lauhkea. Sisämaassa vallitsee yleensä man-
nerilmasto, kesät ovat lämpimät ja talvet kyl-

memmät, päivät kuumat ja yöt kylmät. Ranni-
koilla on lauhkea meri-ilmasto. Itäisissä osissa

on ilmanala yleensä kylmempää kuin muissa sa-

malla leveysasteella olevis.sa seuduissa. Tulimaan
vuoden keskilämpö on -|- 6°. — Kosteusmäärä
on rannikolla pohjoisosissa runsas, Buenos Ai-

resissa 900 mm, Roaariossa 1,000 mm, mutta vä-

henee sisämaahan ja etelään päin. Se on vähäi-

nen pampas-alueella, mutta vielä pienempi An-
dien alueella, jossa Riojan kaupuugissa kosteus-

määrä on ainoastaan 250 mm ja Mendozassa
vain 190 mm. l'atagonian sisäosissa se on n.

400 mm ja rannikolla n. 400-500 mm. Pohjois-

osissa kesäkuukaudet ovat saderikkaat, jota-

vastoin talvet ovat kuivat. Patagoniassa sataa
enemmän syksyllä ja talvella, kevät ja kesä ovat
kuivemmat. Rannikoilla puhaltaa talvisaikaan
useasti rajuja, pitkäaikaisia tuulia, kuten
lounaistuulet La Platan seuduissa. Pampaksilla
riehuvat usein Andeilta tulevat myrskyt (pam-
peros). Muissa A:n seuduissa on ilma yleensä
tyyntä.
Kasvikuntansa suhteen ovat A:n eri

osat varsin paljon toisistaan eroavia. Tämä
perustuu sekä ilmanalan että maaperän erilai-

suuteen. Koillisessa, Paranän ja Uruguayn väli

sissä seuduissa, on laajoja troopillisia aarnio-

metsiä (ks. t.). Toisin seuduin on metsä mata-

ArgfiitiiTmljiintMi iiarnioniPt-sU.

lampaa, mutta sisältää arvokkaita puulajeja ku-
ten allgarrobo (Prosopis) mimosa, akaasia, que-
bracho (Sehinopsis, Aspidosperma) , magnolia,
yerba y. m. puita. Gran Chacon kasvullisuus-

muodostaa ikäänkuin välimuodon aro- ja metsä-
kasvullisuuden välillä. Rehevää metsää on siellä,

missä kosteus on suurempi, muualla on pensas-

ja ruohokasvullisuus voitolla. Pampastasangot
kasvavat etupäässä kuivahkoa, usein miehen kor-

kuista heinää; seassa on u.seasti myös kaktus- ja

aaloepensaita sekä ohdakkeita. Etelässä muut-
tuu pampas Patagonian kiviperäiseksi enimmäk-
seen okapensaikkoa kasvavaksi asumattomaksi
aroseuduksi. — Viljelyskasveista mainittakoon,
vehnä, etenkin idässä, maissi, pellava ja maila-
nen 1. luserniheinä (Medieago). Vihanneksia ja
hedelmiä, banaaneja, ananaseja, viikunoita, per-

sikoita y. m. viljellään yleisesti ja paljon. Viini-

köynnöstä viljelläiin A:n sisäosissa, sokeriruokoa
etupäässä Tucumauissa.
Eläinkuntaan kuuluu pohjoises.sa ja

idässä troopillisia, etelässä ja lännessä lauhkean,

vyöhykkeen eläimiä. Petoeläimiä on monta eri

lajia kissaeläimiä (jaguaari, kuguaari eli

puuma), karhuja ja susia. Apinoita on pohjois-

ja itäosissa. — Jyrsijöitä on runsaasti kaik-
kialla. Pampasseudun kuvaavin eläin on pampas-
kaniini eli vizcacha (Lagostomus tricliodactylus),

jyrsijä, joka kaivaa itselleen syvät maanalaiset
käytävät, joista ainoastaan yöllä tulee vahin-
goittamaan asukasten istutuksia. Toinen tyy-
pillinen pampaseläin on nandu-strutsi. — Luo-
teisosissa asustaa kaksi laamaeläinlajia, tavalli-

nen laama ja vikunja, joita molempia pidetään
kotieläiminä arvokkaan villansa tähden. — Lintu-
maailma on hyvin rikas, aina nandusta ja Audein
vuorilla elävästä kondorista pieniin kolibreihin

saakka. Näiden välillä on määrätön paljous
erikokoisia lintuja. — Suurilla ruohotasangoilla

kulkevat laitumella suuret määrät lampaita,
sarvikarjaa ja hevosia. Aaseja ja muuleja käy-
tetään paljon.

Asukkaat. A:n nykyisen väestön muodos-
tavat maahan muuttant^et eurooppalaiset ja hei-

dän jälkeläisensä, sekakansat ja vähäinen määrä
maan varsinaisia alkuasukkaita (intiaaneja).

Asukasluku on nopea.sti kasvanut. Ensimäisessä
väenlaskussa v. 1869 se oli 1.836,490, vähemmän
kuin nyt Buenos Airesin kaupungissa ja maa-
kunnassa, viimeisessä v. 1901 toimitetussa se oli

4,926,913 ja v. 1907 .se arvioitiin n. 6 milj.

hengeksi. Väestön suuri ja nopea lisääntyminen
johtuu sunnista siirtolaisuudesta. Suurin osa
siirtolaisia on ollut italialaisia, espanjalaisia ja

ranskalaisia, siis romaaneja; paitsi näitä eng-
lantilaisia, puolalaisia, saksalaisia, sveitsiläisiä

y. m. Misionesiin asettui v. 1906 pieni suoma-
lainen siirtokunta, johon kuului enimmäkseen
sivistyneitä. Epäedulliset liikeneuvot ovat lä-

hinnä estäneet siirtolan kehitystä. — Alkuasuk-
kaat ovat Gran Chacon alueella guaycuru-ryh-
mää, josta mainittakoon Pilcomayon rannoilla

asuvat toba- ja pilaga-heimot. Pampas-alueen
alkuasukkaina olivat j>uelche- eli pampasintiaa-
nit. — Gauchot, jotka elävät pikkutilallisina tai

karjanhoitajina panipaksella. ovat maahanmuut-
taneiden espanjalaisten ja alkuasukasnaisten jäl-

keläisiä. Suurtilalliset (estaneieros) ovat taval-

lisesti valkoihoisia. — Patagoniassa asuvista
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Argentiinalaisia paimenia (..gauchos").

.alkuasukkaista ovat tehuelche-intiaanit huomat-
tavimmat ; Le ovat yleensä kookasta väkeä ja

«lävät metsästyksestä ja kalastuksesta.

Elinkeinot. Maanviljelykselle ja karjan-

lioidolle ovat edellytykset erittäin hyvät. Viime
vuosina nämä elinkeinot ovatkin suuresti kehit-

tyneet. Tärkeimmät viljelyskasvit ovat vehnä
(sato 1905 4,2 milj. tonnia), maissi, pellava, so-

keriruoko, mailanen 1. luserniheinä, viini, tu-

pakka, potaatit ja hedelmät. Lämpimämmissä
osissa viljellään myös banaaneja, maniokkia
ja kahvia, Kordillieereissä quinoa-savikkaa ja

coca-pensasta. Tärkeimmät vehnäseudut ovat

Santa F^, Buenos Aires, Cordoba ja Entre Eios.

Yerba-puun viljelys, josta saadaan koko Etelä-

Ameriikassa käytettyä mateeta, on lisäänty-

mässä. Sen viljelemiseen myös suomalaiset siir-

tolaiset Misiones-territorissa ovat ryhtyneet. —
Karjanhoito on sen jälkeen kuin lammas on
tuotu maahan ja englantilaiset ja saksalaiset

ovat kehittäneet lampaanhoitoa, muodostunut
A:n varallisuuden tärkeimmäksi lähteeksi (v.

1907 n. 78 milj. lammasta). Karjanhoidon tär-

keimmät tuotteet ovat villat, vuodat ja liha. •

—

Vuorityö on vähän kehittynyt. Enimmin saa-

daan jaloja metalleja, suolaa, jonkun verran
vaskea, lyijyä y. m. ja vähän kivihiiltä Mendo-
zasta. — Teollisuus on alullaan: enimmäkseen
karjanhoidon tuotteiden jalostamista, joka ta-

pahtuu suurissa teurastus- ja suolauslaitok-

sissa (saladeros), jäädytyslaitoksissa, lihaneste-

ja parkitustehtaissa. — Kauppa on huomattava;
vienti teki v. 1907 n. 286 milj. ja tuonti n. 295

milj. kultape.soa. Kauppalaivastossa oli v. 1905

Hilrkävaunnt (.\r!!enliina).

131 höyrylaivaa ja 160 purjelaivaa (yht. n.

95,000 tonnia) . Tärkeimmät vientitavarat ovat
vehnä, villat, pellavansiemenet, maissi, vuodat,
liha. Teollisuustuotteet ovat tärkeimmät tuonti-
tavarat. — Rautateitä oli A:ssa v. 1907 lopussa
21,668 km. — Maassa on 5 yliopistoa, joista 2
on valtion (Buenos Airesin ja Cordoban). Kan-
sanopetus on pakollinen ja maksuton. Katoli-
nen oppi on valtionuskontona, mutta kaikki us-

kontunnustukset ovat suvaittuja.

R a h a-a siat: valtion tuloarvio v. 1908:

83,760,359 paperipesoa ja 57,830,105 kultapesoa,
menoarvio 155,931,230 paperipesoa ja 24,450,259
kultapesoa. Valtion velka "'/u 1907 375,017,815
kultapesoa ja 604,724,627 paperipesoa. — Raha:
1 kultapeso = 5 mk, 1 paperipeso = 2,27—2,50 mk.
Sotavoima. Jokainen argentiinalainen on

asevelvollinen 20—45 ikävuotensa välillä, tästä
ajasta 10 vuotta vakinaisessa ja varaväessä, 10

vuotta kansalliskaartissa ja 5 vuotta terri-

toriaalikaartissa. Maasotajoukon rauhankanta
on 16,087 miestä ja lähes 600 upseeria. Armei-
jan .sotakauta on 120,000, kansalliskaartin yli

130,000 miestä; territoriaalikaartia käytetään
vain poliisipalvelukseen. Sotalaivastoon kuuluu
yhteensä 48 alusta. — Sotalippu: sininen, valkoi-

nen, sininen (vaakasuorassa), valkoisen kes-

kellä aurinko. Kauppalippu ilman aurinkoa.
Valtiomuoto. Liittovaltion muodostavat

seuraavat 14 vakiota: Buenos Aires ynnä liitto-

alue, Catamarca, Cordoba, Corrientes, Eatre
Rios, Jujuy, La Rioja, Mondoza, ' Saita,

San Juan, San Luis, Santa Fö, Santiago ja

Tucuman, sekä 9 piirikuntaa (Chaco, Chubut,
Formosa, Misiones, Neuquen, Pampa, Rio Negro,
Santa Cruz, Tierra de Fuego (Tulimaa). Kul-
lakin valtiolla on oma eduskuntansa ja oikeus
itsenäisesti järjestää sisälliset asiansa. Yhteistä

hallitusta johtaa 6:ksi vuodeksi valittu presi-

dentti. Lakiasäätävä valta on 2-kamarisella

kongressilla; senaatilla, jossa on 30 9:ksi vuo-

deksi villillisillä vaaleilla valittua jäsentä ja

edustajakamarilla, jossa on 120 välittömillä vaa-

leilla 4 vuodeksi valittua edustajaa, joista puo-

let uudistetaan 2 vuoden jälkeen. Kongressi on
koolla joka vuosi toukok. 1 p.-syysk. 30 p.

Historia. Ensi kerran saapuivat euroop-

palaiset Argentiinan alueelle v. 1515, jolloin es-

panjalainen löytöretkeilijä Juan Diago de Solis

vastatuulen ajamana tuli La Platan suuhun.

Hänet murhasivat alkuasukkaat, ja sitte kului

12 vuotta, ennenkuin eurooppalaiset jälleen

näyttäytyivät näillä seuduilla. V. 1527 saa-

pui meriretkeilijä Sebastian Cabot sinne ja

perusti San Espiritun siirtolan. V. 1535 perus-

tettiin Buenos Airesin kaupunki. La Plata-mai-

den varsinainen valloittaja oli v. 1555 asetettu

adelautado (siviili- ja sotilaskuvernööri) Marti-

nez de Irala. V. 1610 jesuiitat alkoivat toimin-

tansa yliseu Paranän varsilla. V. 1620 yhdis-

tettiin "kolme maakuntaa Tucuman, Buenos Aires

ja Paraguay erityiseksi hallintoalueeksi, La
Platan kuvernementiksi. V. 1776 muodostettiin

kaikista La Plata-maista erityinen Espanjan
varakuningaskunta, jonka pääkaupungiksi tuli

Buenos Aires. Espanjan sortovalta esti kuiten-

kin kaiken kehityksen. V. 1810 alkoi luopu-

minen emämaasta ja v. 1813 karkoitettiin vii-

meiset espanjalaiset joukot maasta. Taisteluja
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jatkui cspaDJalaismielisten ja vapaudenharras-
tajien välillä tämänkin jälkeen. V. 1816 ko-

koontui Tucumaniin kansalliskokous, joka julisti

..Kio de la Platan yhdistyneet maakunnat" itse-

näiseksi valtioksi. Paraguay ja Uruguay jär-

jestyivät itsenäisiksi tasavalloiksi. Sisäisiä rii-

toja yhä jatkui nyt voimakasta keskusvaltaa
haluavien unitaarieu ja federalistien välillä,

jotka taistelivat maakuntien itsenäisyyden puo-

lesta. Federalistien puolue pääsi voitolle Juan
Manuel de Rosasin johdolla. Hän kukisti tais-

televat puolueet ja hallitsi maata diktaattorina

rajattomalla vallalla vv. 1829-52. Rosasin
kukistuttua jatkui sisäistä levottomuutta ja

muutamat maakunnat erosivat valtiosta. V. 1860

ne pakoitettiin jälleen yhtymään ja v. 1862 julis-

tettiin A. liittotasavallaksi. Kysymys pääkau-
pungista ja sen asemasta liittovaltiossa tuotti

paljon epävarmuutta. Se päättyi vasta v. 1880,

jolloin Buenos .\ires tunnustettiin pääkaupun-
giksi ja sille annettiin sama asema liittoval-

tioon nähden kuin Washingtonilla ja Columbian
liittoalueella on Yhdj^svalloissa.

Sisäistä levottomuutta A:ssa on yhä jatkunut
ja lähivaltioiden, etenkin Chilen kanssa on ollut

rajariitoja, jotka vihdoin 1902 saatiin Englan-
nin kuninkaan välityksellä sovituiksi. Vaikea
taloudellinen ahdinkotila v. 1890-91 saattoi

maan vararikon partaalle. Sen jälkeen on hal-

litus voimakkaasti koettanut edistää maan ai-

neellista ja henkistä kehitystä. Tunnetuimmat
presidenteistä ovat kenraali Mitre (1862-68) ja

kenraali Roca (1898-1904). Nykyään (1909) on
presidenttinä Figueroa Alcorta. [Suomeksi il-

mestynyt: Arno ja Ossi Donner, „Matkustus
Argentiinassa ja Uruguayssa" (1891).]

.1. R. B.

Argentiini. 1. Ilienorakeista tinaa, jolla

painetaan hopeanvärili kankaisiin. •— 2. Aine,

jolla k3imältään hopeoidaan messinkiä ja

kuparia.

Argentino, argentiinalainen kultaraha = 5

pesos iiaoioiiales =r 25 mk.
Argentoratum [-örä'-], Strassburgin latinai-

neu niini.

Argentum [-('-J (lyli. A g) , hopean lat. nimi-

tys.

Argillander-suvun kantaisä .^ s c h i 1 1 u s

M a t t h i a" K a u h a n e n oli Tavisalmen (Kuo-

pion) kirkkoherrana 16:niien vuosis. keski-

palkoilla. Hänen jälkeliiisistään jakaantui

suku vähitellen eri haaroihin, joi.sta erään
jäsenet edelleen käyttävät vanhaa nimeä, eräs

otti nimen Sk op a (ruots. sA-ojkj = kauha) , ja

erään kantaisä taas omistamansa Savisaaren

kartanon nimestii sepitti nimen Argillander (lat.

argilla = Silvi) . Tämän jälkeläisistä taas yksi

haara siirtyi Saksaan, käyttäen siellä nimi-

muotoa Argelander (ks. t.).

Abraham A. (1722-18()0) , salpietaritehtai-

den i>äällikkö, kuuromykkäopetuksen harrastaja.

tuli ylioppilaaksi Turkuun 1740, väitteli 1749

Upsalassa ,.De origine et natura nitri" (Salpie-

tarin alkuperästä ja ominaisuuksista) sekä ni-

mitettiin 17.')0 Uudenmaan ja Hämeen läänien

aalpietaritehtaitten tarkastajaksi ja 1758 sal-

pietaritehtaitten päälliköksi, joita toimi.a hän
hoiti tarmokkaasti ja menestyk.sellä. Paitsi sal-

pietarin tutkimusta A. harjoitti tieteellistä tut-

kimustyötä muutenkin luonnontieteiden ja

maantieteen alalla ja oli kirjeenvaihdossa m. ni.

Linnen kanssa. Muistettavin A. on kuitenkin
sen johdosta, että hän itsenäisesti on keksinyt
ja selvästi esittänyt kuuromykkäin opetuksessa
nykyään yleisesti käytetyn n. s. puhemetodin
perusteet. Esitys julkaistiin liitteenä Ros^-n v.

liosensteinin kirjaan ,,Handbok i barnsjukdo-
mar" (2 painos Tukholmassa 1771). Kuitenkin
vasta 1846 aloitettiin Suomessa kuuromykkäin
opetus ja vasta 1870-luvulla alettiin käyttää
n. s. puhemetodia, joka sekin opittiin Saksasta,
niissä sen, samoihin aikoihin kuin A. Suomessa,
oli keksinyt Heinicke. 1771 A. kutsuttiin Au-
rora-seuran jäseneksi. Hän erosi virastaan 1795.

A'. B:dt.

Argo l-ijO'] (lat. Argo) , kreikkalaisessa tarus-

tossa argonauttien ihmelaivan nimi. ks. Argo-
nauttien retki.
Argo-laiva (Argo Nuvis), suuri tähtikuvio

eteliiisellä taivaalla; jaetaan kolmeen osaan:
köliin (carina), purjeisiin (vela) ja perään (pup-

pis).

Argolis [i-J, maakunta Peloponnesoksella.
Ahtaiiiimassa merkityksessä A. nimellii tarkoi-

tettiin Argoksen kaupunki-valtion aluetta, joliou

kuului Inakhoksen tasanko sekä sen reunalla
olevat vanhat kaupungit Mykenai. Tiryns y. m.
Laajemmassa merkityksessä A. käsitti Pelopon-
nesoksen koko koillisosan, s. o. Saronilaisen ja

.\rgoksen lahden välisen niemimaan ynnä Ar-
goksen lahden länsirannikolla olevan Kynuria-
alueen. A. tässä merkityksessä rajoittui län-

nessä Akhaiaan ja Arkadiaan, lounaassa I.ako-

niaan sekä ulottui luoteessa Korinthoksen lah-

teen asti, ja siihen luettiin Sikyon, Koriuthos.
Phleius, Epidauros, Troitsen ja Hermione nimi-
set kaupunki-valtiot. Argolis on enimmäkseen
vuorimaata, rannikot osaksi hyvin hedelmälli-

siä. Pinta-ala n. 4,320 km^ — Asukkaat puhui-
vat historiallisella ajalla doorilaista murretta.

O. E. T.

Argon, alkuaine ilmassa, josta sen 1894 kek-
siviit Rayleigh ja Ramsay. Kemiallisesti a. on
aivan tehotonta, josta syystä se on pysynyt-
kin näin kauan tuntemattomana, vaikka sitä

on ilmassa verrattain paljon, 1 tilavuusprosentti.

Erotetaan ilmasta esim. niin, että tästä ensin

poistetaan happi hehkuvan kuparin avulla sekä

senjälkeeu typpi kuumennetun magnesiumin
avulla. Se on väritöntä, hajutonta kaasua, jonka
tiheys ilmaan verrattuna on 1,3"D; niolekyli- ja

atomipaino on 39,9; nestemäiseen tilaan saatet-

tuna kielnimap. — 180°C. .S. A'-».

Argonauta /-a'»-/ ks. P a p e r i v e n e.

Argonauttien retki, kreikkalaisten tarus-

tossa ihiiieellinen matka, jonka I a s o n, Aisoniu
poika, tovereineen teki Argo-laivalla Aiaan
(Kolkhis-maahan) noutaakseen sieltä sen oinaan
kultaisen taljan, jonka selässä Phriksos ja Helle-

olivat paenneet äitipuolensa vainoa (ks. A.th a-

m a s) . Retkeen, jonka lasonille oli määrän-
nyt tehtäväksi hänen setänsä. Tolkoksen hallit-

sija Pelias, ottivat osaa Kreikan kuuluisimmat
tarusankarit, n. s. Argonautit. He kulkivat en-

sin Lemnos-saareen, missä viipyivät pitemmän
ajan, sieltä Propontis-mereen. jonka seuduillac

heitä kohtasivat monet seikkailut, ja viimein

vaarallisten Symplegadien välitse Eukseinos-me-



541 Argoniini Arguelles r)4->

Argro-laivaa veistetäiin.

Antiikkisen korkokuvan mukann.

reen, jonka poikki purjehdittuaan vihdoin saa-

puivat Kolkhis-maahan. lasonin pyydettyä
Aietes kuuinkaalta kultaista oinaantaljaa tämä
suostuu siihen, ehdolla että lason valjastaa
kaksi tulta purskuvaa härkää, niillä kyntää
Arecn pellon, kylvää vakoihin lohikäärmeen
hampaita ja kukistaa näistä versovat urhot,

lason suorittaa Aieteen tyttären, Medeian, avulla

sekä tämän tehtävän että muutkin hänelle sää-

detyt ansiotyöt. Kun Aietes yhtäkaikki kiel-

täytyy täyttämästä lasonin pyyntöä, ryöstää
tämä taljan, Medeian sitä ennen nukutettua
taikakeinoilla tätä vartioivan lohikäärmeen,
jonka jälkeen Argonautit, mukanaan Medeia,
lähtevät pakoon ja pelastuvat Aieteen takaa-
ajosta huolimatta. — Argonauttien paluu on eri

tavoin esitetty. Erään tarinan mukaan he pur-
jehtivat Phasis-jokea myöten itäiseen valtame-
reen ja sieltä eteläiseen mereen, kantavat sitten

laivansa Libyan erämaan poikki Tritonis-jär-

velle, josta pääsevät Välimereen ja takaisin
lolkokseen. Toisen kertomuksen mukaan he
palaavat samaa tietä kuin tulivat, ja kolmannen
mukaan he joutuvat länteen päin, Adrian- ja

Tyrrhenian-meriin, ja pääsevät Skyllan ja Kha-
rybdiin sivuutettuaan, jo Kreikan vesille, kun
myrsky heidät ajaa Libyan rannikolle, mistä
he vasta monen vastuksen perästä saapuvat ko-

tiin. Kostaakseen Peliaalle, joka sillävälin oli

aiheuttanut lasonin isän, Aisonin, kuoleman,
Medeia neuvoi hänen tyttäriään hakkaamaan
kappaleiksi ja keittämään isänsä, jotta tämä
muka nuorentuisi. Sen ilkityön johdosta lolkok-
sesta karkoitettuina lason ja Medeia pakenivat
Korintliokseen. — Ensimäinen laveampi esitys

Argonauttien retkestä, jonka jo Homeros mainit-
see yleisesti tunnetuksi, tavataan Pindaroksella

;

täydellisimmän esityksen antaa ApoUonios Rho-
dios „Argonautika" runoelmassa. Samaa aihetta
käsittelevät vielä Orpheuksen nimellä käyvä
.iArgonautika" sekä roomalainen runoilija Vale-
rius Flaccus ; vrt. myös Medeia. E. K-n.
Argoniini, kaseiinin hopeayhdistys ; väri-

töntä, veteen liukenevaa jauhetta, jota käyte-
tään veneerisen katarrin hoidossa.

Argonne [-go'nJ, metsäinen vuoristoseutu
Koillis-Kanskassa, Aire-joen molemmin puolin,
Aisne- ja Maa.s-jokien välillä. Airen länsipuo-
lella on n. s. A r g o n n e-m e t s ä, vuoristo, joka
paikoittain kohoaa 375 m korkeuteen. Lännessä

se alenee Champagnen tasangoksi ja pohjoisessa
yhtyy Ardenneihin.
Argos, kreik. taruhenkilö, jolla kerrottiin ol-

leen monet ja ..nukkumattomat" silmät (4 tai

100 tai lukemattomat koko ruumiissa) . Musta-
sukkaisuudessaan Hera-jumalatar asetti A:n
Zeuksen rakastaman ja lehmän muotoon muute-
tun lo-neidon vartijaksi. Mutta Zeuksen käs-
kystä Hermes nukuttaa soitollaan valppaan var-
tijan ja surmaa hilnet. — Vertauskuvana Argos
(lat. Argus) = tarkkasilmäinen, valpas vartija tai

tarkastaja. O. E. T.
Argos, ikivanha kaupunki Kreikan Argolis-

maakunnassa, n. 4 km:n päässä Argoksen lah-
desta, muinaisen Kreikan tärkeimpiä kaupunki-
valtioita. A:n linna (akropolis) oli korkealla
Larisa-vuorella (toinen akropolis Aspis-kum-
muUa) ; sen satamakaupunkina oli peninkulman
päässä oleva N a u p 1 i a. A. esiintyy Home-
roksen runoudessa Diomedeen valtakunnan pää-
kaupunkina; samalla A. kuitenkin esiintyy
myös Mykenain kuninkaan Agamemnonin laa-

jan valtakunnan nimenä, vieläpä joskus Krei-
kan yleisnimenä. Historiallisella aikakaudella
A. on doorilainen kaupunki-valtio. Laskettuaan
valtansa alle Mykenain ja Tirynsin A. tuli jok-
sikin ajaksi Peloponnesoksen mahtavimmaksi
valtioksi (tähän .suuruudenaikaan liittyy kunin-
gas Pheidonin nimi). Mutta kilpailussa Spar-
tan kanssa A. kuitenkin joutui heikomman ase-

maan (lopullisesti ainakin 6:nnella vuosis. e. Kr.).
Siitä lähtien A. melkein aina oli Spartan vihol-

listen puolella. A. pysyi kuitenkin rikkaana ja

kukoistavana kaupunkina ja oli 5:nnen vuosis.

kreikkalaisen taiteen pääpaikkoja. A:n suoje-

lusjumalana ])alveltiin Apollon Lykeiosta ; koko
valtion pääpyhäkkönä oli sentään Heran temp-
peli (Heraion) n. 5 km:n päässä kaupungista.
Heraioniu paikalta on löydetty tärkeitä mui-
naisjäännöksiä; itse A:ssa tärkeimmät jäännök-
set ovat muurien jätteet Larisalla sekä kallio-

rinteeseen hakattu teatterin katsomo. Keski-
ajalta on säilynyt Larisalla olevat linnanrau-
niot. — Tätä nykj'ä A:n kaupungissa on yli

10,000 asukasta. O. E. T.

Argot [-gi>'J (ransk.), salakieli, jolla ammatti-
varkaat y. m. rikoksentekijät vieraiden läsnä-

olles.sa salaisuuksiaan puhuvat, tai joka on ke-

hittynyt eräiden yhteiskuntaluokkien, n. k. kä-

sityöläisten, ylioppilaiden, sotilaiden ja ammatti-
kerjäläisten keskuudessa; eroaa yleiskielestä

pääasiallisesti vain oudon sanavarastonsa puo-

lesta, vrt. Jargon, Rotwelsch, Gau-
nersprache.
Arguelles [-geljes], Agostin (1776-1844),.

esp. valtiomies, oli 1808-14 Cortesin (valtio-

päiväin) jäsen ja liittyi vapaamielisiin, jonka

johdosta hänet Ferdinand VII:n tultua kotimaa-

han 1814 heitettiin kovaan vankeuteen. 1820-

vuoden vallankumouksen jälkeen hän pääsi va-

paaksi ja oli 1820-21 sisäasiain ministerinä.

Kun vapaa hallitusmuoto taas lakkautettiin, pa-

keni A. Englantiin, mutta palasi tultuaan armah-
detuksi 1S32 ja tuli jälleen Cortesin jäseneksi,

ollen jonkun aikaa toisen kamarin presidenttinä.

1841 Cortes valitsivat hänet alaikäisen kunin-

gattaren holhoojaksi. A. oli innokas vapauden-
ystävä ja siveellisessä elämässään moitteeton.

(K. G.)
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Argulus ks. K a I a t ä i.

Argumentti (lat. argume'ntum) , todistuspe-

ruste, todiste. A r g u m e n t u m ad h o m i-

n f m, todihte, joka perustuu jolioukin subjektii-

viseen seikkaan siinä henkilössä, jota vastaan

todistetaan. A. a priori ja A. a poste-
riori, todisteita, jotka edellisessä tapauksessa

ovat saadut järjestä ja jälkimäisessä kokemuk-
sesta. — A. a b a c u 1 o, todistus, jonka vakuut-

tava voima on kepissä.

Argun, Amurin (ks. t.) lähdejoki.

Argus, on käytetty eri aikakauskirjain ni-

menä, niinkuin esim. „Then Svenska Argus", vrt.

Dalin O. v. ks. A r g o s.

Argyll (Argyle) [ägai'lj, skotlantilaisen

C a ni p b e 1 1-suvuu aatelisarvouimi, jota kukin

suvun päämies vuorostaan kantaa. 1. A r c b i-

bald (1.508-lGOl), A:u markiisi, oli presbyte-

riaanipuolueen päämiehiä ja Kaarle I:n Stuar-

tin yksinvaltiuden vastustajia sekä Cromwellin

ystävä. Stuart-suvun päästyä restauratsiouin

kautta jälleen valtaistuimelle, A. mestattiin val-

tion kavaltajana v. 1061. — 2. Archibald
(k. 1685), A:n kreivi, edellisen poika, oli ku-

ninkaanvallan puoltajia, mutta kuului kirkolli-

ses.sa suhteessa presbyteriaaueihin. Joutui ka-

tolisraieliseu Yorkin herttuan vihoihin ja tuo-

mittiin kuolemaan, mutta pelastui pakenemalla

mannermaalle. Vorkin noustua v. 1685 Jaakko

II:n nimisenil valtaistuimelle, A. yhtyi Kaarle

Il:n äpäräpojan Monmouthin herttuan salaliit-

toon kuninkaan kukistamiseksi ja astui toukok.

1685 asevoiiiiineen maalle Skotlannissa, mutta

yritys raukesi, A. joutui vangiksi ja mestattiin

30 p. kesäk. s. v. Edinburghissa. — 3. Georg
John Douglas Campbell (1823-li)00),

."Vm herttua, valtiomies ja kirjailija, peri 1847

herttuan arvon isältään. Kannatti ylähuoneessa

vapaamielisiä periaatteita ja oli useampia ker-

toja jäsenenä \vhig-ministeristöissä, mutta erosi

Gladstonesta Irlannin maanlain kysymyksessä.
a. li.

Argyllshire [ägnVlsia], kreivikunta Skotlan-

nin länsirannalla Lorne-vuonon ympärillä, 8. ISIS

kin% 70,642 as. (IIHII), joista n. 6,000 puhuu yk-

sinomaan gaelien kieltä. Tämän ihanan, Gram-
pian-vuorteu eteläisten haaranteiden täyttämän

vuoriseudun rannikot ovat syvien ja pit-

kien vuonojen rikkiuurtanuit. Vuorten rinteet

ja laaksojen rannat ovat metsäin peittämät.

Karjanhoito on asukasten pääelinkeino; kalas-

tus ja vuorityö myös huomattavat. Aiuoa.staan

pieni osa nuiata on viljelyskelpoista. Ihana

luonto on aikaansaanut runsaan matkailijaliik-

keen. A:n saarista ovat tärkeimmät Tiree,

Coll, Mull. lona, StafTa (Fingalin luola), Jura

y. m. Pääkaupunki Inverary.

Argynnis, h o p e a t ä p 1 ä p e r h o n e n, nuis-

tan- ja ruskeaukirjavia päiväperhosia, joiden

lukuisat lajit eroavat toisistaan i)ääasiallisesti

takasiipien alapinnassa olevien täplien kautta.

Suomessa 16 lajia. U. H-s.

Argyresthia, pikkuperhossuku Yponomeuiida-
heimossa. IMeniä (koi) perhosia, joilla on hento

ruumis ja kapeat, suijiot, pitkäripsiset siivet.

Etusiivet usein kirkaskiiltoisia, yhdenvärisiä,

milloin vaaleamman milloin tunnnemman kirja-

via. Meillä on kaksi lajia: A. cunjugella pihi a-

janmarjakoi, jaA. ephippiella kirsikka-

.\rgyrpsthia mnjugella.

ja vaaleapisteisiä, pitkin taka-

koi, jotka toukka-asteella usein ovat suuressa

määrässä vahingollisia. Molemmat perhoset ovat

hyvin toistensa

näköisiä. A. ep-

hippiellan etu-

siipien etureu-

na on keskus-

taan asti sekä

kärjestä ruos-

teenpunainen.
^4. cunpigcllnn

sinipunaiseen
vivahtava. Mo-
lempien lajien

etusiivet tumma
reunaa leveä kellanvalkea juova, jonka jokseenkin

keskellä siipeä oleva mustahko poikkiviiva kat-

kaisee; pää ja selkä kellanvalkeita. Siiiiikärkien

väli 20-2."! mm. A. conjugcHan toukka (kuv. g)

on nuorempana harmahtava, vanhempana vaa-

leanpunainen, pää tumma, pituus täysikasvuisena

7 mm, elää pihlajanmarjoissa tahi myös, pää-

asiallisesti marjattomina vuosina, omenoissa,

useita samassa hedelmässä. A. ephippiellan toukka
sitruunankeltainen, usein heikosti vihertävä, pää
ja ni.skakilpi ruskeita, pituus 6 mm; elää keväi-

sin kirsikkapuiden silmuissa, vrt. Tuhohyön-
teiset. E. R.

Argyria (kreik. nri/j/j-os = hopea), myöskin
Argyroosi, hopeavalmisteitten pitkällisestä

sisällisestä tai ulkonaisesta käyttämisestä aiheu-

tuva näkyvien ruumiinosien sinertävän harmaa
väritys, joka perustuu metallisen hopean kerty-

miseen m. m. ihon sidekudokseen. — A r g y-

r i s m i, pitkällisen hopeamyrkytyksen aikaan-

saama taudinkuva kokonaisuudessaan, il. 0-B.

Argyroidi 1. A r g y r o £ a a n i, eräs uushopea-
lejeennki.

Argyroneta ks. Vesihämähäkki.
Argyropulos [-&'-], Johannes (1416-86),

kri'ik. hunuvuisti, synt. Konstantinopolissa, siir-

tyi Italiaan ja opetti Padovassa, sitten Firen-

zessä ja Koonnissa kreikan kieltä ja kirjalli-

suutta sekä filosofiaa ja välitti siten kreikkalai-

sen sivi.stvksen kotiutumista länsimaihin.
(L. n.)

Arhangelskij /-o'-/, Aleksandr (s. 1846)

,

ven. kuoronjohtaja ja kirkkosäveltäjä ; perusti

oman kuoron 1880, jonka johtajana on menes-

tyksellii esiintynyt useissa eri maissa. /. K.

Arhippa, 1 i v a n a n p o i k a, Perttusien su-

kua, etevin Vienan läänin runonlaulajista. Ar-

liipan runot, varsinkin kertovaiset, olivat sekä

sisällykseltään että muodoltaan muita Vienan
läänin runoja etevämmät. Hän lauloi Lönnro-

tille V. 1831 viidettäkymmentä pitkää ja eheätä

runoa, joita kesti kirjaanpanna kolmatta päivää.

Hänen kertomarunonsa tulivat tärkeiksi ainek-

siksi Lönnrotilla silloin paraikaa tekeillä ole-

vaan Kalevalaan, jonka asuun ne suuresti vaikut-

tivat. Runonsa oli Arhippa o])pinut isältään

„Suurelta Iiviinalta" jo lapsena nuotalla isänsä

kanssa käydessään, jolloin tämä, Arhijian kerto-

muksen nuikaan, eräiin a))umiehen kera yökau-

det käsitysten valkean ääressä lauleli vanhoja
runoja. .Vrhippa eli Latvajiirven kylässä, jonne

hänen isänsii isoisän kerrotaan Suomesta, Oulun-

joelta muuttaneen. V. 18S4 Arhippa oli jo 80-

vuotias ukko ja kuoli 1840:n paikoilla. Arhi-
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pan pojista yksi, JI i i h k a I i (k. sokeana 1S99)

,

peri isänsä laulut. A. S.
Arho ks. A r e n a r i a.

Arholma (Or-J, saari Tukholman saaristossa,

Ahvenanmereltä johtavan, n. s. Arholman-väylän
varrella, lastauspaikka, luotsi-, posti- ja sähkö-
lennätinasema.
Ariaanit ks. A r e i o 1 a i s e t.

Ariadne 1-n'dtu']. kreik, tarustossa Kreetan
kuninkaan Minok.sen tytär, joka Thesenk^seen

.^riailiic, l>L*llmianniu* iuii>ru^>.i Frankiini .i. M>.sa.

rakastuneena antoi hänelle lankakerän (Ariad-

nen lanka), jonka avulla sankari pääsi takaisin

labyrintistä. Otettuaan A:n mukaansa koti-

matkalla Theseus joko uskottomuudesta tai jon-

kun jumalan käskystä jätti hänet Naksos-saa-

relle, jossa vanhan tarun mukaan Artemis hänet

surmasi. Tavallisimman tarun mukaan Diony-
sos-jumala hänet korotti puoli-sokseen ; oli myös
olemassa taru, jonka mukaan hyljätty A. sur-

masi itsen.sä. Hyljätty A. on kuvattuna useissa

antiikin taideteoksissa (m. m. Vatikaanin A.-

vei.stokuvassa) ; tunnettu on myöskin Dannecke-
rin tekemä veistokuva: Dionysoksen pantterin
selässä istuva Ariadne.

Arjalaiset ks. Arjalaiset.
Ariana [-ii'-] ks. Iraani.
Arianismi, areiolaisuus ks. Areiolainen

riita.
Arieetti-lias, lias-osasto (juramuodostuksen

alcmjii osa), jolle on ominainen ammoniittisuku
Arietiles. ks. Juramuodostuma.
Ariege [•iK'SJ. 1. Etelä-Ranskassa, Garonnen

oikeanpuolinen syrjäjoki, joka lähtee Pyreneiltä

(Pic Negreltä) ja laskee Garonneen 8 km:n
päässä Toulousesta. — 2. Departementti Lounais-
Ranskassa, Espanjan rajalla, 4,903 km-, 205,684

as. (1906), osaksi baskilaista alkuperää. Maa
etelässä vuorista, muutamat Pyreneitten huiput
kohoavat yli lumirajan. Karjanhoito ja maan-
viljelys ovat tärkeimmät elinkeinot. Lämpimiä
lähteitä on, samoin myös runsaasti mineraaleja:

rautaa, kivihiiltä, kipsiä, marmoria y. m. Pää-
kau])unki Foix, Ariögen varrella. (A. R. B.)

18. Painettu -IM.

Ariel (hebr.), ..Jumalan leijona" (henkilö-
nimenä Vanhassa testamentissa) tai „Jumalan
liesi" (Jerusalemista, Jes. 29„ 3, ,) ; myöhem-
missä loihduissa vedenhaltijan nimenä, Sliakes-
pearella („Myrskyssä'") ja Goethellä („raus-
tissa") ilmanhengetär. (Ar. H.)

Arietltes, paleont., ammoniittisuku, kuuluu
pääasiallisesti alempaan lias-muodostukseen, ks.

A r i e e 1 1 i-1 i a s.

Arietta ks. Aari a.

Ariinit, muuan pieni kansanheimo Sajaaiiin
vuorten pohjoispuolella Siperiassa, menettivät,
samoinkuin heidän sukulaisheimonsa a s s a a-

M i t (ks. t.) , toista sataa vuotta sitten kansalli-

suutensa. Ileidäu kielensä oli läheistä sukua
11. s. J e n i s e i-o s t j a k k i e n (ks. t.) kielelle:

nykyään puhuvat turkkilaista murretta.
G. J. K.

Arild (tansk., norj., < mskand. dr a(d« = ai-

kuisin ajassa, muinoin), lausetavassa: f ra
; r i 1 d s t i d = vanhimmasta muinaisuudesta
asti.

Arillus, kasvit., siemenvaippa (ks. t.).

Arima, lasitehdas Pusulassa. Sen perusti
V. 1804 Somerniemen Kopilan kartanonomistaja
Stähle Klemelän talon maalle Hyrkkylän kylään.
Kesken perustamisyrityksiä osti tehtaan eräs
ruotsinmaalainen M. Nygren, joka muutaman
kuukauden perästä kuitenkin joiitui vararikkoon.
Tehtaan varsinainen luoja on tilanomistaja A.
AI f ta n. joka 1866-99 kehitti tehtaan.sa miltei

sen nykyiseen laajuuteen. Samalla hän muodosti
.\riman tilan Hyrkkylän kylän Klemelän, Kollin

|a Haikoin perintöverotiloista. Tehtaan, jossa

on nykyisin 50 henkeä työssä ja jonka vuotuinen
tuotanto on viime vuosina ollut 1-1 '/i niilj.

juomapulloa, omistaa v:sta 1899 Alftanin vävy,
tilanomistaja K.Taxell. Raaka-aineet tehdasta
varten saadaan omalta paikkakunnalta, nim.

hiekka ympäristöltä ja kalkki Pusulan kirkon-

kylästä. Tehtaalle on 45 km Nummelan ase-

malta. K. S.

Arimaspit, kreikkalaisten tarinoissa esiintyvä

kansa, jonka ajateltiin asuvan kauimpana koil-

lisessa, n, s. Rhipaiolais-vuorten luona. Heidän
kerrottiin olevan yksisilmäisiä ja sotivan kultaa

vartioivia aarnikotkia vastaan. — Nimi on

iraanilaisesta kieliheimosta kotoisin. E. R-n.

Arlmatia, Uudessa testamentissa mainittu

paikka: Vanhan testamentin Rama 1. Rama-
thaim. Oli luultavasti nykyisen B e t-R i m a n

paikoilla, luoteiseen Jerusalemista ja koilliseen

Lyddasta.
Arina. 1. Rakennuksissa. Puusta

tehty alusta, jota käytetään liejuisella maa-

perällä rakennusta kannattamaan : se tehdään

joko yksinomaan hirsiristikkona tai niskahir-

sistä, joiden päälle .sovitetaan vahva lankkulava.
— P a a i u-arinaksi sanotaan peruspaaluja yh-

distäviä niskahirsiä. — 2. Höyrykatti-
loissa. Enimmäkseen valurautaisista tan-

goista tai levyi.stä tehty alusta, jonka päällä

polttoaine palaa. Ilnianvetoa ja tuhanpoista-

mista varten on arinatankojen välissä 5 ä, 10 mm
leveitä alaspäin laajenevia rakoja, joiden yh-

teenlaskettu pinta-ala on '/«-'/s koko arinapin-

n>ista (pienempi puuta, isompi kivihiiliä var-

ten) . — Sahajauhoja, lastuja y. m. s. poltet-

taessa käytetään u.sein n. s. porrasarinaa,
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jossa levymäiset valurautaiset arinatangot ovat

porrasaskeleiden tapaan sovitetut vaakasuoraan
asentoon, sekä tiilistä muurattua arinaa. —
Kivihiiliä varten tehdään a. usein hitaasti liik-

kuvaksi, käytetään esim. a:n molemmissa päissä

pyöriä, joiden ympäri sopivalla tavalla tehty

arinavyö yhtämittaisesti kulkee. — l:llä m'-':llä

arinaa voidaan polttaa 70-130 kg kiinteätä

polttoainetta tunnissa. Arinapinta on '/m-'/m

höyrykattilan tulipinnasta. E. S-a & J. C-en.

Arion ks. Etanat.
Arion [-rVönJ, kreikkalaisen muistotarinan

mukaan runoilija ja kitaransoittaja Lesbos-

saaren Methymnasta. A:n kerrotaan oleskelleen

kauan Korlnthoksen yksinvaltiaan Periandrok-

sen (7;nnellä vuosis. e. Kr.) luona; siellä hän

muka ensinnä keksi dithyrambi-runolajin. Ker-

ran merimatkalla ollessaan A. paetaksensa

merimiehiä, jotka hänen rikkauksiansa tavoit-

telivat, h}'ppäsi laivasta mereen : mutta delfiini

pelasti laulajan Tainaronin niemelle. A:n runoja

ei ole säilynyt jälkimaailmalle. Pidetäänpä tätä

nykyä hyvin luultavana että A. onkin vain ollut

satulieiikilö. O. E. T.

Arioso [-0'-] (it.), inus., oopperassa ja ora-

torissa käytetty laulunsävellysmuoto, joka on

resitatiivin ja aarian keskivälillä. Useimmiten
se asetetaan välittämään vaihdosta edellisestä

jälkimäiseen, mutta esiintyy joskus keskellä

resitatiiviakin. Aariasta sillä on tunteellinen

ja laulava melodiikka sekä kuvaava soitinsäes-

tys, mutta resitatiivin lailla se karttaa kolora-

tuuria ja käyttää vapaasti vaihtelevia tahti-

lajeja, vaikka se kyllä on tahdissa laulettava.

/. K.

Ariosto /-o'-/, Lodovico Giovanni
(1474-1533), it. runoilija, eleli herttuallisen

d'Este suvun lähei-

syydessä Ferrarassa.

oli ystävyyssuhteissa

useihin aikansa suu-

riin kuvaamataiteili-

joihin ja oli itsekin

taiteessaan täysi re-

nessanssin mies. Hä-
nen kuuluisalla runo-

elmallaan „Orlando
lurioso", jonka aihe

on otettu Kaarle
Suuren sadustosta, oli

Italiassa kaksi edellä-

kävijää: Luigi Pul-

ein groteskin koomil-

linen sankariruno ,,I1

l.odovico Ariosto. Morgante maggiore"
ja Bojardon ritari-

eepos „Orlando innamorato". A. jatkoi siitä,

niihin Bojardo oli lopettanut, kuvaamalla, miten
Kaarle Suuri sekaantuu Orlandon (Rolandin) ja

liinaldon välillä rioliuvaan taisteluun, jonka esi-

neenä on kaunis pakanallinen prinsessa Ange-
lica. Kuningas lupasi hänet sille heistä, joka
kunnostautuu taistelussa saraseenejä vastaan,
ja eepos on saanut nimensä sen välikertomuksen
mukaan, jossa Orlando muuttuu mielipuoleksi
kuultuaan, että Augelioa on mennyt nuoren sa-

raseeiiin Medoran vaimoksi ja paennut hänen
kanssaan. Tältii suurelta runoelmalta, joka on
kirjoitettu sointuvin ottuva rima säkein, puut-

tuu kiinteää koossapysyvää toimintaa. Se on
kokonainen maailma kirjavia kuvia, sarja eloisia

ja ihmeellisiä kertomuksia sankariteoista ja rak-

kaudesta, jotka huolettomasti on liitetty toisiin-

sa. A. osoittautuu siinä mestarilliseksi maalaile-

vaksi kuvaajaksi, mielikuvitusrikkaaksi kerto-

jaksi ja irooniseksi hengeksi; hän hymyilee
sankariensa tavattomille mainetöille. Runo ei

ole itse juonensa, vaan henkensä puolesta kan-
sallisesti italialainen. A. lauloi runossaan d'Este

suvun kunniaa, mutta se ei kuitenkaan ymmär-
tänyt antaa täyttä tunnustusta hovirunoilijal-

leen. Hän oli lopulla ikäänsä Ferraran hovi-

teatterin johtajana, kirjoitti komedioja („La

cassaria", ,,I suppositi", „I1 negromante", „La
lena" ja „La seolastica") ja on myös sepittänyt

satiireja ja lyyrillisiä runoja. [Boiza, ,,Manual<^

.•\iiostesco" (18G6) ; Campori, „ Notizie per la

vita di L. A." (1871) ; Rajna, „Le fonti dell' Or-

lando furioso" (1876) ; Cappelli, „Lettere di Lod.
A." (3 pain. 1887).]

Ariovistus [-vi'-J, germaanilainen päällikkö,

sveviläiskuningas, joka useiden gallialaisten hei-

mojen pyynnöstä 72 e. Kr. tuli joukkoineen Gal-

liaan, mutta käyttikin tilaisuutta valloitusten

tekemiseen. Gallialaiset pyysivät silloin Juliu.s

Csesaria avukseen A:ta vastaan. A. joutui tap-

piolle nykyisessä Elsassissa v. 58 e. Kr., mutta
pääsi pakenemaan.
Aristagoras [-tägo'rt'isJ, Persian vallan alai-

nen Jliletoksen hallitsija 6:nnella vuosis. e. Kr..

appensa Ilistiaioksen sijaisena, nostatti Vähän-
\asian joonilaiset kaupungit kapinaan Dareiosta

vastaan. Tästä kapinasta kehittyivät Kreikan
Persialais-sodat.

Aristaios [-a'i-J, kreikkalaisten tarustossa.

.'Vpolloniu ja nymfi Kyrenen poika, jota eri

osissa Kreikkaa palveltiin karjalaumojen, met-

sänriistan, pellon-, viinin- ja öljynviljelyksen

sekä mehiläishoidon kaitsijana ja .suojelijana

polttiivaa kesäaurinkoa vastaan.

Aristarkhos /-t'-/ Samothrakesta (lat.

Arista'rchus) n. 220-n. 145 e. Kr), vanhan ajan

suurin filologi, eli Aleksandriassa suuren kir-

jaston hoitajana; kuoli Kypros-saarella. A. oli

.Vristophanes Bysanttilaisen oppilaita ja harrasti

vanhemman kreikkalaisen kirjallisuuden tutki-

mista, toimitutti kirjailijain teoksista normaali-

laitoksia, joissa tekstimuoto perustui mitä tar

kimpaan metodilliseen kritiikkiin. Paitsi teksti-

laitoksia A. kirjoitti myöskin runsassisältöi.siä

kommentaareja (niitä mainitaan olleen 800 kir

jaa). A:n tärkeimpiä teoksia olivat hänen laati-

mansa Homeroksen tekstilaitokset sekä niihin

liittyvät kommentaarit. Hänen teoksensa oval

hävinneet, mutta runsaat otteet ovat säilyneet

varsinkin muutamien Ilomerok.sen runoelniaiu

käsikirjoitii.sten reunamuistutuksissa (skholio-

nei.ssa ; tärkeimmät Cod. Venetus A:ssa), joilla

yhä edelleen on mitä suurin tieteellinen arvo.

[C. Forsman (K. Koskimies), „De Aristarcho
lexici Apolloniani fonte" (Helsinki, 1883).]

O. E. r.

Aristarkhos f-i'-J (lat. Arista'rclius) . S a-

m o s-saarelt.a, etevä kreikkalainen tähtientut-

kija : eli ö.nnen vuosis. alkupuoliskolla e. Kr.
Vastoin lavallista käsitystä, joka vallitsi van-

hana aikana ja Ji.vsyi voimassa Kopernikukseen
;vsti. A. opetti, että maa ynnä muut kiertotäh-
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det liikkuvat auringon ympäri. Hänen teok-

siaan on säilynyt kirja „Auringon ja kuun suu-

ruudesta ja etäisyydestä".

Aristeides f-e'ides] (lat. Aristrdes) . A.

Lysimaklioksen poika, syntynyt v:n 5öU:n jäl-

keen e. Kr., ateenalainen valtiomies ja sotapääl-

likkö. Hän otti Antiokhispliylen strategina

osaa Marathonin taisteluun v. 490 e. Kr. Seu-

raavana vuonna A. valittiin ensimäiseksi arkon-
tiksi ja vaikutti paljon valtioasiain kulkuun,
mutta joutui erimielisyyteen Themistokleen
kanssa, vastustaessaan tämän yritystä luoda

Ateenasta merivalta. V. 484-3 e. Kr. A. liuska-

äänestyksellä ajettiin Ateenasta maanpakoon,
jolloin hän asettui Aiginaan. Kserkseen hyökä-
tessä Kreikkaan ateenalaiset kuitenkin sallivat

karkoitettujen palata Ateenaan. Kun A. vielä

Aiginassa ollessaan huomasi, että persialainen

laivasto oli saartanut kreikkalaiset Salamiin
salmeen, niin hän tuli ateenalaisten leiriin ja

antoi Themistokleelle tiedon asemasta, jonka
jälkeen hän miehitti Psyttaleia-saaren sekä

tuhosi ja vangitsi sinne asetetun persialais-

joukon. Pian hän saavutti uutta mainetta
voitokkaasti johtaessaan ateenalaisia Plataiain

taistelussa v. 479 e. Kr. Sitten hän vei Ateenan
laivaston Vähän-Aasian vesille ja sai puolueet-

tomuudellaan Pausaniaau mielivaltaan tyyty-

mättömät Vähän-Aasian kaupungit ja Aigeian-

meren saaret yhtymään Ateenan meriliittoon,

jonka järjestäminen uskottiin A:lle v. 477 e. Kr.
Muitakin valtiollisia luottamustoimia suoritet-

tuaan hän kuoli noin v. 4G7 e. Kr. ja haudattiin
valtion kustannuksella. A. oli tunnettu rehel-

lisyydestään ja nuhteettomuudestaan ja sai jo

eläessään liikanimen „Oikeamielinen".
Aristeides [-ei'desj, kreik. novellinkirjoittaja

(2 vuosis. e. Kr.?), sepitti lemmentarinoita,
joiden toimiunanpaikkana oli Miletos ja jotka

sen johdosta saivat nimen ,,Milesiaka". Niiden
mukaan on koko tätä kirjallisuudenlajia kut-

suttu nimellä ,,Fabula milesiaca". E. R-n.

Aristeides [-ei'desj, A i I i o s (lat. Mlius Ari-

DtVdes), kreik. sofisti ja reetori, eli 129-189

j. Kr., liikkui laajalti silloisen kreikkalais-roo-

malaisen sivistyksen maissa pitäen kaikkialla

puheita, suureksi osaksi pöyhkeitä korupuheita.
Niitä on säilynyt melkoinen kokoelma, joiden

arvo on siinä, että ne kuvastavat ajan luonnetta
ja tapoja. O. E. T.

Aristida, kasvisuku Gro7ni»iocecp-heimossa,

kouruislehtisiä ja laajaröyhyisiä trooppisia ja

subtrooppisia heiniä. A. piumosa on muotokas-
vina egyptiläis-arabialaisessa erämaassa, antaen
tälle omituisen leimansa.

Aristides [-ii'-] ks. Aristeides.
Aristippos [-ri's-], Kyrenestä kotoisin

(n. 400 e. Kr.), kreik. filosofi, Sokrateen oppi-

laita, n. s. kyreneläisen oppikunnan perustaja.

A. opetti, että nautinto (aistillinen ja henkinen)
on korkein ja ainoa hyvä, ja että järjellä pitää

oppia arvostelemaan mitkä nautinnot ovat tus-

kaa tuottavina hyljättävät. Hyveen arvo on
syvinnä vain siinä, että se on välikappaleena
nautinnon saavuttamiseen. Ihmisen tulee aina
olla ympäröivien olosuhteiden ja oma herransa.
Nautintojen asettamista korkeimmaksi hyväksi
sanotaan hedonismiksi (kreik. hedone',

hyvän tuntemus). A:n tytär Arete ja tämän

poika Aristippos Nuorempi, liikanimeltä
..Äidin opettama" (iIetrodi'daktos), jatkoivat
oppikuntaa: vrt. muuten Kyreneläinen
o p p i k u n t a. (A. Gr.)
Aristobulos [-o'hu-J. l. Judean kuninkaan

Aleksander Jannsuksen poika, joka 69 e. Kr.
valtasi kruunun. 63 Pompejus sai hänet van-
giksi ja kuljetti riemusaatossa Roomassa; 49
Cassar lähetti hänet kahden legioonan kanssa
Judeaan Pompejuksen puoluelaisia vastaan,
jotka mj-rkyttivät hänet. — 2. Hellenistis-juuta-
lainen ajattelija Aleksandriassa n. 170 e. Kr.
Hänen arvellaan kirjoittaneen selityksiä Moo-
seksen kirjoihin (,.Exegesis") ja niissä koet-
taneen osoittaa, mitenkä kreikkalaisten ajatteli-

jain viisaus on lainattua Moosekselta ja profee-
toilta

Aristodemos {-o'de-] (lat. Aristode'mus).
1. A. Heraklidi, tarun mukaan kaksoispoikiensa
Eurystheneen ja Prokleen kautta Spartan mo-
lempien kuningashuoneiden kantaisä. — 2. A.
Tarun nnikaau messenialainen sankari n. s.

ensimäisessä messenialaissodassa, Aipytidieu
kuningassukua, uhrasi ennuslauseen johdosta
tyttärensä isänmaan pelastukseksi, valittiin Eu-
phaes kuninkaan kuoltua tämän sijalle ja puo-
lusti kauan Ithomea, mutta koska alkoi epäillä

voittoa, surmasi hän itsensä tyttärensä haudalla.
— 3. Kymen hallitsija, tai.steli menestyksellä
etruskilaisia y. m. Italian kansoja vastaan ja

pääsi kansanpuolueen johdolla ylimyksistä voi-

tolle sekä tekeytyi itsevaltiaaksi noin v. 505
e. Kr. Kertomuksen mukaan hän otti vastaan
karkoitetun Tarquinius Superbuksen poikineen.

Vihdoin surmattujen ylimysten pojat nousivat
kapinaan ja tappoivat tyrannin (v:n 492 e. Kr.
jälkeen). E: R-n.

Aristodemus [-e'-] ks. Aristodemos.
Aristofanes ks. A ristophanes.
Aristogeiton f-e'itön] (lat. Aristogi'ton)

.

ateenalainen, joka yhdessä nuoren lemmikkinsä
M a r m o d i o k s e n kanssa v. 514 e. Kr. sur-

masi Hipparkhoksen. Peisistratoksen pojan,

jonka vanhempi veli Hippias oli Ateenan yksin-

valtiaana. Ilarmodios sai itsekin heti surmansa.
Aristogeiton sai ensin kärsiä kidutusta. He
olivat tekoonsa ryhtyneet lähinnä kostaaksensa
persoonallista loukkausta; mutta kansan käsi-

tyksen mukaan he olivat vapaudenmarttyyreja,
vieläpä heitä pidettiin myöhem.min Ateenan va

pi.uttajina; lauluissa heitä ylistettiin heerok-

sina. Kun laiton yksinvalta oli kumottu, pysty-

tettiin heidän muistokseen Antenorin tekemät

pronssi-kuvapatsaat. Valloitettuaan Ateenan
Kserkses vei nämä kuvat Aasiaan ; ateenalaiset

pystyttivät niiden sijaan agoran ääreen uudet,

Kritioksen ja Nesioteen tekemät. Aleksanteri

Suun lähetti sittemmin Antenorin kuvapatsaat

takaisin Ateenaan. Kritioksen ja Nesioteeu

tekemät kuvapatsaat ovat meille tunnetut var-

sinkin Najiolissa olevien marmorikopioitteii

kautta, jotka kuitenkin, kuten useista pienem-

mistä jäljennöksistä voimme päättää, ovat

osaksi väiirin täydennetyt., O. E. T.

Aristokraatti (ks. Aristokratia), aristo-

kratian jäsen t. kannattaja; henkilö, joka lukeu-

tuu valtiollisesti, yhteiskunnallisesti tai talou-

dellisesti hallitsevaan yliluokkaan, joka vaatii

itselleen vaikutusvaltaa syntyperän, arvoasteen
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tai varallisuuden nojalla; harvainvallan kannat-

taja : liienostoon kuuluva.
Aristokratia (kreik. aristokratia = parasten

hallitus), valtion hallintomuoto, jonka mukaan
valtiovalta on jonkun muitten valtion kan.sa-

laisten rinnalla etuoikeutetun kansalaisluokan

käsissä. Nykyisin ei aristokraattista valtiojär-

jestyksen muotoa enää ole käytännössä. Van-

halla sekä kcski-ajallakin se sitävastoin esiin-

tyi varsin yleisesti. Kreikan valtioista edusti

aristokratiaa erikoisesti Sparta. Patriisien val-

lassa ollessa oli myös Rooman tasavalta aristo-

kratia. Samoin vanha Saksan valtakunta kei-

sarivallan rappeutumisen aikana. Kaikkien ai-

kain merkillisimpiä aristokraattisia hallitusmuo-

toja oli Venetsian, jossa a. säilyi pitkät ajat.

Kuitenkin puhutaan vielä nykyäänkin aristo-

kratiasta, jolloin tarkoitetaan yleensä kansan-

luokkaa, joka jonkun olosuhteen perusteella on

muitten kansalaisten edellä; niinpä on aatelisto

aristokratia .synnyn perusteella; edelleen puhu-

taan virkamies- ja raha-aristokratiasta (viime-

mainitusta käytetään myös nimitystä pluto-

kratia), samoin hengen aristokratiasta, jolle

erikoisen korkea sivistysaste hankkii yhteis-

kunnassa muihin nähden edullisemman aseman.
K. B:df.

Aristoksenos [-to'-], (4:nnellä vuosis.). kreik.

f.losoii ja musiikkiteoriantutkija, kotoisin Ta-

rentista. A. oli Aristoteleen etevimpiä oppi-

laita. Hänen lukuisista teoksistaan ovat, tosin

vain osittain, siulyneet tärkeät tutkimukset

harmoniikista ja rytmiikista. (I. K.)

Aristolochia, p i i p p u r u o h o, Aristoloc-

hiaccic-htimoon kuuluvia, useimmin köynnös-
täviä ja puu-
maisia kasveja,

joiden lehdet

ovat herttamai-

sia. 5-7-suon:sia.

Kukat usein

piipunmuotoisia,

kehä vastakoh-

tainen, heteet

kasvaneet yh-

teen vartalon
kanssa siitin-

tukuksi. Lajit,

n. 180, kotoisin

kuumasta ja

lauhkeista vyö-

hykkeistä. —
Pohj.-ameriikka-
laista A. siphon

ja moniaita bra-

silialaisia lajeja

viljellään isojen,

kauniitten lehtiensä tai kukkiensa vuoksi koris-

(uskasveina.

Aristomenes f-tnc'>u:'sl, kreikkalaisten muisto-

tarinan mukaan messenialaisten johtaja n. s.

toisessa messenialaissodassa, missä hänen kerro-

taan taistelleen suurella menestyksellä lakedai-

monilaisia vastaan, kunnes oli pakoitettu vetäy-

tymään Kiran vuorilinnaan. Siellä hän puolus-

tautui yksitoista vuotta, mutta antautui lopulta,

jolloin liän läksi Khodokseen, missä kuoli lalysos

kaupungissa. A:n vaiheet ovat kuitenkin suu-

rimmalta osaltaan tarunomaiset, E. R-n.

Aristolochia.

clcrantitis; d. f;i'»i>ilifl"''"-

Aristo-paperi (kreik. oris(os = paras), hopea-

kloridipitoisella liivatteella (selatiinilla) valmis-

tettu valokuv.nuskopiopaperi.

Aristophanes /-plia'ntsj, (lat. Aristo'pha7i€s).

1. A. (n. 450- n. 385 e. Kr.), ateenalainen kome-
diain kirjoittaja; kuului Kydathenaion deemok-
seen (kuntaan). A. oli n. s. vanhemman attika-

laisen komedian etevin edustaja. Mielikuvi-

tuksen rikkauteen ja rohkeuteen, sattuvaan
sukkeluuteen ja vastustamattomaan iloisuuteen

nähden A:lla ei ole maailmankirjallisuudessa

monta vertaistaan, yhtä vähän kuin tyylin luon-

tevaan sujuvuuteen ja miellyttävyyteen nähden.

Samalla hänen koniediojeusa lyyrillisissä osissa

esiintyy mitä herkintä luonnontunnelmaa ja

runollista lentoa. A:n pilanteko kohdistui

pääasiallisesti ajan johtavia valtiollisia ja

yhteiskunnallisia -suuntia vastaan ; sen esi

neinä ovat sen tähden etupäässä kansan-

valtaisen puolueen johtajat sekä niiden hen-

kisten suuntien merkkimiehet, jotka muka
uusilla hajoittavilla aatteilla turmelivat kansaa
(niink. sofistit ja Euripides). Mutta eipä hänen
pilaltaan mikään säästynyt, jumalat yhtä vähän
kuin ihmiset. — Vanhan komedian luonteen mu
kaista oli, etteivät mitkään säädyllisyyden si-

teet sulottarien vallatonta lemmikkiä sitoneet.—

A:n teoksia on säilynyt 11; Akharnalaiset
(v:lta 425), tähdätty sotapuoluetta vastaan:

Ritarit (424), jossa Kleonia armottomasti

ruoskitaan; Pilvet (423), jossa Sokratesta on

esitetty ihmisiä turmelevana pää-sofistana ; Am
piaiset (422), jossa pilkataan Ateenalaisten

kiihkeää halua olla mukana kansantuomioistui-

missa; Rauha (421); Linnut (414), neroa

puteilevä ja viehkeätä luonnontunnelmaa hen

kivä teos; aine: kaksi ateenalaista seikkailija:i

turvautuu pahasta ihmismaailmasta lintujen

valtakuntaan ja rakentaa niiden kanssa ilmoi-

hin ..Pilvikäkelän" ihanneyhteiskunnan; Ly
s i s t r a t e (411) , jossa naiset pakoiltavat mie-

het tekemään pitkällisestä sodasta loi)un; Nai-
set Thesmophoria-juhlassa (411), jos-

sa Euripidesta pilkataan; Sammakot (40.5).

jossa Aiskhylos ja Euripides manalassa esiin-

tyvät vanhan ja uuden ajan hengen edu.staji

na; Naisten kansankokous, jossa nai-

set saavat toimeen omaisuuden tasajaon, naisten

yhteisyyden j. n. e.; Plutos (rikkauden juma-

la, 388), heikoin A;n teoksista, edustaa jo aikaa,

jolloin vanhan komedian valtiolliset ja yhteis

kunnalliset edellytykset ovat hävinneet.

2. A. By saii 1 1 i 1 a i nen (n. 2.'>7- n. 180

e. Kr.), etevä kreikkalainen grammatikko, eli ja

toimi .Mcksandriassa, jossa hän tuli maankuulun
kirjaston hoitajaksi. Hän oli monipuolinen tut-

kija, mutta etupäässä hänen työnsä kohdistui

vanhemman runouden tuotteisiin; niiden teks-

tejil hän järjesti ja varmensi, niiden sanastoa

selitti, niistä kokoili kirjallishistoriallisia y. m.

tietoja. Hänestä johtuvat m. m. ne kirjallisuus-

historialliset johdannot, jotka käsikirjoituksissa

liittyvät useihin säilvneisiin tragedioihin.

O. F. T.

Aristoteleen lylity ks. M e r i s i i 1 i t.

Aristoteles f-lcUfs/ (384-322 e. Kr.), kreik.

filosofi, muinaisajan monipuolisin ja tiedokkain

oppin\it, syut. Stageirassa. joka oli kreikkalainen

siirtokunta Khalkidiken, nykyään Makedoniaan
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kuuUivalla uiemimaalhi
Makodnninii kuninkaai

Aristoteles.

Isä Nikomakhos oli

Amyntas II:n henki-

lääkäri. A. lähti 17

vuotiaana Ateenaan,
oli '20 vuotta siellä

Platonin oppilaana,
oleskeli Platonin kuol-

tua Vähässä-Aasiassa,
kunnes kuningas Phi-

lippos 343 kutsui hä-

net 13-vuotisen poi-

kansa kasvattajaksi.

A. vaikutti nähtävästi

syvästi nerokkaaseen
oppilaaseensa, Alek-
santeri Suureen, ja

sytytti häneen sitä in-

toa, jolla hän valloitus-

retkillään edisti kreik-

kalaisen sivistyksen

leviämistä. Aleksan-
kuninkaaksi A. muutti 335 tai

missä hän rupesi opettamaan
terin tultua
334 Ateenaan
filosofiaa Lykeion nimiseen kymnaasiin kuulu
vassa puistossa. Hänen oppikuntaansa nimi-
tettiin „peripateettiseksi", luultavasti sentäh-

den, että A:n oli tapana ympäri kävellen
(peripate'in) keskustella oppilaittensa kanssa.
Vaikka A:n ja Aleksanterin ystävyys erinäi-

sistä syistä oli kylmennyt, katsottiin häntä
kuitenkin Ateenassa makedonialais-mieliseksi

;

kun ateenalaiset Aleksanterin kuoleman jäl-

keen nousivat taisteluun makedonialaisten yli-

herruutta vastaan, tehtiin nähtävästi sen-

tähden häntä vastaan syyte „jumalattoniuu-
desta". Hänen oli pakko v. 323 paeta Euboian
Khalkikseen, missä hän seur. v. kuoli.— Useim-
mat A:n nimellä kulkevat muotokuvat esittävät

luultavasti toisia henkilöitä. Tähän liitetty

kuva esittää todennäköisimmin hänen todellisia

piirteitään.

A. oli tavattoman tuottelias kirjailija. Eräs
muiiuiisajalta säilynyt luettelo luettelee teoksia,

jotka yhteensä käsittävät lähes 400 ,,kirjaa"

;

toisen ilmoituksen mukaan hänen teoksensa
käsittivät n. 1,000 kirjaa. Meille säilyneet teok-

set ovat kaikki kirjoitetut hänen elämänsä vii-

meisenä aikana, hänen opettaessaan Ateenassa.
Ne ovat laaditut oppilaspiirissä annettavaa tie-

teellistä („esoteerista") opetusta varten ja ovat
muodollista viimeistelyä vailla, monessa kohdin
vain luonnoksien tahi muistiinpanojen laatuisia.

A. oli varhemmin julkaissut yleistajuisia („ek-

soteerisia") , muodollisesti huolellisemmin val-

mi.stettuja teoksia, joiden joukossa oli Platonin
tapaan laadittuja dialogeja. Niistä on ainoas-

taan vähäisiä katkelmia säilynyt. — Säilyneet
teokset käsittelevät tieteen kaikkia haaroja.
Siinä on 6 eri loogillista teosta, jotka on
tai)ana yhdistää nimellä „Organon". Luon-
nontieteellisiä asioita käsittelevät ,,Fy-
siikka" (8 „kirjaa"), „Eläintiede" (10 k.), „Tai-

vaa.sta" (4 k.), „Syntymisestä ja häviämisestä"
(2 k.), „Eläinten osista" (4 k.), „Eläinten syn-
nystä" (5 k.) y. m. Näihin liittyy teos „Sie-

lusta" (3 k.). Filosofian peruskysymyksiä käsit-

telee „Metafysiikka" (14 k.), joka näyttää
syntyneen siten, että A:n kuoleman jälkeen joku
oppilas sovitti yhteen kaikki, mitä hänen käsi-

kirjoituksissaan oli „ensimäistä filosofiaa" kos-
kevaa. Nimensä {„ta meta ta fysika" = „fyy-
silli-sten jälkeen tulevat") on se saanut siitä pai-
kasta, johon A:n teosten julkaisija Andronikos
(kolmatta sataa vuotta A:n jälkeen) asetti sen
kokoelmassaan. Siveysoppia käsittelee 3 eri

teosta, joista tärkein on n. s. „nikomakliolaic\;'ii
etiikka" (10 k.). Vielä on mainittava valtiu-
oppi (,,politiikka", S k.), „ruuousoppi", „reto-
riikka" (3 k.) . Sitä paitsi A. oli kerännyt tie-

toja 158:n valtion (eli kaupungin) valtiomuo-
dosta ; tästä teoksesta tunnettiin ainoastaan kat-
kelmia, kunnes 1890 löydettiin eräästä egypti-
läisestä papyruksesta jokseenkin täydellinen sen
ensimäisen ja nähtävästi laajimman osaston käsi-
kirjoitus, ,. Ateenan valtiolaitoksesta" (ensiksi
julkaissut F. G. Kenyon Lontoossa 1891; vrt.

tietoja siitä Valvojassa 1891).
A. perusti tieteellisen logiikan ja muodosti

samalla tämän tieteenhaaran, jonka ydinkohta
hänestä on ojipi päätelmästä, niin valmiiksi, että
siinä aina nykypäiviin asti enimmäkseen on
noudatettu hänen oppirakennustaan. A:n opit
fysiikassa, tähtitieteessä, eläintieteessä y. m.
luonnontieteissä vaikuttivat lähes 2,000 vuotta
mitä mahtavimmin tieteiden harjoitukseen,
mutta ovat uykyänsä tietysti kaikin puolin van-
hentuneet.— Filosofisia perusaatteitaan esittäes-

sään A. ankarasti vastustaa muutamia Platonin
oppeja, mutta Sokrateen ja Platonin aatepiiri

on kuitenkin hyvin tärkeissä kohdissa määrän-
nyt hänenkin katsantotapaansa. Hän hylkää
tosin Platonin (ks. t.) opin, että ideat 1. aatteet

semmoisinaan ovat todellisia, jonkinmoisia yli-

aistillisia olentoja, ja opettaa, että ainoastaan
yksityiskappaleet ovat todelliset; ne ovat „ensi-

mäiset substanssit" (usiai prötai). Mutta tär-

keintä ja arvokkainta olioissa on kuitenkin
juuri niiden aate eli ..muoto". Emme voisi ol-

lenkaan tiedollamme käsittää olioita, jolTemme
tajuaisi juuri niiden yleisaatetta eli käsitettä;

tositioto on käsitetietoa ja se ilmaisee, mikä ou
kappaleissa oleellista. Aate eli muoto onkin kyllä

todellinen, tosin ei erotettuna kappaleista eikä

ennen niitä (loiivcrsnlia avte res, kuten keski-

ajalla sanottiin), vaan kappaleissa (m reiusj.

Kaikissa olioi.ssa, paitsi yhdessä ainoassa, juma-
lassa, on käsitteellisesti toisistaan erotettava

nuo kaksi puolta, muoto ja aine, vaikka niitä

ei voida tosiasiallisesti toisistaan irrotta:i.

Muoto on vaikuttava voima, joka muodostaa al-

ueen mukai.sekseen. Aine semmoi.senaan on epä-

määräinen mahdollisuus eli aihe [dynamis,

„potentsialiteetti") , se ei ole vielä mitään ole-

vaista; se saa määrätyn sisällyk.sensä, tulee

todelliseksi {energeiaksi, „aktuaaliseksi"), ja

saavuttaa täydellisyytensä (cntelekheia) vasta

kun siihen tulee lisää muoto, joka sitä hallitsee.

Kaikkialla luonnossa tapahtuu tuo aineen muo-
dostuminen aatteen mukaiseksi. Sielu on „ruu-

miiu muoto", sen sisällinen, sitä hallitseva tar-

koitus. Mutta sielunelämässäkin voidaan taas

alemmat toiminnat käsittää ainekseksi, jonka

pohjalla korkeammat henkiset toiminnat kehit-

tyvät. A. erottaa kolme sielun lajia eli astetta,

jotka ihmises.sä yhtyvät yhdeksi yksilölliseksi

sieluksi: kasvisielun eli ruumiin elinvoiman, ais-

tillisen eläinsielun ja järjellisen, ajattelevan

sielun. Vielä järjessäkin hän erottaa 2 puolta.
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passiivisen, vastaanottavan järjen, joka on riip-

puvainen ruumiista, ja toimivan järjen, joka on
pulitaastaau henkinen ja kuolematon, peräisin
jumaluudesta: se on tullut ulkoa {„thyratheii',
..ovesta") eli ylhliältä päin ihmiseen ennen
hänen syntymistään. — Vaikuttavien, „liikut-
tavien" syideu sarja ei voi mennä taaksepäin
loppumattomiin, vaan täytyy olla joku „ensi-
mäinen liikuttaja", jumala, joka on „puhdas
muoto", s. o. puhdasta henkisyyttä, puhdasta
ajattelemista. Jumala on itse liikkumaton; hän
liikuttaa aineen paljaalla olemassaolollaan, niin-
kuin kaunis ja rakastettu esine liikuttaa rakas-
tavaa, siis siten vain, että aineeseen herää py-
rintöä jumaluuteen, aatteeseen; — näin opet-
taessaan A. tosin tulee epäjohdonmukaisesti aja-
telleeksi ainetta niinkuin se jo itsekseen olisi

jotakin olevaista. — A:n metafyysilliset opit
sisältävät koko joukon ajatusvaikeuksia ja

ristiriitojakin. Mutta ne muodostavat kuiten-
kin niin suurenmoisen ja merkillisen aateraken-
nukseu, että ne ovat mitä mahtavimmin vaikut-
taneet seuraavien aikojen oppimuodostuksiin.
Kokonaisuudessaan hänen metafysiikkansa esit-

tää, samoin kuin Platonin filosofia, kreikka-
laisen hengen mukaisesti esteettisesti
väritetyn kokonaiskuvan olevaisesta: luoma-
kunta on suuri järjestö aiheita ja tarkoitus-
periä, jotka toteutuvat lakkaamattoman kehi-
tyk.sen kautta. — Etiikka selvittää ihmis-
elämän loppumäärää. Korkein hyvä, eudaimo-
nin, on joka olennolle häiritsemätön toiminta,
jolla se toteuttaa oman olemuksensa, ynnä siihen
luonnollisesti liittyvä onnellisuus; ihmiselle se
sentähden on järjenmukainen toiminta. E e t i 1-

I i n e n hyve on tahdon pysyväinen suunta
oikeaan, joka perustuu luontaiseen aiheeseen ja

harjoitukseen, mutta myöskin tarvitsee oikeata
tietoa ohjaajakseen. Hyve on yleensä aina oi-

kea keskitie kahden liiallisuuden välillä; esim.
urhoollisuus on oikea keskitie uhkarohkeuden
ja pelkuruuden välillä. Koska ihmishengen kor-
kein toiminta on puhdas ajatteleminen, asettaa
A. kaikkein korkeimmalle dianoeettisen
hyveen, joka on järjen kelvollisuus ja etevyys
.semmoisenaan, — ajatteleminen, joka filosofisesti

käsittää tosiolevaisen ja välttämättömän. A:n
valtio-oppi ottaa huomioon todellisia ja his-

toriallisia oloja paljoa enemmän kuin Platonin
valtioihanue. Ihminen on luonnostaan „yhteis-
kunnallinen olento" (isoon politikon), joka ai-

noastaan yhteiskunnassa voi toteuttaa olemuk-
sensa. Valtion tarkoitus on kehittää jäsenis-
sään ihmisen kaikkia kykyjä sekä siten tehdä
heidät hyveellisiksi ja onnellisiksi. Erilaisissa
historiallisissa oloissa voi kuninkuus, ylimys-
valta tai kansanvalta kukin olla paikallaan.
Periaatteellisena ohjeena pitää olla, että joka
luokalla on suhteellisesti niin paljon osaa val-

lassa, että se vastaa sen kykyä ja tärkeyttä
valtion tarkoitusperään nähden. Esteetti-
siäkin kysymyksiä on A. mieltäkiinnittä-
västi käsitellyt. — Ari.stoteleen filosofian myö-
hemmistä vaiheista ks. Peripateettinen
o p p i k u n t a. — A:n teosten kokonaispainok-
sia julkaisivat Bekker y. m., 5 os., Berl. 1831-

70, Didot 5 os. Par. 1848-74.

[Zeiler. ..Philosophie der Griechen" II T., II

Abt. ; lyhyempi kokonaisesitys: Siebeck, „Ar.",

Aritmetiikka.
Vertaukspllinen
pat-sas Laon'in
katedraalissa.

1890 ; Perander, „Aristoteles' idealstat", Hels.

1878.] A. Gr.
Aritmeettinen keskiarvo. Useampien suu-

reiden aritmeettinen keskiarvo on niiden summa
jaettuna niiden lukumäärällä. V. V. K.
Aritmeettinen sarja on joko rajaton tahi ra-

joitettu määrä lukuja, joista kukin seuraava
saadaan edellisestä lisäämällä siihen jokin vaki-
nainen luku. V. V. K.
Aritmetiikka (kreik. arithmo's = \\iku) , oppi

luvuista, käsittelee lukuja, niiden yhdistyksiä
ja ominaisuuksia ; tavalli-
nen a., laskutoimitukset määrä-
tyillä, numeroilla ilmaistuilla lu-

vuilla, yleinen a., käsittelee

laskutoimituksia luvuilla, mitkä
ilmaistaan muilla merkeillä {ta-

vallisesti kirjaimilla, siitä nimi-
tys kirjainlasku), kor-
keampi a. (lukuteoria) , käsit-

telee lukujen, etenkin koko-
naisten, ominaisuuksia, jakoa te-

kijöihinsä, priimilukuja, j. n. e.

Poliittinen a., aritmetiikan
käyttö arpajaisten, korko- ja va-

kuutuslaitosten, kuolevaisuuden,

j. n. e. laskemiseen : k a u p p a-a.,

kauppalaskento ; koneellinen
a., konekaluja, niinkuin lasku-
viivoittimia, laskukoneita käyttämällä suori-
tettava laskeminen.
Aritmologia (kreik. arif7imo's = luku, ja lo-

.7os = oppi), oppi numeroiden salaisista, ihmeel-
lisistä ominaisuuksista.
Aritmomanteia (kreik. arithmo's = luku, ja

m«7i^e'!a = ennustus) , numeroista ennustaminen.
Arius ks. A r e i o 1 a i n e n riita.
Arizona {ärizf/iiaj, territori Pohj.-Ameriikan

Midysvaltojen lounaisosa.ssa. rajoittuu etelässä

Meksikkoon. 295,134 km=, 143,745 as. (1906), on
Unionin autioimpia ja hedelmättömimpiä seu-

tuja; pohjoisessa siihen kuuhiu suuri osa Colo-
radon ylätasankoa ja etelässä Gilan erämaa.
Valkoinen väestö on suurimmaksi osaksi esi)an-

jankielisiä „meksikkolaisia", n. 93.000. Keino-
tekoisesti kastelluilla mailla menestyy hyvin
vehnä, juurikkaat, puutarhakasvit, etenkin hedel-

mät. Tärkein vientitavara vuorten aarteet (kupa-
ri, kulta, hopea ja rikki). Ilmasto on kuivaa ja

terveellistä, jonkatälulen sinne on perustettu
keuhko- ja kurkkutautiparantoloja. Pääkau-
punki Phoenix, tärkein kaupunki Tucson. A.^

jonka jesuiitat löysivät 1687, erotettiin Meksi-
kosta 1848 ja Uudesta Meksikosta 1863, jolloin

se järjestettiin Yhdysvaltoihin kuuluvaksi terri-

toriksi.

Arjalaiset (sanskr. art/a, tavall. ärya; mpers.
ariya; itä-ir. airya, s. o. herra), nimitys, jota
Rtu-Intian, Persian ja Itä-Iraanin indoeurooppa-
laiset asukkaat käyttivät itsestään. Siitä joh-

tuu myös maannimi Traani {Iran, muin.-ir.

Airyana). Vastakohtana arjalaisille oli lutian
muita rotuja olevilla kansoilla vanhimpaan ai-

kaan nimenä dasyu ja däsa, s. o. orja, myöhem-
min anärya, itä-ir. anairya, s. o. ei-arjalainen.

Intiassa on tällä sanalla myöhemmin myös tar-

koitettu kolmeen ylimpään kastiin kuuluvaa
henkilöä vastakohtana Cudralle (ks. t.).

Uudenaikaisessa kielitieteessä on osaksi (vars.
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«s-.??^

aikaisemmin) ollut tapana t<ällä sanalla merkitä
kaikkia indoeurooppalaisia (ks. t.) ; kuitenkin
on nimitys ..indoeurooppalaiset" tai „indoger-

maanit" mieluimmin käytettävä, koska arjalais-

nimellä kielitieteessä nykyjään säännöllisesti

tarkoitetaan vain indo-iraanilaisia kan-
soja.

Arkadi (lat. aicus
= kaari), sarja pylväi-

den tai pilarien kan-
nattamia holvikaaria.

Arkadia [-i'-] (lat.

Aica'dia), Peloponne-
-oksen keski-niaakun-

ta. rajoittui pohjoi-

-essa Akhaiaan, idäs-

sä Argoliiseen. ete-

lässä Lakoniaau, lou-

naassa Messeniaau,
lännessä Eiliseen. A.
on suurimmaksi osaksi

jylhää vuoristoa (kor-

keimmat vuoret poh-

joisessa: Kyllene 2.374

m. Aroania 2,355 m,
Erymanthos 2.224 m)

.

A. ei koskaan doori-

laistunut ; väestö oli ^^.^.^^. j;„„^„^ Marcellus-
onimmäkseen sangen teatterisfa.

alkuperäisissä oloissa elävää paimenkansaa. joka

puhui omaa erikoista murrettaan. Tärkeimmät
kaupunki-valtiot: Tegea ja Slantineia. Epamei-
nondas koetti (v;sta 371 e. Kr.) koota A:n kylä-

ja kaupuukiyhteiskunnat liittovaltioiksi, jonka

keskukseksi perustettiin Megalepolis („suuri kau-

punki") ; mutta se hajosi pian.

Myöhempien aikojen kirjallisuudessa tehtiin

Arkadiasta ihannoidun idyllisen paimenelämän
kotimaa. O. E. T.

Arkadia-teatteri. Kun Helsinki 1860 oli

.«aanut kivisen teatterirakennuksen. siirrettiin

395 isänsä kuoltua Rooman valtakunnan itä-

osan. A. oli heikko hallitsija; hallitusta johti-

vatkin ministeri Rufinos, sitten munkki Eutro-
pios ja keisarin puoliso Eudoksia. Valtakuntaa
rasittivat A:n hallitusaikana nälänhätä ja bar-
baarein hyökkäykset.
Arkaiseeraava ks. Arkaistinen.
Arkaismi (kreik. arkha'ios = vanha), jonkun

aikaisemman kehityskauden kieleen ja ajatus-
maailmaan kuuluva sana tai lausetapa, vanhen-
tunut sana t. lausetapa.
Arkaistinen (vrt. Arkaismi), muinais-

aikainen, vanhentunut.
Arkangeli ks. V i e n a n k a u p u n k i.

Arkangelin kuvernementti ks. Vienaa
l< u V e r n e m e n t t i.

Arkansas [äkii'ns3sj. 1. Oikeanpuoleinen Mis-
sissipin lisäjoki, joka juoksee Kalliovuorilta, ah-

taassa rotkontapaisessa jokiuomassa (Canonissa),

2,410 km pitkä, joista 840 km purjehduskel-

Arkodia-teatterin talo Helsingissä.

vanha, ränstynyt Mikonkadun ja nykyisen ruots.

teatterin välisellä alueella sijainnut puinen
teatterirakennus Arkadiahuvilan alueelle Espoon
tullin ulkopuolelle, jossa se joutui m. m. venä-

läisen teatteriseuran haltuun. Siinä annettiin

ensin, venäläisten vuokralaisina, suomalaisia
teatteri- ja oopperanäytäntöjä. Siinä Suoma-
lainen teatteri esitti ensimäisen näytäntönsä
maalisk. 2 p. 1873 ja pari vuotta myöhemmin
(1875) se tuli sen vakinaiseksi tyyssijaksi, jona
oli siksi kunnes uusi Kansallisteatteri raken-

nettiin. A:n rakennus purettiin 1908. L. H.
Arkadios [-a'-] (377-408), ensimäinen Itä-

Rooman keisari, Theodosius Suuren poika, sai

.\rkansas.

poista. — 2. Ameriikan Yhdysvaltain valtio,

Mississipin oikealla rannalla Arkansas-joen mo-
lemmin puolin. 138,132 km=, n. 1,400,000 as., joista

yli '/< neekereitä. Luotei-sosa ylänköä, kaakkois-

osa jokien lietemuodostuksista syntynyttä maata,

on välimuoto ruohoaavikko- (preeria-) seutujen ja

m •tsävaltioitten välillä. Kivihiiltä, myös autru

silttiä runsaasti. Pääelinkeino maanviljelys:

pumpulipensasta viljellään jokitulvien kerrosta-

malla maa-alueella ; metsänhoito on tuottava

sivuelinkeino. Sadetta runsaasti, maa hedelmäl-

listä, mutta ilmasto ei niin terveellistä kuin poh-

joisempana olevissa kuivissa preeriavaltioissa. A.

oli (vuodesta 1685) kauan vähäpätöinen rans-

kalainen siirtola, kunnes se ameriikkalaisen hal-

lituksen johdolla kehittyi tärkeäksi orjaval-

tioksi, taistellen innokkaasti pohjoisvaltioita

vastaan. Nyt on maassa jokseenkin rauhallista

ja mustaihoiset tekevät vapaina, vaikka vihat-

tuina, työtä viljavainioilla. — Valtioksi A. tuli

V. 1836. liittyi Yhdysvaltoihin 1868. Pääkau-

punki L i t t 1 e Rock, .\rkansas-joen varrella.

Arkansas City [äkansos sitij, kaupunki

Pohj.-Ameriikan Yhdysvaltain Arkansasin val-

tiossa Arkansas-joen varrella, n. 7,000 as.
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Arkebuseerata (ransk. arquebuser, vrt. A r-

kebuusi), ampumalla teloittaa.

Arkebuusi (ransk. arqvebuse = pyssy) . 1-1,3

metrin pituinen käsituliase, jota jalkaväki (ar-

kebusieerit) ]5:nnellä vuosis. käytti sodassa; ar-

kebuuseissa käytettiin hyvin raskaita lyijy-

kuulia. M. V. U.
Arkeiset muodostumat (= alkuvuori), van-

himpien geologisten muodostumien yhteisnimi.
Aikaisemmin oletettiin yleisesti, että alkuvuori,
joka pääasiassa on muodostunut graniitista ja

gneissistä sekä kidemäisesti liuskeisista vuori-
lajeista, syntyi lämpötilan ja muidenkin olo-

suhteitten maanpinnalla tykkänään erotessa ny-
kyisistä. Varsinkin Suomen arkeisi-sta muodos-
tumista on kuitenkin monesta paikasta löydetty
vuorilajeja, jotka huolimatta kovasti muuttu-
nee.sta (metamorfoseerautuneesta) laadustaan
ovat ilmeisesti alkujaan olleet rakenteeltaan
myöliäisempien aikojen konglomeraattien, hiekka-
kivien, saviliuskeiden, vulkaanisten vuorilajien,
tuffien y. m. kaltaisia, jonka vuoksi nykyään
yleisesti ollaan sitä mieltä, että olosuhteet
maanpinnalla äärettömät ajat ennen kambrista
aikaa, jolta vanhimmat selvästi tunnettavat ki-

vettymät ovat peräisin, ovat pääasiassa olleet

Jiykyisten tapaisia. Arkeisten vuorilajien omi-
tuinen laatu selitetään tämän käsitystavan mu-
kaan siten, että ne myöhemmin ovat kovasti
metamorfoseerautuneet vuorenpoimuutumisen
jolidosta ja maan syvyydestä ylös tunkeutuneit-
ten graniittimassojen kuumuudesta. Itä-Suomen
katarkeisia, alkuvuoren vanhimman osan
jnuodostavia graniittigneissejä on kuitenkin tah-
«lottu pitää maan vanhimman jähmettymis-
kuoren jäännöksenä. — Ne arkeiset muodos-
tumat, joista suurin osa Suomen vuoriperustasta
on muodostunut, jaetaan meillä useihin osas-
toihin, niinkuin laatokkalainen (lado-

galainen), bothnialainen (Pohjanlahden),
kalevalainen (kalevainen) y. m. osastot.
Viimemainittua muodostumaa eivät kuitenkaan
eräät tutkijat lue alkuvuoreen. J. J. H.

Arkelaos ks. A r k h e 1 a o s.

Arkeologia (kreik. a?fc/ia'tos = vanha, ja logos
-oppi), muinaistiede, muinaistutkimus, yleensä
jonkun muinaisajan kansan historiaa, tapoja,
lakeja, tarustoa y. m. s. käsittelevä tiede

;

uudemmassa kielenkäytössä sanaa tavallisesti

käytetään ahtaammassa merkityksessä tarkoit-
tamaan vanhoja muistomerkkejä käsittelevää
tiedettä; esim. sellaisia muistomerkkejä, jotka
eivät ole säilyneet meille kirjateoksina, vaan
erinäisissä ainemuodoissa, niink. esim. kivi-
aseina, metalliesineinä y. m. s. Vielä ahtaam-
luasti käytetään a.-sanaa joskus taidearkeologian
merkityksessä, ks. Muinaistiede. — Ar-
keologinen, muinaistieteellinen.
Arkeologinen komissioni ks. Muinaistie-

teellinen toimikunta.
Arkesilaos l-i'lu-] (lat. Arcesilä'us) (315-241

V. Kr.), kreik. filosofi, n. s. Keskimäisen
akatemian perustaja. A. opetti, että ihmi-
nen ei voi saavuttaa mitääu varmaa tietoa, vaan
ainoastaan todennäköisyyttä, mutta se riittää

ihmisen käytännöllisen toiminnan ja elämän oh-
jaukseksi. .,1. (,'r.

Arkhelaos [e'lu-] (lat. Archclä'us). 1. He-
rakliili Temenoksen poika, tarun mukaan Make-

donian kuningassuvun kantaisä. — 2. Make-
donian kuningas, 413-399 e. Kr., Perdikkas II:n
äpäräpoika, pääsi valtaistuimelle murhaamalla
oikean kruununperillisen. A. ahkeroitsi valta-
kunnan sivistyksen kohottamista ja hänen ho-
vissaan oleskelivat m. m. runoilija Euripides ja

maalari Tseuksis. — 3. Mithridates Suuren sota-
päällikkö, syntyperältään kappadokialaineu,
puolusti Peiraieusta Sullaa vastaan, mutta jou-
tui myöhemmin tappiolle Khaironeian luona 86
e. Kr. Sittemmin jouduttuaan Mithridateen
epäsuosioon hän pakeni roomalaisten turviin. —
4. Edellisen poika, joka 56 e. Kr. naituansa
Egyptin kuninkaan tyttären Bereniken kohosi
Egyptin hallitsijaksi, mutta menetti jo kuuden
kuukauden kuluttua valtansa ja henkensä tais-

telussa Syyrian prokonsulia Gabiniusta vastaan.— 5. Judean kuninkaan Herodes Suuren poika,
joka v. 4 j. Kr. peri isänsä arvon ja tärkeimmän
osan hänen valtakunnastaan (Judean, Samarian,
Tdumean ja rannikko-alueen). V. 6 j. Kr. hänet
pantiin viralta ja karkoitettiin Viennaan (Gal-

liassa) ; hänen alueensa yhdistettiin Syyrian
maakuntaan.
Arkhetypos (kreik.), alkukuva, alkumalli.

originaali, alkuperäinen käsikirjoitus.

Arkhi ... 1. Arki ... 1. Arkki ... (vo-

kaalin edellä myös ilman i:tä), kreik. verbistä
arkhein, olla ensimäisenä, esiintyy etusanana
useissa kreikan- ja latinankielisissä sanois.s;i,

varsinkin arvonimissä, antaen sanan merkityk-
selle arvolisän.

Arkhidamos [-i'dä-J (lat. ArchidtVmus)

.

usean Spartan kuninkaan nimi: 1. A. II..

Tseuksidamoksen poika, Leotykhideen |)ojanpoika
ja seuraaja, hallitsi vv. 468-427 e. Kr., lopetti

3:nnen me.ssenialaissodan ja teki peloponnesolais-
sodassa tuhoavia hävitysretkiä Attikaan, minkä
vuoksi tämän sodan ensi osaa nimitetään A r k-
h i d a m o k s e n s o d a k s i. — 2. A. III, edel-

lisen pojanpoika, Agesilaoksen poika ja seuraaja,
VV. 361-338. voitti arkadialaiset, argolaiset ja

messeuialaiset Megalopoliin taistelussa („itkuton
taistelu") v. 307 ja kaatui v. 338 Italiassa taiste-

lussa tarentumilaisten liittolaisena lukanialaisia
vastaan, kunniakkaan ja sotaisan hallituksen
jälkeen. (E. R-n.)
Arkhigenes [-c'ii(:-], kuuluisa lääkäri, kotoisin

Apameiasta Syyriasta, eli Trajanuksen aikana
Roomassa.
Arkhilokhos [-i'-] (lat. Archi'lochus) , kreik.

runoilija, kotoisin Paros-saarelta, eli 7:unen
vuosis. alkupuoliskolla e. Kr. Hänen isänsä Tc-
lesikles kuului saaren ylhäisöön, mutta äidin
kerrotaan olleen orja. A. eli levotonta seikkai-

lijaelämää ja sai paljon kovia kestää. Oleskeli
jonkun aikaa Tha.sos-saarella, johon Paros-saa-
ren asukkaat, Telesikles jolitajana, olivat perus-
taneet siirtokunnan, ja näki muutenkin laa-

jalti maailmaa, palvellen sotajumalaa yhtä rei-

masti kuin runottariakin. Kaatui lopulta tais-

tellen kansalaistensa riveissä naksolaisia vastaan.
— A. on elegia- ja jambiruuouden vanhimpia
tunnettuja edustajia. Mitä suurimman mai-
neen saavuttivat varsinkin hänen jambirunonsa,
jambiseen tai trokhaiseen runomittaan laaditut
hyökkäys- ja herjauslaulut, joissa hän milloin

tulisella kiihkolla ja musertavalla voimalla sätti

niitä, jotka olivat häntä sortaneet tai loukan-
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Qeet, milloin taas ivallisesti kuvaili isänmaansa
tai Thasoksen oloja. A:lla on tilrkeä sija kreik-
kalaisten runomuotojen kehityksessä, vaikka se

penntätarina, joka tekee hänet jambisen runo-
mitan keksijäksi, onkin perää vailla. M. m. hän
on kehittänyt epodi-ryhmitystä (pitkä säe -j-

siihen liittyvä lyhyt) sekä muutenkin käyttä-
nyt mitä sujuvimpia metrillisiä ryhmitelmiä.
Hänen runonsa olivat tarkoitetut sekä lauletta-

viksi että lausuttaviksi — jälkimäisessäkin ta-

pauksessa säestyksen kanssa (parakata-
loge 1. melodramaattinen esitystapa). — Niin
suuri oli se runoilijavoima, joka hänen runois-

saan ilmaantui, että hänet asetettiin itse Ho-
meroksen rinnalle. — M. m. on Horatius häntä
jäljitellyt (Epodi-kirjassaan). Selvemmän vaik-

kakin kovin epätäydellisen kuvan hänen runoi-

lijanerostaan antavat kuitenkin hänen runo-
jensa katkelmat. Ne tosin ovat kovin hajanai-

sia ja katkonaisia, mutta niistä välähtää kui-

tenkin harvinainen fantasian ja tunteen voima-
peräisyys kärjistyneenä mitä kirkkaimpaan,
j.atluvimpaan muotoon. O. E. T.

Arkhiruedeen laki, tärkeä nesteitä koskeva
laki, kuuluu: kappale nesteeseen upotettuna me-
nettää painostaan niin paljon kuin sen kokoi-
nen nestemäärä painaa.
Arkhimedeen ruuvi ks. A r k h i m e d e s.

Arkhimedes [e'de-] (287-212 e. Kr.), muinais-
ajan nerokkain matemaatikko ja fyysikko, synt.

Syrakusassa, opiskeli jonkun aikaa Egyptissä
ja palasi sitten kotikaupunkiinsa, jossa yksin-
omaan harrasti matemaattisia tieteitä. Kun
roomalaiset piirittivät Syrakusaa, otti A. osaa
kaupungin puolustukseen keksimällä nerokkaita
sotakoneita. Tässä sodassa hän menetti hen-

kensä. A. on ensimäinen, joka laski ympyrän
kehän ja sen lävistäjän suhteen :i tarkkuudella:
-T pii-nempi kuin 3 '/;, mutta suurempi kuin 3 '"/;i,

parabelin pinta-alan, pallon pinta-alan ja kuutio-
sisällyksen. Lisäksi hän keksi vivun tasapaino-
ehdot ja hydrostaattisen peruslain (ks. Arkhi-
medeen laki). Hän on keksinyt polttopeilin,

loputtoman ruuvin (m. m. vedennostossa käy-
tetty). Kuvaava hänen rohkealle ajatustaval-

leen on tunnettu lause, jota sanotaan A:n lau-

.sumaksi: ..Antakaa minulle kiinteä piste seis-

takseni, niin minä vipuan maan paikaltaan!"
Hänen teoksistaan, jotka ovat kreikankielisiä,
on useita säilynyt. [Heiberg, ,,Quiestiones Ar-
chimedese" (Kööpenh. 1879) ;

Heath, „The -norks of A."
(Cambridge 1S97.]

Arkhytas [-y'-], pythago-
ralaincn filcsofi sekä mate-
maatikko, vaikutti n. 400-oGö
e. Kr., kotoisin Tarentista,

mainitaan keksineen analyyt-

tisen metodin sekä suoritta-

neen useita mekaanisia ja

geometrisia probleemeja
(esim. kuution kahdistami-
.sen) ; toimi myöskin valtio-

miehenä ja sotapäällikkönä
kotikaupunkinsa johdossa.

(A. Gr.)

Arkiateri ks. A r k k i a a 1 1 e r i.

Arkiivi (lat. architnn, archivum, < kreik.

<i»fe/ie'»on = hallitusrakennus) , arkisto (ks. t.).

Arkipelagi (kreik. arkhipe'lagos =
,.Virkein

meri"), saaristomeri, saaristo. Erikoisesti
Kreikan arkipelagi. Kreikan ja Vähän-
-•Vasian välinen saari.stomeri, Aigeian-meri.
Arkisto (kreik. arfc/ie'ioH = hallitusrakennus)

,

kokoelma kirjoitettuja, talteen otettuja asiakir-

Ârkhvtas

t
A^ , ^

1^ B Kp P=_^

TOmfcäFpr^ m
VaUiouarkiston talo Hflsinsissä.

joja sekä .se paikka, jossa ne säilytetään. Sitif

mukaa kuin käsitys julkisten asiakirjain säilyt-

tämisen tärkeydestä yhteiskunnalle ja valtiolle

on käynyt selväksi, on kaikissa Euroopan maissa
perustettu valtionarkistoja, tavallisesti yksi
valtakunnan keskusarkisto ja useampia maa-
kunta- tai paikallisarkistoja, eri virastojen ar-

kistoja j. n. e.

Suomessa on olemassa Suomen valtion a., ken-
raalikuvernöörin a., ministerivaltiosihteerin a,

(Pietarissa), eri keskusvirastojen a:t, läänin-

hfillitusten a:t, tuomiokapitulien a:t, kihlakunta-
a:t (tuomarien a:t), kaupunkia:t, kirkon a:t

(seurakuntain a:t), vanhempien koulujen a:t,

y. m. ja on paraikaa hereillä ky.symys maakunta-
a:jen (ks. t.) perustamisesta, joihin yhdistettäi-

siin samalta alueelta olevat, nykyään eri pai-

koissa säilytetyt vanhemmat asiakirjat, jotka

eivät ole sitä laatua, että kuuluvat valtiona:oon,

K. G.

Arkistotiede selvittelee järjestelmällisesti ar-

kistojen laittamista, järjestämistä ja hallintoa

koskevia periaatteita. Ulkomailla on useissa

maissa arkistonvirkamiesten valmistamista var-

ten joko erityisiä laitoksia taikka valmistavia

tutkintoja ja harjoituksia. — Yleisten arkisto-

jen asiakirjain järjestämisessä, joka kysymys
on pulmallisimpia arkistotieteessä, ennen van-

liaan noudatettiin sitä periaatetta, että asiakir-

jat, jotka voitiin ryhmittää saman otsikon alle,

sijoitettiin yhteen. Kuitenkin osoittautui tämä
tapa epäkäytännölliseksi ; nykyään yleisesti

asiakirjat järjestetään virastojen mukaan niin,,

että kunkin vira.ston asiakirjat muodostavat
oman pikku arkistonsa. Tämä menettelytapa

on A^altionarkistossammekin uusiin asiakirjoi-

hin katsoen vallalla. Vanha osasto sitävastoin

on siinä maakunnittain ja läänittäin järjestetty.

K. S.

Arkitehti ks. Arkkitehti.
Arkitehtuuri ks. Arkkitehtuuri.
Arkki ... ks. myös A r k h i ... ja Arki . . -
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Arkki (lat. nrca = arkku) . 1. ks. L i i t o n-

arkki. — 2. Noan arkki, se laiva, jonka Xoa
Raamatun kertomuksen mukaan Jahven käs-

kystä rakensi ja jossa hänen perheensä ja eläin-

kunnan lajit pelastuivat vedenpaisumuksesta
(vrt. 1 Moos. 6,3 seur.).

Arkki. 1. Neliskulmainen paperilevy sem-
moisena kuin se tehtaassa valmistetaan; kau-

passa se esiintyy taittamattomana (piano) tai

taitettuna (folio). — 2. Painoarkki, kokonainen
painopaperilevy, painettuna ja taitettuna johon-

kin määrättyyn kokoon: niin on olemassa kaksi-

taitteiuen (folio, 4 siv.), nelitaitteinen (kvarto,

S siv.), kahdeksantaitteinen (oktavo, 16 siv.),

kaksitoistataitteinen (duodesi, 24 siv.) arkki

j. n. e. Jokainen tällainen arkki numeroidaan
ja varustetaan arkki merkillä (arkkinu-
iiiero ynnä lyhennys teoksen nimestä).
Arkkiaatteri (kreik. arkhi'atros) , ensimäinen

1. ylilääkäri. Ruotsissa a.-sanaa käytettiin lää-

kärien arvonimenä vielä viime vuosisadan keski-

vaiheilla ; Suomessa tätä arvonimeä käytetään
vieläkin.

Arkki-anitnatit, alkuaan varsinaisia virkoja,

joiden lioitajiUa oli erinäisiä tehtäviä Saksan
keisarin hovissa, varsinkin kruunajaisjuhlalli-

suuksissa; myöhemmin nimitys jäi vain arvo-

nimeksi. Ne tulivat käytäntöön Otto I:n kruu-

najaisissa; niitä olivat esim. arkkimarsalkan.
arkkikamaripalvelijan. arkkikanslerin. arkki-

raliastonhoitajan, arkkijahtimestariii arvot.

Arkkidiakoni („päädiakoui") , arkkiteini,
kirkollinen arvoaste, alkuansa ensimäinen dia-

kor.eista, myöhemmin korkea papillinen arvo
tuomiokapitulissa: piispan apulainen, ja erinäi-

sissä toimissa hänen sijaisensa. Paikoittain oli

hiipi)akiinta jaettu useihin arkkidiakonin aluei-

siin: he pitivät niissä tarkastuksia ja käyttivät

tuomiovaltaa. Tämä järjestys on säilynyt Eng-
lannin piispallisessa kirkossa, jota vastoin katol.

kirkossa Tridentin kirkolliskokouksen jälkeen

<n a:n sijalle tullut kenraalivikaari. Turun
tuomiokapituliin perustettiin arkkidiakonin
virka n. v. 1398; se lakkautettiin uskonpuhdis-

tuksen aikana. Saksan evank. kirkossa käyte-

tään tätä arvonimeä paikoittain kaupunkiseura-
kuntain ensimäisestä kappalaisesta. J. G.

Arkkiherttua (archidux, saks. Erzherzog),
Itiivallan hallitsijaperheen jäsenistä käytetty
arvonimi.
Arkkimandriitti (kreik. arkhi, ja mandra

-

luostari), kreikkalais-katolisessa kirkossa yhden
tai useamman luostarin esimies.

Arkkipappi ks. Arkkipresbyteeri.
Arkkipiispa, piispaa lähinnä korkeampi arvo-

henkilö kirkollisessa arvoasteikossa. Jo 3:nnella

vuosisadalla oli itämailla muodostunut laajem-

pia, useita hiippakuntia käsittäviä kirkollis-

hallinnon alueita, vastaten Rooman valtakunnan
maakuntia; maakunnan pääkaupungin jiiispa,

metropoliitta, kohosi arvossa ja vallassa muita
ylemmäksi. Tämä järjestys levisi pian länsi-

maillekin, jossa arkkipiispa-nimitys tuli käy-

täntöön. A. oli oman hiippakuntansa piis]>a,

mutta sitäpaitsi oli hänellä erinäisiä oikeuksia

„kirkkoprovinssinsa" muiden piispojen (sufTra-

^aani- eli alapiispojensa) edellä: hän kutsui

kokoon maakuntasynodit, vahvisti suffragaani-

piispojen vaalin, piti tarkastuksia heidän alueil-

laan j. n. e. Hänen virkamerkkinsä oli „pal'

lium" ja arkkipiispallinen risti, jota kannettiin

hänen edellään. Kukin valtio pyrki saamaan
oman arkkipiispansa (suuremmissa oli useam-
piakin), ja sellaisen myöntäminen merkitsi

maan kirkollisen täysMkäisyyden tunnustamista.
Niinpä kuului pohjoismaiden katolinen kirkko
lähetysaikanaan ITampuri-Bremenin arkkihiip-

pakuntaan: 1103 saivat pohjoismaat oman arkki-

piispansa Lundiin; 1152 erotettiin tämän
alueesta Norja (Xidarosin arkkipiispat) ja 1164
Uiiotsi (Upsalan arkkipiispat). Jo keskiajan
lopulla menettivät a:t enimmät asialliset etu-

oikeutensa, ollen piiäasiassa vain kunnia-arvol-

taan ..ensimäisiä vertaistensa joukossa". Us-
konpuhdistuksen jälkeen on arkkipiispanarvo
lakkautettu useimmissa evankelisissa kirkoissa;

säilynyt se on ainoastaan Englannin piispalli-

sessa kirkossa ja Ruotsin sekä Suomea luteri-

laisissa kirkoissa. Suomessa sai Turun piispa

1S17 arkkipiispan arvonimen. J. G.

Arkkipresbyteeri (,,pääpappi"), kirkollinen

arvoaate, alkuisin jo vanhan kirkon ajoilta,

mutta pääasiassa keskiajalla käytännössä, aikai

semmin täysillä oikeuksilla varustettujen kirkko-
herrojen nimityksenä, myöhemmin arvovirkana
(prelatuurina) tuomiokapitulissa. Turun tuo

miokapitulissa perustettiin arkkipresbyteerin
virka keskiajan lopulla (mainitaan ensi kerran
1493), mutta lakkautettiin taas uskonpuhdis-
tuksen aikana. .V:n tehtävät muodostuivat eri

tuomiokapituleissa eri lailla.

Arkkitehti (kreik. arkhite'kiön = rakennus-
mestari), henkilö, joka tieteellisesti on tutkinut

rakennustaidetta ja sitä käytännössä harjoittaa

laatimalla rakennuspiirustuksia ja rakennus-
töitä valvomalla. Valtiolla ja kaupunkikunnilla
on arkkitehtejä palveluksessaan yleisten raken-

nusten hoitoa ja rakentamista valvomassa. Ark-
kitehtitutkinto suoritetaan meillä Teknillisessä

korkeakoulussa.
Arkkitehtuuri, rakennustaide, rakennustapa.

ks. H a k e n n u s t a i d e.

Arkkitehtuurimaalaus, se maalaustaiteen
haara, jonka pääaiheena on esittää rakennus-
taiteellisia kuvia. Sillä oli jo kreikkalais- ja

roomalaisajalla dekoratiivisena taiteenhaarana

suuri merkitys (Pompeji) , sitten se 1400-luvun

alussa van Eyck-veljesten kautta kehittyi san-

gen pitkälle ja renessanssin perspektiiviharras-

tus lisäsi sen arvoa, mutta itsenäinen taidelaji

siitä tuli vasta IGOO-luvuUa Alankomaissa, missä

sitä harjoittivat Neefs, Steennyck, E. de Witte

y. m., sekä 1700-luvulla Venetsiassa, jonka maa-
lareista eritvisesti mainittakoon Canaletto.

E. R-r.

Arkkiteini ks. Arkkidiakoni.
Arkkitektoninen, rakennustaiteellinen.

Arkkitraavi (kreik. arkhi, ja lat. trabs =

hirsi), liitinpalkki. antiikkisessa rakennustai-

teessa tavallisesti kivinen poikkikannatin, joka

lepää pylväiden kapitelien päällä.

Arkkivaari (mlat. archivä'rius) . arkiston-

hoitaja.

Arkkiveisu. Arkkiveisuiksi sanotaan alku-

j:iaii irtonaisille arkeille tai lehtisille painettuja

runoja, joita nimeltä tunnetut tai tuntematto-

mat tekijät ovat sepittäneet hengellisistä sekä

maallisista aineista, kuten merkillisistä h»Bto-
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Arkkitraaveja.
(Vasemmalla kreikkalaistyylinen, oikealla

e^yptiliiistyyliuen.)

riallisista tapahtumista, murhista, tulipaloista

j. n. e. Vanhimmat ovat hengelliset arkkivei-
sut. Niitä alettiin sepitellä yleisemmin 1670-80-
luvuilla. Parhaat niistä otettiin ,1686 ilmesty-
neeseen ..Suomalaisen sielun tavaraan", ovatpa
jotkut päässeet virsikirjaankin. Monet niistä
<'vat ruotsista käännettyjä, mutta on joukossa
alkuperäisiäkin. Merkillisimpiä hengellisten
laulujen sepittäjiä oli Tuomas Ragvaldinpoika.
— Historiallisten arkkiveisujen tekijöistä mainit-
takoon m. m. Anterus Aschelinus. Sakari Litho-
vius ja Bartholdus Vhael. — 18:nnen vuosisadan
jälkipuoliskolla alkavat maalliset epähistorial-
liset arkkiveisut päästä muotiin. Niistä ovat
eräät muuttuneet yleisiksi kansanlauluiksi;
..Läksin minä kesäyönä käymään" ja ..Hyvä ilta

minun lintuseni". Aina viime aikoihin asti ovat
arkkiveisut, varsinkin rakkauden laulut, pysy-
neet muodissa kuljeskelevien kaupustelijain le-

vittäminä. 1'. T.

Arkona l-ö'-J, Riigenin saaren pohjoisin 46 m
korkea kärki, jossa nykyään on 24 m korkea
majakka. Täällä oli muinoin vendien Svante-
vit jumalalleen pystyttämä temppeli, jota ym-
päröi korkea valli. Tanskalaiset tekivät alitui-

sia hyökkäyksiä Arkonaa vastaan, kunnes Val-
demar Suuri ja piispa Absalon v. 1169 valloit-

tivat sen ja hävittivät temppelin. Samalla
kristinusko pääsi voitolle Riigenillä ja saari
joutui Tanskalle.

Arkontti (kreik. arkhön = hallitsija, pääl-
likkö), korkeimman virkamiehen nimitys
useissa Kreikan valtioissa, varsinkin Ateenassa.
Vanhalla ajalla vallinneen traditsionin mukaan
oli arkonttivirau synty ja kehitys Ateenassa
.seuraava. Kuninkuuden lakattua v. 1068 e. Kr.
annettiin valtion korkein johto elinkaudeksi ar-

kontti nimiselle virkamiehelle, joka aluksi otet-

tiin viimeksi hallinneesta Medoutidien suvusta.
V. 752 e. Kr. arkoutin hallitusaika rajoitettiin
10:ksi vuodeksi ja v. 713 e. Kr. myönnettiin kai-

kille Eupatrideille pääsy arkonttivirkaan. V. 683
e. Kr. virka-aika supistettiin yhdeksi vuodeksi
ja asetettiin 9 arkonttia, joista yksi oli varsinai-
sesti nimeltään arkontti, toinen basileus (ku-
ningas), kolmas polemarkhos; muiden nimenä
oli thesmoteetit. — Yllämainittu traditsioni on
kuitenkin monessa kohden virheellinen. Kunin-
kuus on tavallaan kaiken aikaa säilynyt, mutta
sen rinnalle on syntynyt uusia hallintovirkoja,
joille osa sen tehtäviä on siirtynyt. N. s. elin-

kautisia ja kymmenvuotisia arkontteja on ken-
ties suuremmalla syyllä kutsuttava kuninkaiksi
kuin arkonteiksi. Vasta vuodesta 683-2, josta

vuotuisten arkonttien luettelo alkaa, voi jon-

kunmoisella varmuudella lukea arkonttiviran
historiankin alkavan. Mutta epätietoista on,
milloin ja missä järjestyksessä eri arkonttivirat
syntyivät. Solon muodosti arkonteista yhteisen
viraston, jonka jäsenet kuitenkin toimivat toi-

sistaan verrattain riippumattomina, ja sääsi
että arkontit olivat arvan nojalla otettavat.
Tämän menettelytavan sijasta ruvettiin jonkun
ajan perästä valitsemaan arkontteja, mutta ar-
pominen otettiin uudestaan käytäntöön v. 487-6
e. Kr. Arkonteiksi pääsivät aikaisemmin ai-

noastaan pentakosiomedimuit ja ritarit, vuo-
desta 457-6 e. Kr. alkaen myös tseugitit. Ar-
konttien päätehtävänä oli arvan nojalla määrätä
erinäisten tuomioistuinten kokoonpano ja toi-

mia näiden esimiehinä. Erittäin johti ensimäi-
nen arkontti (arkhön epö'nymos, jonka mukaan
vuosi nimitettiin) perhe- ja perintöoikeutta
käsitteleviä juttuja. ..kuninkaalla" oli etu-
päässä eräät uskonnolliset tehtävät, ja pole-
markhos hoiti sota-asioita, aikaisemmin itse

komentaen sotajoukkoa, myöhemmin toimien ai-

noastaan nimellisenä ylipäällikkönä; viimemai-
nittu johti myös ulkomaalaisia koskevia oikeus-
juttuja Thesmoteetit määräsivät päivät, jol-

loin tuomioistuimet saivat toimia, nostivat kan-
teen erityisissä tapauksissa, tekivät sopimuksia
vierasten valtioiden kanssa y. m. Arkonttikol-
legioon kuului vielä kirjuri (grammate'usj.
Arkontit kadottivat kadottamistaan merkitys-
tään sitä myöten kuin kansanvalta kasvoi,

mutta virka oli vielä Rooman vallan aikana
olemassa. E. R-n.

Arktinen (kreik. arfctos = karhu, tähtiryhmä
Otava 1. .,Suuri karhu", pohjoinen)

,
pohjoisnavan

puoleinen, pohjoinen.
Arktisen kivikauden alue, pohjoinen Skandi-

naavia, suuri osa Suomea ynnä Venäjän-Kar-
jala, missä esiintyvät kiviesineet eroavat eteläi-

sen Skandinaavian y. m. seutujen kiviesineistä

osaksi muotojensa, mutta etenkin vuorilajinsa

puolesta, joka tavallisimmin on liusketta. Näi-

den esineiden edustamaa kulttuuria on katsottu

aivan erinäiseksi ja määrätylle kansanheimolle,
nimittäin lappalaisten esi-isille kuuluvaksi. Ny-
kyinen tutkimus on kuitenkin taipuvainen pitä-

mään sitä ensisijassa luonnonolojen aiheutta-

mana paikallisena, pohjoismaisen kivikulttuurin
kehitysmuotona eikä siinä näe erikoista kansalli-

suuden leimaa. J. A-io.

Arktiset kansat. Tällä nimityksellä tarkoi-

tetaan tavallisesti seuraavia Pohjois-Aasian ja

Pohjois-Ameriikan kansoja: (Aasiassa:) 1. j u-

kagiireja. 2. tsuktseja ynnä k o r j a k-

kejajakamtsadaaleja, 3. ainulaisia.
4. jenisei-ostjakkeja ynnä k o 1 1 i 1 a i-

s i a. (Ameriikassa:) 5. eskimolaisia ja

grönlantilaisia, 6. aleuteja.
Arkturus ks. A r e t u r u s.

Arlberg, 1802 m korkea alppisola Tyrolin ja

Vorarlbergin välillä. Solan kautta kulkee v.

1884 valmistunut A r I b e r g i n-r a t a, joka kul-

kee Innsbruckista Bludenziin. Rataa rakennet-

taessa oli hyvin suuria vaikeuksia voitettavana.

Langenin ja St. Antonin välillä on 10 km pitkä

tunneli ja Trisanna-joen yli johtaa 86 m korkea

ja 195 m pitkä silta. Sen kautta ovat Itävalta-

Unkarin eteläiset valtionmaat tulleet suoranai-

seen yhteyteen Länsi-Euroopan maitten kanssa.
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tarvitsematta enää sitä varten käyttää Ktelä-

Saksan ratoja.

Arlecchino (it. ; ransk. Arlequin) , koomillinen

henkilö italialaisessa ammattinäyttelijäin esit-

tämässä näytelmässä,

eommedia dell' arte'ssa re-

uessanssiaikana, kulkeu-

tunut sitten melkein kai-

kille Euroopan näyttä-

möille. Alkujaan yksin-

kertainen tomppelimainen
henkilö, sitten häpeämätön
ilveilijä ja pilkkakirves,

joka muistuttaa Shakes-
pearen näytelmien narri-

tyyppejä. Esiintyi musta
puolinaamio kasvoilla,

ruudulliset moniväriset
trikoohousut jalassa ja

puumiekka vyöllä.

Arlekiini ks. A r 1 e c-

h i n o.

Arles farlj, kaupunki
Hanskan Bouches du Rhö-
nen departementissa. Uhö-
nen länsirannalla, 16,000

as. Kaupungissa on paljon jätteitä, jotka to-

distavat sen muinaista loistoa, kuten amfiteat-

teri, jossa oli istumasijoja n. 25,000 katsojalle,

vanha teatteri, vesijohtoja, termien y. m. rau-

nioita. — A:n nimenä oli muinoin Arelas eli

A r e 1 a t e, ja oli jo huomattava kaupunki, kun
Cajsar v. 4ö e. Kr. teki sen roomalaiseksi sotilas-

koloniaksi. Keisari Konstantinus Suuri kohotti

sen Gallian pääkaupungiksi. Keskiajalla se oli

Arelatumin (ks. t.) kuningaskunnan pääkaupun-
kina.

Armada (< lat. a rmu -aseet) , espauj. sana,

joka alkujaan tnrkuitli äärellistä voimaa yleensä,

.\rh*cchino.

(Veisfokuvan mukaanj.

.Jsuii iirniiulair' havm.

sittemmin etenkin sotalaivastoa ja erikoisesti

n. s. „isoa armadaa", jonka Espanjan Filip 11

1588 lähetti Englantia valloittamaan. Laivas-

toon, jota voitosta varma kuningas ylpeästi

nimitti ,,voittamattomaksi" ja jonka päällik-

könä oli Medina-Sidonian herttua, kuului 130

i.soa sota- ja 30 kuljetuslaivaa ja oli siinä 2,000

maan ylimystöön kuuluvaa vapaaehtoista, 19,295

sotamiestä, 8,450 merimiestä ja 2,088 orjaa sekä

2,630 kanuunaa, suunnaton määrä ampumatar-
peita ja 6 kuukauden muonavarat. Sen turvissa

piti Farnesen johtama 30,000 miehen suuruinen
sotajoukko vietämän Alankomaista Englantiin.
Alusta aikain sai laivasto taistella ankaria hir-

mumyrskyjä vastaan, jotka, kun Ho\vardin ja

Draken johtama Englannin laivasto vielä kai-

kin tavoin sitä ahdisteli, saivat aikaan, että se

tavattomia vaikeuksia kestäen kiertotietä Suur-
Britanniiiu pohjoispuolitse tyhjin toimin palasi

Espanjaan. Retkellä, joka kesti 3 kuukautta,
menetettiin 72 isoa laivaa ja 10,185 miestä.

Armadilla [-{'IjaJ (esp. ; diminutiivi sanasta
urniada), pieni laivasto; asestettu laiva, tulli-

alus.

Armadilli ks. Vyötiäiset.
Armag^nac 1-iiiunja'k], entinen kreivikunta

Etelä-Kanskassa, osa Gascognea.
Armagnakit [-manja-j, ranskalaisia palkka-

soturijoukkoja, jotka englantilais-ranskalaisen

sodan aikana taistelivat Armagnaoin kreivin

puolesta burgundilaisia vastaan. Keisari Fred-

rik III:n pyynnöstä kuningas Kaarle VII lä-

hetti osaston näitä joukkoja kukistamaan sveit-

siläisten kapinaa. Sveitsiläiset pääsivät voi-

tolle kuuluisassa taistelussa St. Jakobin luona

Hirsissä 1414 ja saivat kohta sen jälkeen eduUi

sen rauhan Ensishcimissä. Saksassa nämä jou-

kot kulkivat hävittäen vielä tämän jälkeen.

Armahdus ks. A r m a h d u s o i k e u s.

Armahdusoikeus laajassa merkityksessä «n
oikeus poistaa kaikki rangaistavasta teosta joh-

tuvat laissa säädetyt turmiolliset seuraukset

.

Armahdusoikeus käsittää siis sekä a b o 1 i t s i o-

nin ja amnestian että armahdusoikeuden
ahtaammassa merkityksessä, jolla ymmiirretääii

lainvoiman voittaneella päätöksellä tuomitun
rangaistuksen anteeksiantamista tahi lieventä-

mistä. Kaikissa monarkkisissa valtioissa on

armahdusoikeus hallitsijalla, tasavalloissa yleensä

toimeenpanevalla vallalla, ja perustuu se sii-

hen tosiasiaan, ettei mikään laki voi olla niiu

tiiydellinen, ettei sen sovelluttaminen joissakin

tapauksissa olisi kohtuutonta kovuutta, jopa

suoranaista vääryyttäkin (summuni jus summa
injuria). — Suomessa on armahdusoikeus hallit-

sijalla eli siis Iliinen Majesteetillaan Keisarilla

ja Suuriruhtinaalla (Hallitusmuodon 9 § sekä

Yhdistys- ja Vakuutuskirjan l:nen kohta). [II.

1/. Kydin, ,,N;1gra uniniirkningar om konuiigeii.'^

rätt att göra nfld sanit dess förhilllande tili di.s-

pensations- oth restitutiousrätten".] O. K:nen.
Armarium f-mä'-} (lat.), varushuoue; kirja-

kaiippi.

Armatolit, ]>()lijoisen Kreikan vuoristoseu-

dun (Armatolian) sotaisat asukkaat; otti-

vat noin 12,000 miehen joukkona osaa Krei-

kan va|iaus.sotaan rohkeiden päällikköjensä joh-

dolla.

Armatuuri (lat. armätura) , sotilaan varus-

tus. — Höyrykattilan kaikki varustimet, niin-

kuin vesilasit, hanat, venttiilit, maiiometri y. m.
— Sälikökoneen pyörivät osat. K. S-a.

Armeenia, nykyään Venäjän, Turkin ja

Persian kesken jaettu maa Länsi-Aasiassa.

Laajimmassa merkityksessä se käsittää maan
Vähän-.Aasiau ja Kaspian-meren välillii Hion- ja

Kura-jokien laaksoista pohjoisessa Kurdistanin

vuoriin etelässä. 400,000 km'. A. on korkeata
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vuorimaata, missä ylätasangot ja jylhät, uur-

teiset vuorijonot vaihtelevat. Näitten välissä

ou syviä laaksoja. Maa on tuliperäistä, maan-
järistyksiä on usein; sammuneita tulivuoria on
etenkin pohjoisessa. Ylätasangoista mainitta-

koon Erivan (970 m) ja Kars pohjoisessa, Er-

zerura (1,860 m), Bajazid y. m.; vuorijonoista

Kaspian-mereen asti ulottuva Kara-dagh idässä

ja Armeenian Taurus etelässä. Tulivuoria ovat

Iso Ararat, keskellä maata (korkein huippu
.1,156 m), Pieni Ararat (3.914 m) ; molempia
yhdistää vuorenharju. A;n joet kuuluvat etu-

päässä Kura- ja Eufrat-jokien alueisiin: tärkeim-

mät ovat Kura ja Aras pohjoisessa sekä Kara-Su
ja Murad-Su etelässä. Laskujokia vailla olevia

järviä ovat Göktsa- (1,380 km-) Venäjän, Van-
(3,690 km=) Turkin ja Urmia-järvi (4,357 km')

Persian Aissa. Tigris-joen lähteet. ovat A:ssa.

Ilmasto. Kesät ovat kuumat, talvet kyl-

mät ja pitkät (Erivanissa keskilämpö tammik.
— 10,'.»", elok. -1-26,1°). Mustan-meren ranni-

kolla on ilmanala leuto. Sademäärä on runsain

lännessä; se vähenee itäänpäin (korkein sade-

määrä on toukok.) . — Alavammilla paikoilla on
kasvisto rikas; viiniköynnöksiä, öljypuita,

tupakkaa, hedelmäpuita y. m. (Erivanissa) ; kor-

keammalla on niittyjä; siellä viljellään myös
vähän viljaa (Erzerumissa kypsyy vielä vehnä).

Suuria metsiä ei ole. Eläinkunta on rikas;

siellä elää hirviä, metsäsikoja, puhveleja, kar-

huja, susia, kettuja, leopardeja, jokunen tiikeri

y. m. Paitsi eurooppalaisia kotieläimiä käyte-

tään puhvelia ja kamelia. Vuorissa on hopeata

ja muita metalleja, mutta vuorityö on alhai-

sella kannalla. Pääelinkeinot ovat maanvilje-

lys ja karjanlioito. kauppa ja teollisuus ovat
vähäpätöiset.

Venäjän A. käsit-

tää kuveruementit
Erivan, Kars, osia

Jelisavetpolia ja Tii-

lisiä. Täällä ovat
kaupungit Erivan,
Kars, Aleksandropol

y. m. Turkin Armee-
niaan kuuluvat Er-

zerum. Van. Bitlis

sekä osia Diarbekr
ja 5Ia-Muret-ul-Aziz
vilajeeteista. Kau-
pungit ovat Erzerum,
Van. Bitlis y. m.
Persian A. käsittää

Aserbeidzanin maa-
kunnan.
A;n p ä ä v ä e s-

t ö n ä ovat armee-
nialaiset (n. 1 milj.),

turkkilaiset ja kur-

dit ; sitäpaitsi asuu
pohjoisessa kaukaa-
si.nlaisia kansoja
igeorgialaisia, lasi-

laisia) ja kaakossa
erinäisiä tatarilaisia

heimoja. Ulkopuolel-

la A;n rajoja asus-

taa n. 1 'jn milj. ar-

Armpfnialainen. meenialaisia eri

maissa, etenkin Turkissa, Venäjällä ja Persiassa,
mutta myös Itävalta-Unkarissa, Itä-Intiassa,
Pohj.-Afrikassa sekä useissa Välimeren kaupun-
geissa. Nämät asuvat etupäässä kaupungeissa ja
harjoittavat rahaliikettä; muutamat toimivat
käsityöläisinä ja laivanlastaajina. Suuri osa
Länsi-Aasian kaupunkien kaupasta on heidän kä-
sissään. Kotimaassaan armeenialaiset sitävastoin
ovat maanviljelijöitä ja karjanhoitajia, Armee-
nialaiset ovat indoeurooppalaista rotua, rauhal-
lista, ahkeraa ja hyvin älykästä väkeä. Vaikka-
kin he yli 1,000 vuotta ovat eläneet hajallaan
useissa maissa, ovat he voineet puolustaa ja säi-

lyttää kansalliset omituisuutensa ja yhä vielä

on vanha kotimaa heidän kansallisena ja uskon-
nollisena keskuksenaan. W. S-m.
Historia. A:n vanhimpaan historiaan, sel-

laisena kuin .se esiintyy armeenialaisessa kirjalli-

suudessa, on kutoutunut paljon taruja, osittain

hyvinkin myöhäistä alkuperää. Assyrialaisista

ja muista viime aikoina löydetyistä, etenkin W.
Belckin ja C. F. Lehmannin löytämistä nuolen-

pääkirjoituksista on siitä saatu tarkempia tie-

toja. Näitten mukaan tavataan A;ssa n. 1,200

e. Kr. nairi- 1. kaldilaiset niminen kansa.
Sen perustama valtio, Urardi (Raamatun
Ararat) oli mahtavimmillaan ollessaan Assyriaa
;nahtavampi. Kaldilaisten yhteiskuntaelämässä
vallitsi voimakas yhteishenki. Niiden suuren-

moiset rakennukset, kuten kalliolinnat vuoreen
hakattuine saleineen ja käytävineen sekä suuret
vesijohto- ja kanavalaitokset (Menuas-kanava)
osoittavat sangen korkeata aineellista kulttuu-

ria. Samaa osoittavat myös heidän taide-

teollisuustuotteensa, joita on suuret määrät Lon-
toon ja Berliinin museoissa. Kaldilaisten ja hei-

dän kielensä sukulaisuussuhteita ei toistaiseksi

tunneta. — N. 550 e. Kr. valtasi lännestä päin

tuleva indoeurooppalainen valloittajakansa kal-

dilaisen valtakunnan. Vanhan väestön ja

uusien tulokkaiden sekoituksesta ovat vähitel-

len syntyneet nyk. armeenialaiset. Pian joutui

maa Persian valtaan ja senjälkeen Aleksanteri

Suurelle ja seleukideille. Nämä asettivat maa-
herroja Armeeniaan, ja Antiokhos Suuren so-

tiessa Roomaa vastaan (190 e. Kr.) tekeytyi

kaksi näistä. Artaksias ja Tsariadres, itsenäisiksi,

perustaen edellinen Iso n-A r m e e n i a n Euf-

ratin itäpuolelle, jälkimäinen Vähä n-A r-

m e e n i a n saman joen länsipuolelle. Artak-

siaan suvun karkoittivat jo v. 150 e. Kr. partia-

laiset ar.^akidit, joista kuuluisin, Tigranes Suuri,

rakensi uuden pääkaupungin, Tigranocertan, Tig-

riin varrelle. Hän laski myös Vähän-Armee-
nian valtansa alle. Arsakidit joutuivat Mithri-

dateen sodissa taisteluun Rooman kanssa ja tu-

livat siitä riippuvaisiksi.

Iso-Armeenia liitettiin keisari Trajanuksen ai-

kana A r m e e n i a n maakunnan nimellä Roo-

man valtakuntaan, mutta Hadrianus autoi sille

vapauden jälleen. Sen jälkeen siitä taistelivat

roomalaiset ja partialaiset, kunnes arsakidi Trdat

(Tiridates) v. 286 j. Kr. roomalaisten avulla

pääsi itsenäiseksi ja toi kristinuskon maahan.

V. 387 maa jaettiin Itä-Rooman ja persialaisten

välillä ; edelliset saivat läntisen, jälkimäiset itäi-

sen suuremman osan. V. 639 koko Iso-A. joutui

arabialaisille, jotka hallitsivat sitä maaherrojen

avulla. Yksi näistä, Askot I bagratidien sukua,



571 Artneenian kieli ja kirjallisuus 572>

tekeytyi itsenäiseksi v. 885. Hänen sukunsa ko-

hotti maan huoniatta%'aan kukoistukseen. V.

1079 murhattiin viimeinen bagratidi, ja hajaan-
nus pääsi jälleen valtaan. Maata hävittivät tä-

män jälkeen seldsukit ja mongolit. V. 1470 lii-

tettiin Iso-A. maakuntana Persiaan. löOO-luvun
alussa osmannit Selim I.n johdolla valloittivat

A:n, paitsi itäistä osaa, joka edelleen jäi Per-
sialle. Persian alue laajeni v. 1632, mutta vä-

hitellen on persialaisten ollut pakko luovuttaa
suurin osa armeenialaisista alueistaan Venä-
jälle, viimeksi Turkmantsain rauhassa, joka
1828 päätti Venäjän ja Persian välisen 2-vuoti-

sen sodan. Koillisosa Turkin Armeeniaa (Kars,
Batum ja Ardahan) luovutettiin v. 1878 Turkin
ja Venäjän välisen sodan päättyessä Venäjälle.

—

Vähä- Armeenia tuli v. 70 j. Kr. Rooman provins-
siksi (Armenia minor). Valtakunnan jaon jäl-

keen se oli Itä-Rooman maakuntana n. v. 1080,

jolloin bagratidi Rhupen teki Vähän-Armeenian
itsenäi.seksi valtioksi. Se myöhemmin laajeni,

käsittäen myös Kilikian ja Kappadokian. Tämä
pieni kristitty valtio tuki ristiretkeilijöitä ja

kävi vilkasta kauppaa Italian kaupunkien kanssa.
V. 1198 eräs .sen ruhtinaista. Leo II, kruu-
nautti itsen.sä kuninkaaksi saaden tälle uudelle
arvolleen paavin ja keisarin (Henrik VI) tun-
nustuksen. Mutta sisälliset riidat ja muha-
mettilaisten naapurivaltain hyökkäykset heiken-
sivät valtiota ja v. 1375 Vähä-A. kadotti itse-

näisyytensä, joutuen Egyptin valtaan. Selim I

valloitti myös Vähän-A:n, ja se on yhä ieläkin

Turkin hallussa. Turkin hallitus on sortanut
kristittyjä armeenialaisia ja suosinut muhamet-
tilaisia kurdeja (ks. t.). Heidän lukumääränsä
onkin suuresti lisääntynyt Turkin Armeeniassa.
Turkki lupautui tosin Berliinin sopimuksessa
1878 toimittamaan parannuksia sille kuuluvassa
-Xrnicenian osassa ja suojelemaan armeenialai-
sia kurdien väkivaltaisuuksia vastaan, mutta
lupauksiaan se ei ole pitänyt. Turkin sorto on
herättänyt armeenialaiset ajattelemaan itse-

näistä Venäjän suojeluksen alaista .Armeeniaa.
Tätä ajatusta suosi Venäjän ministeri Loris
Melikov (itse armeenialaista sukuperää), mutta
kun hän .Moksanteri II:n kuoleman jälkeen ku-
kistui, muuttui Venäjän suhde armeenialaisiin.
Venäjän .Xrmeeniassa ryhdyttiin armeenialais-
ten venäläistyttämiseen. Ennen kaikkea tah-

dottiin kukistaa mahtava armeenialainen kirkko
ja pakoiltaa armeenialaisia kääntymään kreik-
kalais-katoliseen uskoon. Samalla Venäjä vas-

tusti kaikkia Englannin tekemiä ehdotuksia Tur-
kin .\rineenian olojen järjestämiseksi. Täten
syntynyt kansallinen liike ja Turkin sorto sai-

vat aikaan kapinayrityksiä 1894. Näiden ku-
kistamiseen Turkin hallitus käytti etupäässä vil-

li jä kurdeja, jotka panivat toimeen kauheita
verilöylyjä. V. 1896 sai näissä joukkoteurastuk-
sissa surmansa n. 25,000 armeenialaista. — (Ve-
näjän armeenialaisten tilasta ks. A:n kirkko).
Persian osassa asuvat armeenialaiset ovat saa-

neet eliiä rauhassa. — .Armeenialaisten kohtaloa
seurataan suurella mielenkiinnolla Länsi-Euroo-
passn ja Yhdysvalloissa. [Langlois, ,.Oollection

des liistoriens aneiens et modernes de TArni^nie"
(2 nid. 1867-09) ; Gregor, „History of Armenia
from early ages to present time.s" (Londonl897) ;

\Vinekler und Schurz, Helraoltin Weltgeschichten

3;nnessa osassa; K. F. Johansson, .,0m de nyastf
upptäckterna i Armenien" (Ymer 1900).]

A. R. B.

Armeenian kieli ja kirjallisuus. 1. Kieli.
.\:u kieli kuuluu itsenäisenä haarana indoeu-

rooppalaiseen kielikuntaan, jonka toisista kieli-

haaroista se tuntuvasti eroaa. Kirjallisesti sit:i

alettiin käyttää 400-luvulla j. Kr.; tämä n. s.

m u i n a i s-a rraeenialainen kielimuoto on
melkein muuttumattomana säilynyt nykyaikaan
asti oppineiden ja kirkkokielenä. Nykyistä kan-
sankieltä lähempänä oleva u u s-a r m e e n i a.

jota uudempi kirjallisuus käyttää, on melkoi-
sesti etääntynyt edellisestä ja m. m. sisältää jou-

kon turkkilaisia ja persialaisia lainasanoja.

Kirjaimisto ou muodostettu kreikkalaisesta.

A. K.
2. Kirjallisuus. Varsinainen armeenia-

lainen kirjallisuus alkaa vasta senjälkeen kuiu
kansa kääntyi kristinu.skoon. Silloin virisi

maahan ahkera teologinen ja historiallinen kir-

jaileminen, sekä käännöstoiminta. Tämän kirjal-

lisuuden aikaisimpia edustajia on Mesrop, joka
muodosteli ja täydensi armeenialaisen kirjaimis-

ton 5:nnellä vuosis. Mesropin (k. 441), sekä toi-

sen armeen. kirjallisuuden perustajan Sahakin
(k. 439) ynnä heidän oppilastensa toimesta kään-
nettiin armeenian kielelle aluksi Raamattu ja sit-

ten niin runsaasti muutakin, varsinkin teologista

kirjallisuutta, että käännösten luku v:n 450 tie-

noissa jo nousi 600:aan. Tämä varsinkin kirkko-
historialle tärkeä kirjaileminen py.syi vilkkaana
aina 14:nteen satalukuun asti: sen tärkein mer-
kitys on, että monta kreikkalaisissa ja syyria-

laisissa alkuteksteissään hävinnyttä teosta on
säilynyt armeen. laitoksessaan. Alkuperäisistä
kirjailijoista, jotka enimmäkseen jäljittelivät

myöhempiä kreikkalaisia ja bysanttilaisia kir-

jailijoita, on mainittava: Mooses Chorenelainen.
.\rmeenian historian i.sä : Elise, joka runomuo-
dossa kuvaili armeenialaisten taistelua persia-

laisten kanssa 5:nnellä vuosisadalla, historioitsi-

jat Lazar Pharpilainen, Faustus Bysanttilainen.
Vardan, Asolik y. m., uskonnollisuuden ja mystil-

lisyyden runoilijat Gregorius Narekilainen, Ner-
ses Lambronilaincn y. m. Tämän kirjallisuuden
rinnalla kukoistaa\myöskin kansanrunous. Taru
Davidista ja Mheristä on armeenialaisten kan-
.salliseepos. — Vaikeat valtiolliset olot, turkki-
laisten sorto, ja kansan hajauminen ehkäisivät
sentään tämän alkaneen kirjallisuuden pitemmätv
kukoistuksen. Armeenialaisten henkisiä harras-
luksia ovatkin sitten viime vuosisadan keski-

palkoille asti ylläpitäneet muutamat armeenial-
siirtolal siellä täällä Länsi-Aasiassa ja Etelä-

ja Itä-Euroopassa, etupäässä n. s. mechitarilais-

ten veljeskunta (ks. t.) S. La/zaron luosta-

rissa lähellä Venetsiaa. Vapaustaistelujen ja.

kansallisen heräämisen aikoina 19:nnen vuosi-

sadan ke.skivaiheilla virkosi sentään .Armeenias-
sakin taas eloon virkeämpi henkinen toiminta,
ja kirjallisuuskin sai uuden elon itseensä. Py-
syen yhä vieläkin .suuressa määrässä historial-

lisena ja tieteellisesti kansan muinaisuuteen
kohdistuvana, on sentään kaunokirjallisuus-
kin, varsinkin isänmaallinen runoilu saanut
lahjakkaita viljelijöitä. Mainittakoon vain
isänmaalli.set runoilijat S. Sah Azis, Alisan, Pat-
kanian, Psaturian sekä Armeenian henkevin lyy-
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rikko Durian, individualistinen runoilija Isaa-

kiau, satiirikko Parouian, ..Armeenian haavat"
nimisen mtrkittävän ja kuuluisan tendenssiro-

maanin kirjoittaja Abovian sekä hänen oppi-

laansa, taiteellisempi Raffi, herättävät aikakaus-
kirjailijat ja sauomalehtimiehet Mamurian,
IVazariants, Nalbandian, sekä nykyään ehkä
suosituin armeenialainen kirjailija Avetik Aha-
ronian ja kansanelämän kuvaaja Prosian y. m.
[Neumann, „Versuch einer Geschichte d. arm.
Literatur", (Leipzig 1836) : Karekin, „Armee-
aialaisen kirjallisuuden historia" (armeenian-
kielellä, 2:n pain., Venetsia 1886) ; Minas Ber-
heriau, ,,Armeenian uusin kirjallisuus", Valvoja
1907, siv. 617.] V. K-i.

Armeenian kirkko. Kristinusko levi.si Ar-
meeuiaan jo 3:unella vuosis. Syyriasta käsin;

mutta A:n varsinainen apostoli oli syntyperäi-
nen armeenialainen Gregorius Lusavorits. Hän
ja hänen käännyttämänsä kuningas Trdat jär-

jestivät A:n kirkon, joka alun pitäen sai täy-

sin kansalli-sen ja samalla valtiokirkollisen

luonteen ; Armeenia oli vanhin kokonaisuudes-
saan kristillinen valtakunta maailmassa. Piispat
olivat alkuaikoina naineita ja katholikos-arvo
(ylimäinen pappius) kulki perintönä Gregoriuk-
sen suvussa monessa polvessa. Noin 380 A:n
kirkko tuli, oltuaan siihen saakka riippuvainen
Kappadokian Ciesarean metropoliitoista, itse-

näiseksi ja sai oman patriarkkansa, jonka asuin-
paikaksi tuli pääkaupunki Valarsapat. Katho-
likos Nerses Suuren (k. n. 373) ja Sahak Suuren
(390-439) aikoina levisi munkkilaisuus Armee-
niaau : munkit vaikuttivat tehokkaasti kristin-

uskon juurruttamiseksi kansan syviin riveihin,

ja korkeampi papisto otettiin siitä lähtien etu-

päässä munkeista. Sahakin, hänen ystävänsä
Mesropin ja muiden työ arraeeniankielisen Raa-
matunkäännöksen (ilm. 432), liturgian ja us-

konnollisen kirjallisuuden luomiseksi edisti te-

hokkaasti kirkon kansallistumista, samalla
kuin yhteys kreikkalaisen kirkon kanssa vielä-

kin heikkeni, kun A:n kirkko hylkäsi Kalke-
donin kirkolliskokouksen (451) määritelmät ja

liittyi mouofysitismiin (ks. t.) lievennetyssä
muodossa. Seuraavain vuosisatain vaiheet tuot-

tivat A:n kirkollekin monenlaisia vaikeuksia;
mutta kuta enemmän A:n valtiollinen itsenäi-

syys heikkeni, sitä .suuremman merkityksen
saavutti kirkko hajanaisen kansallisuuden yh-
dyssiteenä. Läpi koko keskiajan yritettiin

saada aikaan lähempää yhteyttä sekä Konstanti-
nopolin että Rooman kanssa ; Firenzen kirkollis-

kokouksessa (1439) hyväksyivät A:n kirkon
edustajat yhtymisen, mutta näin syntyneeseen
..unieerattuun armeenialaiseen kirkkoon" on ai-

noastaan pieni o.sa armeenialaisia liittynyt.

Valtava enemmistö on pysynyt yhteydessä kan-
sallis-arnieeuialaisen kirkon kanssa, jonka kes-
kuksena 15:nneltä vuosis. asti — pienillä kes-

keytyksillä — on ollut Etsmiadzinin luostari.

Uuden ajan alus.sa oli A:n kirkko rappiotilassa;
Turkin hallitus määräsi katholikos-arvosta ja
antoi .sen usein kelvottomille. Mutta 1600-lu-
vulta alkaa taas kohoaminen. Sen tukena olivat

Erirooiipaan siirtyneet armeenialaiset ; kirja-

painoja perustettiin Lembergiin, Amsterdamiin
y. m. ja armeenialaisia nuorukaisia lähetettiin

opintoretkille länsimaille. Tehokkaasti vaikutti

tähän suuntaan munkki Mechitar (1676-1749)
ja hänen perustamansa Meehitarilaisten veljes-

kunta (ks. t.). Oltuaan jo samassa kuolleessa
tilassa kuin enimmät itämaiset kansalliskirkot
(esim. jakobiitit ja nestoriolaiset) , on A:n
kirkko nykyään henkisesti virkein ja kehitys-
mahdollisin nii.stä kaikista ja sillä näyttää ole-

van suurikin tulevaisuus edessään.
K a n s a 1 1 i s-a rmeenialaiseen eli gre-

goriaaniseen kirkkoon kuuluu ny-
kyään noin 2,300,000 henkeä, joista puolet venä-
läisellä ja melkein saman verran turkkilaisella
alueella. Etsmiadzinin patriarkka on „kaik-
kein armeenialaisten ylin patriarkka ja katho-
likos" ja samalla lähinnä Venäjän ja Persian,

armeenialaisten kirkollinen esimies. Hänen rin-

nallaan hoitaa hallintoa 7-miehinen „.synodi" ja
hänen allaan on 16 piispaa. Katholikos-i.stui-

meen on yhdistetty teologis-filosofineu akatemia
ja kirjasto, jossa on paljo arvokkaita käsikir-
joituksia. Venäjän vallan alaiset armeenialaiset
saivat aluksi nauttia verrattain suurta vapautta,
mutta vista 1897 supistettiin kirkon oikeuksia
askel askeleelta: kouluja suljettiin sadoittain,
ukaasilla '-/, 1903 määrättiin että kirkon omai-
suus (noin 113 milj. ruplaa) oli otettava Venä-
jän hallituksen hoitoon ja vähää myöhemmin
riistettiin kirkolta valta itse nimitrtää pappinsa
ja opettajansa. Nämä toimenpiteet synnyttivät
suunnatonta mielenkuohua, ja lopulla vuotta
1905 lievennettiin määräyksiä jonkun verran. —
A:n kirkon turkkilaisen osan kirkollista hallin-

toa johtavat Konstantinopolin ja Jerusalemin
patriarkat lukuisine alapiispoineen. Sielläkin

A;n kirkko on kärsinyt paljon sortoa; kauheat
armeenialaisteurastukset varsinkin 1895-97 ovat
suureksi osaksi olleet uskonnollista vainoa.

Unieeratussa armeeuialaisessa
kirkossa, joka tunnustaa paaviuden, mutta
on saanut säilyttää oman rituaalinsa, on hiukan
yli 100,000 jäsentä, jotka asuvat osaksi hajal-

laan Turkiu alueella, osaksi Länsi-Venäjällä
(Galitsiassa) ja Unkarissa. Korkein arvo on
,,Kilikiau patriarkalla", joka nykyään asuu
Konstantinopolissa.

V:sta 1831 on evankelinen lähetys
vaikuttanut Armeenian kirkon keskuudessa:
Haamattuja on levitetty ja kouluja sekä lähetys-

asemia perustettu varsinkin Vähän-Aasian ja

Syyrian rantakaupungeissa. Kaukaasiassa on
liuotsin vapaakirkollisten saarnaajia. Noin
50,000 armeenialaisia on liittynyt protestantti-

suuteen. Välillisesti on tämä lähetys vaikut-

tanut elvyttävästi A:n kirkkoon, ja monet sen

johtomiehistä ovat harjoittaneet opintoja Sak-

san protest. yliopistoissa. •/. f!-

Armeija (ransk. armee), valtion varustetut

maajoukot; jollakin määrätyllä seudulla tai .sota-

näyttämöllä toimivien sotajoukkojen kokonai.s-

nimitys.
Armeijaosasto, eri aselajeista kokoonpantu

koko aseissaolevan armeijan alaosasto; Venäjän
armeijassa niitä on 31. Kuhunkin armeija-

osastoon kuuluu 2 jalkaväen, 2 tykkiväen ja 1

ratsuväen d i v i s i o n n.

Armeniaca ks. A p r i k o o s i p u u.

Armentiers [mätjä'rj, kaupunki Ran.skassa,

Nordin depart., Lys-joen varrella, 30,000 as. Pel-

lava- ja pumpulikutOmoja?^ ' - -
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Armeria flongata.

Armeria, r u o h o n e i 1 i k k a kasvisuku Plum
hagiuacecc heimossa. Etelä-Suomessa harvinai

seua yksi laji A. elongaln

tieiivierillä ja nurminii-
tyillä. Lehdet ruusuk-

keisia. kapean tasasouk-

kia; kukat vaaleanpunai-

sia, mykerössä vanan lat-

vassa. Muutamia lajeja

koristuskasveina.

Arinfelt-s u k u polveu-

tuu Jämtlannin Frösöstä.

Kantaisä oli talonpoika

Lars Erikinpoika, jonka
poika Erik tuli ratsumes-
tariksi ja aateloitiin 1648.

1. Karl A. (1660-

1736), .sotapäällikkö, synt.

Inkerinmaalla, astui sotapalvelukseen ja mat-
kusti jo 1685 Kanskaan, jonka armeijassa hän
tavallisesta sotamiehestä kohosi kapteeniksi ;

Hijswijkin rauhan jälkeen 1697 hän palasi koli-

rnaahan. Suuren pohjan sodan aikana A. mo-
nessa eri tilaisuudessa osoitti sotapäällikköky-
kyään ja miehuuttaan. Hän kohosi kohoamis-
taan, tullen 1713 lopulta koko Suomen armeijan
ylipäälliköksi. Viimemainitussa toimessaan hän
parhaansa mukaan koetti parantaa edeltäjäinsä
erehdyksiä ja laiminlyömisiä, urhoollisesti,

mutta turhaan, yrittäen m. m. Kostian virralla

Pälkäneellii pidättää vihollista. Isonkyrön tap-

pelussa helraik. 16-19 p:nä 1714 hän sitten erään
alapäällikkönsä pulaan jättämänä kärsi ratkai-

sevan tap])ion, jonka jälkeen hän vei joukko-
jensa tähteet Pohjanlahden ympäritse Ruotsiin.

J718 A. pantiin Trondhjemiin Norjaan tehtävän
sotaretken johtajaksi, mutta vähillä joukoillaan
hän ei saanut kaujiunkia valloitetuksi. Paluu-
matkalla hiin uudenvuoden aattona joutui anka-
raan lumimyrskyyn, joka hävitti suurimman
osan hänen väkeään. Rauhanteon jälkeen A.
palasi kotimaahan, jossa kuolemaansa saakka
asui Isnäsin kartanossa Pernajassa. 1731 hänet
korotettiin vapaaherraksi ja 1735 jalkaväen
kenraaliksi.

2. Karl Gustaf A. (1724-92), vapaaherra,
.sotilas, tuli 1787 Uudenmaan läänin maaherraksi
sekä kenraalimajuriksi. 1788 sodan puhjetessa
hänet nimitettiin erään armeijakunnan päälli-

köksi, mutta jo muutaman viikon kuluttua hän
sodan johtoon ja omaan asemaansa tyytymättö-
mänä otti eronsa. Senjälkeen hän antoi houku-
tella itsensä osalliseksi Anjalan liittoon ja alle-

kirjoitti ensimäiseuä liiton kirjelmät. Hänet
vangittiin 1789 ja tuomittiin seur. vuonna kuo-
lemaan. Tuomio lievennettiin eliukautispksi

vankeudeksi: Malmön linnoituksessa A. sitten

oli vankina kuolemaansa saakka.
3. Maria Katarina A. (1728-1803), va-

paaherratar, Götan hovioikeuden presidentin
Wennerstedtin tytär, meni 1756 naimisiin Mag-
nus \Vilhelm Armfeltin kanssa. Miehensä ti-

loilla, varsinkin Halikon Viurilassa ja .Joen-

suussa, hän harjoitti huomattavaa hyvänteke-
väisyyttä. M. m. hän 1796 perusti Halikkoon
kansakoulun, lahjoitti suurina nälkävuosina

koko viljavarastonsa hädänalaisille ja perusti

1802 lainajyvästön mainittujen kartanoiden
:ilustalaisia varten. Sekä ruotsin kielin (m. m.

F. M. Franzin ...\bo Tidiungar^issa") että suo-

men kielin häntä ylistettiin hänen kuoltuaan.

Hänen vanhin poikausa oli kuuluisa Kustaa
Mauri A. (ks. t.). jS^. B:dt.

4. Kustaa Mauri A. (1757-1814), suora,

soturi ja valtiomies, synt. maalisk. 31 p. 1757.

pienessä kapteenin-
virkatalossa Martti-

lan pitäjässä lähellä

Turkua. Hänen
isänsä oli kapteeni,

sittemmin Turun
läänin maaherra
Magnus Wilhelm A.,

ja äitinsä Maria
Katarina Wenner-
stedt. Isältään nuori

Kustaa peri kuu
luisan komean solu

rivartalonsa ja ul-

juutensa sekä pikai

sen luonteensa, äi-

diltään herkän ja

tunteellisen mielensä. Kiistaa Mauri Armfelt.

Nautittuaan kotiopetusta maalla ja opiskel-

tuaan sitten huononlaisella menestyksellä pari

vuotta Turun yliopistossa A. joutui soturin-

uralle. Eteenpäin auttoi häntä hänen suosi-

jansa Jaakko Maunu Sprengtporteu. hankki-
malla köyhälle pojalle 1774 vänrikinpaikau Tuk-
holmassa. Täällä nuorukainen pian pääsi ylhäi-

siin piireihin, ennen pitkää Kustaa liitukin
tuttavuuteen. Vallaton luonne saattoi nuoren
soturin kuitenkin seikkailuihin, joista oli seu-

raus se. että hänen täytyi pari vuotta (1778-80)

oleskella ulkomailla sotapalveluksessa. Spaassa
hän pääsi lähempään tuttavuuteen Kustaa III:n

kanssa, joka otti hänet mukaansa Tukholmaan.
Hovissa hän nyt 1781 sai paikan nuoren perintö-

ruhtinaan seuralaisena, ollen samalla kuninkaan
apumiehen;! järjestämässä iloisia näytelmäilta-

mia j.a muita hovijuhlia. Tässä loistavassa ja

iloisessa ympäristössä hän tämän jälkeen loisti

..Pohjan Alkibiadeena". Sillä välin hän kohosi

viroissa, nimitettiin 1787 kenraaliajutantiksi ja

1788 Liudenmaan rykmentin päälliköksi.

Suoranaisesti A. ei ottanut osaa niihin val-

tiollisiin hankkeisiin, joihin kuningas 1780-lu-

vun loppupuolella antautui valtiopäiviä vastaan,

vaan kuninkaan neuvonantajana hänkin oli niistä

osaltaan edesvastuussa. Kun sota syttyi Ve-

näjää vastaan 1788, otti hän siihen osaa pysyen
uskollisesti kuninkaan luinlell.a Anjalan miehiä
vastaan. Tältä sotaretkeltä palattuaan hän siir-

tyi Norjan rajalla olevan Ruotsin armeijan
ylipäälliköksi, ja hän se myös toi 1789 Taalain-

maasta Tukholmaan sen sotajoukon, jonka tar-

koitus oli pakoittaa säädyt alistumaan kunin-

kaan suunnitelmiin. 1790 hän taas kenraaliksi

ylennettynä ja osaston päällikkönä menestyk-
.sellä otti osaa taisteluihin Suomessa, osoittaen

sekä kek.scliäisyyttä että urhoutta, mutta vä-

hemmän kylmäveristä harkintaa. Väriilän rau-

haa solmittaessa hän oli yhtenä Ruotsin edusta-

jana.

Tällävälin A. meni 1785 naimisiin hovineiti

Hedvig Vlrika De la Gardien kanssa, josta tuli

hänen hyvä hengettärensä, vaikka hän puoli-

sona saikin kärsiä paljon .\:n huikentelevan
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luonteen vuoksi. Tällä oli näet edelleen paljo

lemmenseikkailuja ja varsinkin hän oli monet
vuodet lemmensuhteissa hovineiti Magdalena
Rudensdiöldin kanssa.
Kustaa ni:n kuolema muutti kokonaan A:n

valtiollisen uran ja elämänsuhteet. Hän joutui
hollioojahallituksen epäsuosioon, menetti 1792
]iaikkansa Tukholman kaupunginpäällikkönä,
jonka kuningasvainaja oli kuolinvuoteellaan hä-

nelle antanut, ja hänet siirrettiin Ruotsin lä-

hettilääksi Italiaan, mikä oli ilmeinen arvon-
alennus ja joka häntä syvästi katkeroitti. Hal-
litsevan herttua Kaarlen suosikki Keuterholm
oli hänen vihamiehensä ja vainosi lähettämäinsä
urkkijäin kautta Aria ulkomaillakin. A. vihasi

Hanskan vallankumousta, jota Keuterholm puo-
lestaan liehakoi, ja hän rupesi sen vuoksi hau-
tomaan tuumia kumotakseen Ruotsin silloisen

hallituksen Katariina II:n avulla ja nuoren ku-
ninkaan Kustaa IV:n Aadolfin myötävaikutuk-
sella. Hän ilmaisi suunnitelmansa liian avo-
mielisesti kirjeissä Ruotsissa oleville ystä-
villeen, J. F. Aminoffille, J. A. Ehrenströmille
ja neiti Eudenschöldille. Tämä kirjeenvaihto
joutui Reuterholmin käsiin, ystävät Ruotsissa
vangittiin ja häntä itseään ajettiin ulkomailla
takaa valtioukavaltajana, mutta hän pääsi kum-
minkin suosijainsa avulla pakenemaan Venä-
jälle. Kylmästi Katariina II otti hänet siellä

vastaan ja lähetti hänet asumaaii Kalugaan

;

Ruotsissa hän tuomittiin hengiltä ja hänen ys-

tävänsä siellä saivat kokea kovaa ja häpeällistä
kohtelua.

V. 1800 A. vihdoin sai Ruotsin hallitukselta
armon sekä luvan palata kotimaahansa. 1802
nimitettiin hänet Ruotsin lähettilääksi Wieniin,
jossa oli pari vuotta. Kotia taas palattuaan
hän tuli Ruotsin Pommerissa olevan sotaväen
päälliköksi ja karkoitti 1807 ranskalaiset tästä
Ruotsin alusmaasta. Mutta sitten hän joutui
tappiolle ja kutsuttiin epäsuosioon joutuneena
Ruotsiin.

Kun Suomen sota 1808 syttyi, tarjottiin ensin
hänelle ylipäällikönpaikka Suomen armeijassa,
mutta lopulta hän joutui kumminkin komenta-
maan Norjan rajalla olevaa Ruotsin armeijaa
tanskalaisia vastaan. Tämä sotaretki ei halli-

tuksen hatarain toimenpiteiden johdosta yleensä
onnistunut. Hankkeista suistaa Kustaa IV Aa-
dolf Ruotsin valtaistuimelta oli A:lla tieto,

mutta suoranaisesti ei hän niihin ottanut osaa.

,,Kustavilaisena" hän olisi tahtonut säilyttää

kruunun erotetun kuninkaan pojalle ja kun
nämä tuumat raukesivat, kävivät hänen ja uu-
den hallituksen välit kireiksi. Suomen joudut-
tua Venäjälle hän sen vuoksi rupesi ajattele-

maan siirtymistä Suomeen ja se päätös hänessä
varmaksi vakaantui senjälkeen kun ranskalai-
nen kenraali oli kutsuttu Ruotsin kruununperi-
jäksi. V. 1810 A. kävi Suomessa, palasi vielä

Ruotsiin, mutta muutti Joensuun kartanoonsa
lopullisesti 1811. Aluksi hän aikoi elää siellä

syrjässä tiluksillaan, nuitta hänet kutsuttiin jo

pian Pietariin, missä hän ennen pitkää pääsi
keisari Aleksanteri I:n suureen suosioon.

Lopulla vuotta 1811 perustettiin Suomen
asiain komitea Pietariin ja A. kutsuttiin sen en-

simäiseksi puheenjohtajaksi, vaikuttaen persoo-

nallisuudellaan ja lalijnillaan paljon Suomen
19. Painettu 7,09.

1'yväksi. Hänen ansiokseen on ennen kaikkea
luettava „Vanhan Suomen" yhdistäminen muu-
hun Suomeen. Toiset A:n uudistustuumat,
kuten Suomen oman armeijan perustaminen,
eivät toteutuneet. Jo Kustaa III:n aikana A.
oli ollut Turun akatemian kanslerina ; nyt hän
1812 taas tähän toimeen määrättiin. Samana
v. hän ylennettiin kreivilliseen sukuun.

Näistäpuolin hänen terveytensä rupesi mur-
tumaan eikä hän voinut kuin vähän aikaa ottaa
osaa V. 1812 sotaan Napoleonia vastaan. Hän
kuoli Tsarskoe Selossa elok. 19 ]i. 1814 ja tuo-
tiin haudattavaksi Halikon kirkkoon. Suomen
on syytä kiitollisuudella muistella tätä moni-
vaiheista, lahjakasta, joskin huikentelevaa poi-
kaansa, sillä hän oli mukana tehokkaasti vai-
kuttamassa Suomen olojen vakaantumiseksi
omintakeiselle kaunalle. [E. Tegngr, „Gustaf
Mauritz A." MII (Stockholm 1883-87) ; S. Ivalo,

„Kustaa Mauri A." {Hels. 1907).] S. /.

5. Aleksander A. (1794-1876), kreivi,
ministerivaltiosihteeri, Ku.staa Mauri Armfeltin
poika, synt. "/, Riiassa vanhempain ollessa pako-
matkalla. A. harjoitti opintoja Upsalan, Edin-
burghin ja Turun yliopistoissa ja tuli 1814 hovi-
oikeuden auskultantiksi, mutta siirtyi sitten
sotilasuralle, otti osaa sotaan ranskalaisia vas-
taan ja palveli Suomessa ja Venäjällä, kunnes
1827 erosi kapteenina. Senjälkeen hän palasi
siviiliuralle ja tuli 1831 Suomen Pankin johta-
jaksi. Seuraavana vuonna hänet kutsuttiin Pie-
tariin miuisterivaltiosihteerin, kreivi Rehbin-
derin avuksi ja nimitettiin v. 1834 varsinaiseksi

ministerivaltiosihteerin apulaiseksi. Rehbinderin
kuoltua 1841 A. ensin määrättiin virkaateke-
väksi ja seur. vuonna vakinaiseksi Suomen
ministerivaltiosihteeriksi. Samalla hän tuli yli-

opistoa koskevain asiain esittelijäksi. Hän sai

1866 todellisen salaueuvoksen ja 1869 filos. kun-
niatohtorin arvon sekä nimitettiin ensinmainit-
tuna vuonna valtakunnan neuvoston jäseneksi.

Paljo muitakin suosionosoituksia tuli hänen
osakseen sekä hallitsijan että kansalaisten puo-
lelta. — Ministerivaltiosihteerinä A. noina moni-
vaiheisina ja maallemme tärkeinä aikoina pyrki
hallitsijalle aina esittämään Suomen asiat mah-
dollisimman otollisessa valossa, ja onnistui

hänen vähitellen — varsinkin senjälkeen kuin
kenraalikuvernööri Berg, jonka kanssa hän oli

ollut hyvin kireissä väleissä, 1862 oli ottantit

eronsa — päästä hallitsijan täydelliseen luotta-

mukseen. V. 1857 peru.stettiin A:n ehdotuksesta
uudelleen Suomen asiain komitea Pietariin.

Niinikään hänen esityksestään Aleksanteri II

hyväksyi m. m. rahakannan uudistuksen ja

valtiopäivälaitoksen uudelleen voimaansa pane-

misen, monista muista tärkeistä toimenpiteistä

puhumatta. Kuitenkaan ei vielä ole tarkoin

määritelty hänen osallisuuttaan varsinkaan
Aleksanteri II:n aikuisiin toimenpiteisiin. —
A. oli varovainen valtiomies, tyyni hovimies,

hieno.sti sivistynyt ja ystävällinen.

6. August Magnus G u s t a f A. (1826-

94), kreivi, tilanomistaja, valtiopäivämies, tuli

varhain tunnetuksi etevänä maanviljelijänä.

Ritariston ja aatelin valitsemana hän kuului

n. s. tammikuun valiokuntaan. Valtiopäivien

töihin hän otti vaikuttavalla tavalla osaa, m. m.
toimien 1877-78 vuosien valtiopäivillä asevelvoi-
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litsuusvaliokunnan puheenjohtajana. 1880-luvulla

hän otti osaa „Varsinais-Suomen maauviljelys-

.soiiran" jierustamiseen. ollen sen puheenjohta-

jana kuolemaansa asti.

7. Carl Magnus JI a u r i t z A. (1836-

!)1), kreivi, teoUisuudenharjoittaja ja taiteen-

harrastaja, johti parinkymmeneu vuoden ajan

menestyksellä Turun rautateoUisuusosakeyhtiötä

ja otti huomattavalla tavalla osaa julkiseen toi-

mintaan Turussa. Varsinkin taiteellisissa ja

sivi.ityshistoriallisi.ssa kysymyksissä hän osoitti

.sekä liarrastusta että asiantuntemusta. Hän oli

jäseneuä m. m. Turun tuomiokirkon muinais-

muistojen uudistamiskomiteassa ja Turun his-

toriallisen museou johtokuuuassa. Suomen Ta-

lousseuran puheenjohtajana 1888-89.

8. Carl Aleksander (s. 1850), kreivi,

eut. ministerivaltiosihtecrin apulainen, palveli

Suomen asiain kansliassa Pietarissa, jossa

kohosi toimituspäälliköksi. Oli 1900-01 minis-

tcrivaltiosihteerin apulaisena, mutta sai eronsa

kun voimii'nsa mukaan vastusti Bobrikovin
venäläistyltäiiiis-toimenpiteitä. Hoitaa nykyään
Joensuut! sukukartanoa Halikossa, samalla ollen

hevoshoitokoulun johtajana. A'. B:dt.

Armida l-l'-J, naishenkilö Torquato Tasson

„Vapautetussa Jerusalemissa", saa kauneudel-

Aniiiih» j.i RiniAldo
r<iussitiii) laiiliiii mukaan.

laan ja taikakeinoillaan aikaan hämminkiä
ristirctkeläisten keskuudessa ja kietoo rohkean
Kinaldon pauloihinsa, pidättää hänet lumotuissa
puutarhoissaan tai satumaisessa palatsissaan.

Oopperoissa ovat m. m. Gluck ja Kossini tätä

aihetta kiisitelleet. Antanut myös aiheen mo-
nelle kuuluisalle maalarille: Poussinille, Vau
Dyckille y. n\.

Armillaarikehä, kone, mi.ssä on useita kehiä,

joiden avulla vanhalla ja keskiajalla määrättiin
lähtien asentoja; erittäin havainnollinen näyte-

kalu taivaanpallon pääympyröiden keskinäisiä

asennolta esitettäessä. ks. Tähtitieteel-
liset koneet.
Armillarla mellea, mesisieni, metsis-

sämme erittäin yleinen, tummasti liunajaukel-

tainea lakkisieni. Kuuluu metsiemme valiingol-

li.simpiin ja samalla merkillisinipiin loiskasvei-

hiu. Sen huovasto punoutuu paksuiksi, mustiksi,

juurennäköisiksi jänteiksi, joita on pidetty eri

sieoisukuna, Hhi:omorpha. Vahingoittaen puuta
tuntuvasti se elää loisena kuores.sa tahi kuoren

.\niiiUaria m'*llea.

a. ktiu.sen juuriliaara.

b. rhizomorpha. e—

f

itittemiu eri kehitys-
asteilla. V2 kokua.

ja puun välissä tunkien sienirihmojansa ydin-

säteitä pilkin puun sisään. Saattaa myös elää

mädännäisloisena lahokan-

noilla y. m.
Arminiaanit, Jakob A r-

ra i n i u k s e n mukaan nimi-

tetty uskonnollinen puolue
Alankomaiden reformeeratus-
sa kirkossa. He hylkäsivät

oikeaoppisuutta edustavien

gomaristien puolustaman opin
ehdottomasta predestinatsio-

nista. Kun gomaristit syyt-

tivät heitä pelagiolaisuudesta

ja vaativat valtiota asettu-

maan täti' lahkolaisuutta vas-

taan, antoivat arminiaanit
kenraalistaateille selityksen

eli n. s. remonstranssin (siitä

remonstrantit), jossa

oli 5 artikkelia. Dordrechtin
synodissa (1618-19) heidät
erotettiin kirkosta. Oltuaan
jonkun aikaa vainottuja he
saivat uskonvapauden v. 1630.

V. 1032 he pitivät kokouksen
Rotterdamissa ja perustivat oman kirkkokunnan,
joka vasta 1795 tuli virallisesti tunnustetuksi.
Arminius [mi'-] (saks. Armin, usein väärin

nimitetty Ucrmänniksi), (17 e. Kr.-21 j. Kr.),
germaanilaisten kheruskien päällikkö, joka hou-
kutteli roomalaisten maaherran P. Quintilius Va-
ruksen syvälle Saksan metsäseutuihin ja siellä

Teutoburgin metsässä tuhosi hänet ja hänen
joukkonsa v. 9 j. Kr. Tämän voittonsa jälkeen
.\. vielä kaksi eri kertaa joutui taisteluun roo-

malaisia vastaan. A:n murhasivat muutamat
hiinen sukulaisensa, jotka epäiliviit hänen tavoit-
televan kuninkaanvaltaa. Saksalaiset kunnioit-
tavat A:ta ,,Cermaanian vapauttajana".
Armiuius fmV-J, Jakob (15C0-1009), alan-

komaalainen jumaluusoppinut, arminiaanein (ks.

t.) kirkollisen puo-
lueen perustaja. Har-
joiteltuaan perus-

teellisia opintoja
Leidenissä ja var-

sinkin Genevessä B#-
zan johdolla nimi-
tettiin hän V. 15SS

reformeeratun seu

rakuunan saarnaa
jaksi Amsterdamiin.
Etevillä In Iljoillaan

hiin saavutti seura-

kunnan suosion,

mutta kuu hän yhä
selvemmin poikkesi
jyrkästä predesti-

uatsioniopista, ru-

vettiin häntä syyttämään harhaopista. Siitä

huolimatta hän v. 1603 kutsuttiin professoriksi

Leideniin. Täällä hyökkäsi hiintä vastaan kiivas
ja suvait.semalon professori Frans G o m a r u s,

ja ankara riita syntyi. Suuren uskonopillisen
väittelyn jälkeeu Arminius sairastui ja kuoli.

E. Ka.
Armo, uskonno1lise.ssa kielessä Jumalan va-

jjaaehtoisen, ansaitsemattoman rakkauden osoi-

Jakolk Arminius.
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tus, josta syntisen pelastus riippuu. Tästä
Jumalan pelastavasta rakkaudesta puhuu koko
Raamattu. Erittäin on Jeesuksen julistu.s, vaikka
hän ei käytäkkään sanaa „armo", julistusta siitä

(Matt. 5„, „; 6,,; 9^; 26^; Mark. 10„; Luuk. 4,,

seur. ; 7,7; 45; 23,, y. m.). Uuden testamentin
kirjoittajista on Paavali se, joka enemmän kuin
muut puhuu nimenomaan armosta, tehden sen
koko evankeliumin peruskäsitteeksi. Armoansa
Jumala osoittaa syntisiä kohtaan Kristuksessa.

Se on kokonaan riippumaton ihmisen omasta
ansiosta ja siitä .syystä vastakohta laille ja sen
vaatimien töiden täyttämiselle (Room. 43„; 6„
seur.; lU; Gal. 5^ seur.). Kun armon välittäjä

on Kristus, niin sitä kutsutaan myöskin Kris-

tuksen armoksi (2 Kor. 85 ; C4al. 1„ ; Filipp. 4,3).— Kirkossa tuli ky.symys armosta lähemmän
käsittelyn alaiseksi Augustinuksen ja Pelagiuk-
sen välisessä riidassa. Viimeksimainittu, joka
käsityksessään liittyy itämaisen kirkon kat-

santokantaan, teroittaa pontevasti ihmisen tah-

don vapautta. Armon merkitys on ensi sijassa

vain se, että se antaa ihmisen tahdolle oikean
päämäärän sekä tukee ja auttaa sitä tämän pää-
määrän saavuttamisessa. Augustinus ei tosin

kiellä tahdon vapautta, mutta se on hänellä vain
muoto, jolle vasta Jumalan armo antaa siveelli-

sesti hyvän sisällyksen. Siveellinen voima tulee

ihmiseen vasta armon kautta, joka on Jumalan
vapaa lalija. Ihminen ei sen saavuttamiseksi
voi itse telidä mii ään. Augustinus perustaa siis,

niinkuin Paavalikin, ihmisen pelastuksen yksin
Jumalaan, mutta eroaa viimeksimainitusta siinä,

ettei armo hänellä, kuten Paavalilla, ole väittä-

mättömässii suhteessa Kristukseen ja että sen
olemus ei ole syntein anteeksi antamus, vaan
siveellisillä voimilla varustaminen. — Käsityk-
sensä yhteydessä A. sitten muodosti n. s. pre-

destinatsioni- 1. armonvalitsemisoppinsa (ks.

Armonvalitsemus).
Augustinuksen oppi armosta hyväksyttiin eri-

näisillä rajoituksilla kirkon opiksi Orangen ko-
kouksessa 529. Sillä oli suuri vaikutus keski-

ajan teologiaankin, erittäin Tuomas Aqvinolai-
seen. Sitävastoin Duns Scotus käsitti Pela-
giuksen tapaan armon vain ihmisen siveellistä

toimintaa tukevaksi ja edistäväksi, mutta ei

sen välttämättömäksi ehdoksi. Tämä käsitys
pääsi sitten j'lei.sesti vallitsevaksi keskiajan kir-

ko.ssa, vaikka toisenlaisiakin ääniä aina silloin

tällöin kuului. — Luther, kuten muutkin uskon-
puhdistajat, liittyi Augustinukseeu, käsittäen
kuitenkin Paavalin tapaan armon olemuk.sen
syntein anteeksi antamukseksi, eikä kuten A.
siveelliseksi uudistukseksi, vrt. Armonjär-
j e s t y s. A. F. P.
Armonjärjestys, dogmaattinen oppisana, jolla

ymmärretään sitä järjestystä, jossa Jumalan
armo ihmisessä vaikuttaa. Pohjana on tässä
se käsitys, että armo vaikuttaa ihmisessä asteet-
tain ja vähitellen. Armonjärjestykseen kuuluu
toisaalta (Jumalan puolelta) kutsuminen, va-

laiseminen, uudestisynnyttäminen ja uskossa
säilyttäminen, toisaalta (ihmisen puolelta) niitä

vastaavat parannus, usko ja pyhitys. Ensimäi-
nen, joKa käytti nimitystä armon- 1. autuuden-
järjestys (ordo xalutis), oli luterilainen teologi

Carpzov (k. 1699). Sitä ennen oli jo kuitenkin
itse asia esiintynyt dogmaattisissa teoksissa. —

Pietismi panee erityistä painoa armonjärjes-
tyksen eri asteiden toisistaan erottamiseen.

.1. F. P.
Armonvalitsemus, dogmaattinen oppisana,

joka ilmaisee, että ihmisen iankaikkisella au-
tuudella oa iankaikkinen, ihmisestä itsestään
riippumaton perustuksensa Jumalassa. Tällai-
sena tämä opinkappale perustuu Raamattuun,
niin hyvin Jeesuksen omiin sanoihin evankeliu-
meissa, kuin myöskin, ja erittäin, apostoli Paa-
valin kirjoituksiin (Et. l^-^; 3i„-,j; Room. Sm-so,

y. m.). Varsinaiseksi n. s. armonvalitsemus- I.

predestinatsioniopiksi sen kehitti kirkkoisä A u-

gustinus, joka opetti, että Jumala edeltä-

päin on määrännyt muutamia ihmisiä autuuteen,
osoittaakseen heis.sä armoaan, mutta antaa tois-

ten joutua kadotukseen — tosin heidän omien
.sj-utiensä tähden — osoittaakseen heissä van-
hurskauttaan. Ne, jotka Jumala kerran on au-
tuuteen valinnut, tulevat ehdottomasti pelaste-
tuiksi, sillä Jumalan armo vaikuttaa heissä vas-
tustamattomasti. Uskonpuhdistaja Calvin
meni vielä pitemmälle, opettaen että Jumala ei

ainoastaan ole edeltäpäin valinnut muutamia
ihmisiä autuuteen, vaan myöskin määrännyt
toisia kadotukseen, molemmilla tavoin ilmoit-
taakseen kunniaansa. Tämä hyväksyttiin refor-

meeratun kirkon opiksi Dordrechtin synodissa
1618. Myöskin Luther oli ainakin aluksi pre-

destinatsioniopin kannalla, mutta sivuuttaa
myöhemmissä kirjoituksissaan yleensä koko
asian. Luterilainen kirkko tämän opin hylkää.

A. F. P.

Armonvälikappaleet, kirkollisessa kielessä
Jumalan sana ja sakramentit, koska ilinunen

niiden välityksellä saa osallisuuden Jumalan ar-

mosta. Katolisessa kirkossa pääpaino on sakra-
menteilla (ks. t.), protestanttisissa sitävastoin

sanalla. Sakramentit (kaste ja ehtoollinen) käsi-

tetään näissä näkyväksi sanaksi ja on niiden
vaikutus sama kuin sanankin. A. F. P.
Armorica ks. A r e m o r i c a.

Armovuosi, se aika, jonka virkaifliehen leski

ja lapset tämän kuoltua vielä saavat nauttia
hänen palkkaetujaan.
Armstrong, Sir William George (1810-

1900), .synt. NeH'eastlessa, harjoitti ensin lakitie-

teellisiä opintoja mutta antautui sitten koko-
naan tekniikan alalle; perusti v. 1847 tunnetut
tehtaansa Nencastlen läheiseen Elswickiin.

V. 1840 A. keksi höyrysähkökoneen, v. 1846

vedellä käytettävän no.stokranan : Krimin sodan
puhjetessa v. 1854 hän rupesi rakentamaan
takaaladattavia tykkejä, johti vuoteen 1863 Eng-
lannin tykkien valmistusta. Hänen tykki- ja

laivatehtaissaan EIswickissä työskentelee noin

15,000 työmiestä ja on niissä m. m. rakennettu
sotalaivoja usealle sekä Euroopan että muiden
maanosien valtioille. E. S-a.

Arnauld [-nö'], Antoine (1612-94). janse-

nismin etevimpiä johtajia; opiskeli Sorbonnessa

ja tuli sen jäseneksi 1643. Samana vuonna hän
julkaisi jesuiittain kevytmielistä ehtoolliso]iiiia

vastaan tähdätyn kirjansa ,,De la frSquente eom-

munion", jonka johdosta hänet karkoitettiin Sor-

bonnesta. Hän vetäytyi Port Royuliin, josta

hän pontevasti jatkoi alkamaansa taistelua je-

suiittoja vastaan, samalla myöskin vastustaen
reformeerattua kirkkoa. 1679 hän siirtyi vapaa^
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ehtoiseen maanpakoon Alankomaihin; kuoli

Brysselissii.

Amaut f-u'tj (turk.), albanilainen: siitä: a r-

nautti, jolla tarkoitetaan vars. turkkil. sota-

palveluksessa olevaa albanialaista.

Arnautluk [u'k], Albanian turkkilainen nimi

(vrt. A r n a u t)

.

Amberg, Johan Wolter (1832-1900),

ruots. taloustieteilijä ja pankkimies, ou jul-

kaissut muutamia historiallisia ja taloudellisia

tutkimuksia: ,.Om upphandlingsdeputationen"

(1855), „0m arbetets och bytets frihet" (1864),

„Anteokningar om frihetstidens politiska eko-

nomi" (I, 1868). Näistä on varsinkin viime-

miunittu arvokas.

Arndt, Ernst Moritz (17U9-1860), saks.

isänmaanystävä, synt. Ruotsin alamaisena 26 p.

jouluk. 1769 Rugenin saarella, tuli ensin his-

torian dosentiksi sitten professoriksi Greifsnal-

din yliopistoon. Kirjoitelmillaan ,,Germania

und Europa" ia „Geist der Zeit" hän huomautti

kansalaisiaan Ranskan valloitushalusta, mutta
näiden neuvojeusa vuoksi hänen täytyi lähteä

Napoleon I:n kaikkivaltaisuutta pakoon Ruot-

siin; kuningas Kustaa IV Aadolf oli jo ennen

puolu.staiiut häiitä aatelisia tilanhaltijoita vas-

taan, joiden epäsuosioon hän oli joutunut kir-

jallaan „Vprsufh einer Geschichte der Leibeigen-

schaft in Pommern und Rugen". 1812 hän siir-

tyi Venäjälle, jossa hän jatkoi Napoleonin-vas-

taista kirjailijatointansa ja kirjoitteli kehoituk-

sia kansallren. m. m. isänmaallisen laulun „\Vas

ist des Deutschen Vaterlaud?" V. 1818 A. tuli

professoriksi Bonniin, mutta erotettiin vapaa-

mielisten aatteidensa vuoksi jo 1820; virkansa

hän sai takaisin vasta 1840. 1848 hän tuli

Frankfurtin parlamentin jäseneksi, jossa puo-

lusti S:iksan keisarikunnan jälleen perustamista.

Ruotsin oloista hän on julkaissut teokset „Erin-

nerungen aus Schweden" (1818) ja „Schwedisehe

Ctsehichten unter Gustav III, vorz.iiglich aber

unter Gustav IV Adolf" (1839). — A. oli myös
voimistelun ' innokas puoltaja. Viimeiseen asti

virkeästi taistellen aatteidensa puolesta A. 90-

vuotiaana kuoli Ronnissa 29 p. tammik. 1860.

A'. G.

Arndt (Arnd), Johann (1555-1621), evan-

kelis-luterilaisen kirkon parhaita opettajia,

toimi pappina useissa paikoin Saksaa, viimeksi

3'lisuprrintendenttinä Cellessä. Hänen erinomai-

sista hartauskirjoi-staan on kuuluisin ..Totisesta

kristillisyydestä" (1605-10), joka on käännetty
useimmille Euroopan kielille, myös suomen kie-

lelle samoin kuin „Paratiisin yrttitarha". A.

kuului vanhempaan pietistiseen suuntaan.

Amell, llampus Vilhelm (s. 1848),

ruota. kasvitieteilijä ja koulumies. Tutkinut

sammalia sekä fenologisia ilmiöitä. Julkaisuja:

„Musei Asi.'c borealis" (Vet. Akad. handl., 23,

1888-89) ; „Lebcrmoosstudien im nördlichen Nor-

wegen" (Jönköpings lärov. ftrsb. 1892) ;
„0m

vegetatiouens utveckling i Sverige ireu 1873-

7.>" (Upsala univ. ärsskr. 1878).

Arnheim, Fritz Heinrich (s. 1866),

saks. historioitsija. 61. tohtori 1887. tutkinut

etupääsbä Ruotsin hi.storiaa, miltä alalta on jul-

kaissut esim. tutkimuksen ,,Die Memoiren der

Königic von Sch\veden, Ulrike Luise" (1888).

Myöskin Suonien historian ja olojen tuntemusta

on A. harrastanut, kirjoittaen saksaksi tekijän

tarkastaman mukailun M. G. Schybergsonin

„Suomen historiasta" (1896), sekä julkaisten

maamme oikeustaistelua Bobrikovin aikana esit-

tävän teoksen „Der ausserordentliche finnläu-

dische Landlag 1899^' (Leipzig, 1900).

Amhem, Gelderlandin maakunnan pääkau-

punki Alankomaissa Reinin varrella, 63.113 as.

(1908). Kaupungin rakennuksista mainittakoon

iso kirkko (valmistunut 1452), raatihuone y. m.

Useita oi)|)ilaitoksia, myös opettajatarseminaari

ja taidekoulu, museo, arkisto. Kaupungissa val-

mistetaan huonekaluja, ajopelejä, matemaattisia

ja fysikaalisia koneita, peilejä y. m. Vilkas

vilja- ja tupakkakauppa.
Arnhemin maa, Austraalian Pohjois-territo-

rin pohjoisosan vanha nimi, Karpentaarian-lah-

den länsipuolella.

Arnica, kasvisuku CompositcE-\ieimoss&. Poh-
joisimmassa Suomessa yksi laji A. alptna ; kelta-

iiiykeröinen, matala ruoho.

Amim, vanha saks. aatelissuku. 1. Jo-
hann (Hans) Georg von A. (1581-1641),

sotapäällikkö, meni 1626, vaikka oli protestantti,

keisarin palvelukseen tullen pian Wallensteinin
läheiseksi uskotuksi, mutta siirtyi 1631 protes-

tanttisen Saksin vaaliruhtinaan palvelukseen ja

ajoi innokkaasti Saksin liittymistä Kustaa Aa-
dolfiin. Huolimatta siitä, ettei A. hyväksynyt
Praagin rauhaa, vaan sen johdosta 1635 erosi

Saksin palveluksesta, epäilivät ruotsalaiset

häntä Saksin kaksimielisen politiikan johta-

jaksi ; 1637 O.xenstjerna hänet vangitutti ja kul-

jetutti Ruotsiin. A;n onnistui seuraavana
vuonna paeta, jonka jälkeen hän kuolemaansa
saakka esiintyi Ruotsin kiihkeänä vastustajana.

il. B.dt.

2. Ludwig Joachim (Achim) von A.
(1781-1831), saks. runoilija, romantikko, tutki

vanhoja saksal. kansanlauluja ja julkaisi Cle-

mens Brentanon kanssa niitä .suuren kokoelman
..Des Knaben \Vunderhorn". joka vaikutti virkis-

tävästi Saksan taidelyriikkaan. Hänen huomat-
tavimmat teok.sensa ovat: romaanit „Gräfin
Dolores", „Die Kronenwächter", novellit „Fiirst

Ganzgott und Sänger Halbgott" ja „Der tolle

Invalide auf Fort Ratonneau". Ihmisenä hän
oli miehekäs, vakaa, runoilijana haihatteleva ja

epätasainen, sekoitus terävyyttä, huumoria ja

voittamatonta viettymystä mystillisyyteen, satu-

maiseen er iskuni uuxisuuteen.

3. Elisabeth (Bettina) v o n A. (1785-

1859), saks. kirjailijatar, runoilija Clemens Bren-
tanon sisar, naimisissa runoilija Aohim von
Amiinin kanssa. Hän oli eloisa, lämmin, haa-
veileva sielu; nuore.sta tytöstä asti hän oli ihas-

tunut suuresti Goetheen, mikä näkyy hiinen tun-
netusta teoksestaan ..Goethes Briefvvechsel mit
einein Kind", jonka hän julkaisi 1835, kolme
vuotta Goethen kuoleman jälkeen, ja joka on
osaksi totta, osaksi mielikuvituksen luomaa.
Hänen valtiollinen vapaamielisyytensä ja myötä-
tuntonsa onnettomia ja sorrettuja kohtaan ilme-

nee m. m. kirjassa: „Dies Buch gehört dem
Könige".

4. Harry (leinrich) von A., kreivi
(1824-81 1, valtiomies, tuli tunnetuksi ollessaan
1860-luvun lopulla lähettiläänä Roomassa ja ot-

taessaan osaa Ranskan ja Saksan välisiin rauhan-
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neuvotteluihin. 1872 häu tuli Saksan lähetti-

lääksi Pariisiin, mutta joutui pian kireisiin vä-

leihin Bismarckin kanssa, he kun olivat eri

mieltä siitä politiikasta, jota Saksan oli nouda-
tettava Kanskau sisäisiin oloihin nähden, sekä
Saksan kirkkopolitiikasta; väitettiinpä A:n pyr-
kivän Bismarckin paikalle. 1874 hänet kutsut-

tiin takaisin Pariisista ja pian sen jälkeen ase-

tettiin syytteeseen asiakirjain anastamisesta
Saksan lähetystön kansliasta Pariisista sekä
tuomittiin 9 kuuk. vankeuteen. Päästäkseen
rangaistusta kärsimästä A. lähti ulkomaille,

josta 1875 julkaisi kirjasen „Pro nihilo", siinä

salaisten asiakirjain nojalla kiivaasti hyökäten
Bismarckin politiikkaa vastaan; kirjasen kir-

joittajana hänet tuomittiin 5 vuodeksi kuritus-

huoneeseen. A. oli ulkomailla kuolemaansa asti.

K. B:dt.

Arnljot Gelline, ruots. pakolainen ja rosvo
Jämtlannin metsissä, päätä pitempi kaikkia
muita miehiä, rupesi 1030 Olavi Pyhän palve-

lukseen tämän Norjaan mennessä. Kuninkaan
kehoitukseen kastattaa itsensä hän vastasi:

.,tähän saakka olen uskonut vain omaan voi-

maani ja kykyyni, mutta tämän jälkeen tahdon,
kuningas, mieluummin uskoa sinuun", ja vas-

taanotti sitten kasteen. Pian sen jälkeen hän
kuninkaan kanssa kaatui Stiklestadin taiste-

lussa. Björnson on hänestä kirjoittanut saman-
nimisen runon. K. G.
Arnmödlingit (norj. Arnmodlingeset-

t e n 1. A r n u n g e r n e) , norj. suurmiessuku,
polveutui Arnmod jaarlista, jonka poika Arne eli

Olavi Pyhän aikana. Tämän poika K alv A r-

n e s s o n oli ensin kuninkaan puoluelainen,
mutta liittyi sitten hänen vihollisiinsa, oli Stikle-

stadin taistelussa 1030 talonpoikaisjoukon päälli-

köitä ja tarinan mukaan kuninkaan surmaaja.
Sittemmin hän kuitenkin kyllästyi tanskalais-
valtaan ja toi Novgorodista Olavin pojan,

Maunun, joka nostettiin valtaistuimelle. Kalvin
täytyi kuitenkin valtiaaksensa Maunun vihaa
lähteä Orkney-saarille, josta hän palasi vasta
Maunun kuoltua, mutta murhattiin 1051. Kalvin
veli Finn Arnesson, joka tähän asti oli

kuulunut ensin Olavin ja sitten Maunun ystä-
viin, jätti nyt Norjan, lähti Tanskaan, ja tuli

siellä Hallannin käskynhaltiaksi.
Arno, Tiberin jälkeen Keski-Italian suurin

joki, 248 km pitkä, saa alkunsa Monte Faltero-
nelta Apenniineilla. Se juoksee ensin etelään,

sitte luoteeseen, kääntyy senjälkeen länteen ja

virtaa Firenzen tienoilla olevien hedelmällisten
tasankojen läpi ja laskee Ligurian mereen. Joki
on kuljettava aina Firenzeen asti (106 km).
Arnold [Onsld], SirArthurA. (1833-1902)

,

engl. kirjailija ja politikko, oli 1863-66 jäse-

nenä toimikunnassa, jonka tuli tuumia toimen-
piteitä Lancashireu pumpulitehtaiden työväes-
tön keskuudessa vallitsevan puutteen poistami-
seksi; tämän johdosta häu kirjoitti kirjan „The
history of the cotton famine" (2 nid. 1864).
1880-85 A. oli alihuoneen jäsen ja raivasi siellä

tietä Gladstonen vaalireformille (1885). Sa-
mana vuonna hän perusti yhdistyksen ,,Free land
league".

Arnold Brescialainen (k. 1155), keski-
aikaisen hierarkian voimakkaimpia ja kauno-
puheisimpia vastustajia. Nuorena hän oli Abe-

lardin oppilaita. Papiksi tultuaan hän kotikau-
pungissaan ryhtyi saarnaamaan kirkon maal-
lista valtaa vastaan ja palaamista takaisin apos-
toliseen kristillisyyteen ja köyhyyteen. Hänen
ankaran askeettinen elämänsä ja valtaava kauno-
puheisuutensa sekä tasavaltaiset vapausaat-
teensa hankkivat hänelle kansan suosion. 1139
kirkolliskokous karkoitti hänet Italiasta. A.
siirtyi Ranskaan, jossa hän asettui Abelardin
puolelle Bernhard Clairvaux'laista vastaan, jonka
toimesta hänet karkoitettiin Ranskastakin, jol-

loin hän asettui Ziiricliiin. Myöhemmin A. palasi

takaisin Italiaan ja Roomaan, jossa hän liittyi

paavin maallisen vallan vastustajiin ja kohosi
pian johtavaan asemaan 1147 perustetussa roo-

malaisessa tasavallassa, jonka piti toteuttaa
hänen ihanteensa kristinuskon ja valtiollisen

vapauden uudistuksesta. Mutta unelma oli

lyhytaikainen. Hän menetti pian kansansuosion,
karkoitettiin taaskin ja joutui Fredrik I:n kä-
siin, joka hänet luovutti paaville. Hänet hir-

tettiin, ruumis poltettiin ja tuhka heitettiin

Tiberiin. (J. G.)

Arnold, Christoph (1650-95), tähtitieteel-

lisistä havainnoista kuuluisa saks. talonpoika,

synt. Leipzigin läheisessä Sommerfeldissä, pe-

rusti omin varoin havaintotornin taloonsa ja oli

ensimäinen, joka käänsi huomion 1683 ja 1686
vuosien pyrstötähtiin ja teki havaintoja Merku-
riuksen kulusta, auringon ohi "/lo 1690. Hänen
havaintonsa ovat julkaistut.

Arnold [ängld], Sir Edwin (1832-1904)

,

engl. runoilija ja orientalisti, oleskeli jonkun
aikaa Intiassa, „Daily telegraph'in" toimittaja,

tunnettu runostaan „The light of Asia", jossa

hän käsitteli Buddhan elämää ja oppia; muita-
kin runoja hän on kirjoittanut sekä myöskin
suorasanaista.

Arnold, Gottfried (1666-1714), saks. pro-

testanttinen kirkkohistorioitsija, synt. Anne-
bergissä (Saksissa). Nuoruudessaan hän sai

paljon vaikutuksia Speneriltä. Oltuaan vähän
aikaa historian professorina Giessenissä hän
toimi pappina useissa eri seurakunnissa. Hänen
pääteoksensa ,,Unpartheyisehe Kirchen- und Ket-

zer-historie" (Leipzig 1699-1700) on siinä suh-

teessa merkille pantava, että se on tienraivaaja

kerettiläisten oikeudenmukaisemmalle arvostele-

miselle kirkkohistoriallisessa tieteessä.

Arnold Lyypekkiläinen (k. 1212)

,

saks. kronikankirjoittaja, oli Lyypekin Johan-
neksen-luostarin apotti ja kirjoitti jatkon Hel-

moldin (ks. t.) tekemään n. s. slaavilaiskronik-

kaan. Se on painettu kokoelmaan „Monumenta
GernianiäB historica", 21:nteen osaan.

Arnold /rtnaZd;. 1. T h o m a s A. (1795-1842)

,

engl. koulumies ja oppinut, vaikutti 1828-1841

Rugbyn koulun johtajana ja myöhemmin histo-

rian professorina Oxfordissa. Thomas Arnold

on Englannin oppikoulun tunnetuin merkkimies,

ei niin paljon kirjoitustensa tähden, jotka liik-

kuivat enimmäkseen u.skonnon ja historian tut-

kimuksen alalla, kuin persoonallisen vaikutuk-

sensa ja luomiensa traditsionien johdosta. Syväl-

linen, mutta samalla vapaamielinen uskonnollis-

siveellinen luonteenkehitys oli hänen kasvatus-

opillinen tarkoitusperänsä ja se hänen onnistui

toteuttaa oppilaissaan harvinaisen eheällä ta-

valla.
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2. Mattliew A. (1822-88), edellisen poika,

runoilija ja kriitikko, innokas koulumies hän-
kin, professori ; hänen kuvauksensa manner-
maan kouluoloista herättivät suuressa määrin
englantilaisissa tietoisuutta heidän maansa
oppikoulujen puutteista ja uudistusten tarpeista,

riänen runoissaan on sivistyneen sielun ajatuk-

sia ja tunnelmia, mutta niistä puuttuu alku-

peräisyyttä. Kirjallisuusarvostelijana hän herätti

.suurta huomiota. Uskonnonfilosofisissa kirjoi-

tuksissaan A. on ratsionalisti. Hänen runois-

taan ou huomattavin lukudraama „Empedocles
on Etna".
Arnoldson, Klas Pontus (s. 1844) , kir-

jailija, raulianystävä
;

palveli aluksi rautatie-

virkamiehenä : toimitti vapaa-aatteisia julkai-

suja uskonnollisista ja muista kysymyksistä.
Vv. 1883 85 A. johti Tukholmassa vapaamielistä
sanomalehteä .,Tiden", joka ensi sijassa ajoi

rauhanasiaa. Valtiopäiväin toisen kamarin jäse-

nenä 1882-87 hän herätti kysymyksen Skandi-
uaavian valtioitten pysyväisestä puolueettomuu-
desta; i)erusti 1883 Kuotsin rauhan- ja sovinto-

oikeusyhdistyksen; on luennoitsijana ja kirjaili-

jana toiminut innokkaasti rauhanasian hyväksi

;

sai 1908 yhde.ssä tausk. Fredrik Bajerin kanssa
Nobelin rauhanpalkinnon. A:n rauhanasiaa
kcskevista julkaisuista ansaitsevat mainitse-

mista „Är världsfred möjlig?" (1890) ja laaja

teos „Seklernas hopp. En bok om världsfreden"
(190U), jotka molemmat ovat käännetyt useille

kielille. J. F.

Arnoldson, Sigrid (s. 1861), ruots. ooppera-
laulajatar, joka Euroopan ja Ameriikan laulu-

näyttämöillä on herättänyt ansaittua huomiota
ja ihastusta kauniilla ja hyvin koulutetulla

äänellään sekä eheämuotoisilla ja rakastettavilla

näyttämöluomillaan. A:n huomattavimmat osat
ovat „Rosina" („Parturissa") ja „Miguon". Ny-
kyään hän — impressario Alfred Fi.scherin vai-

mona — asuu Pariisissa.

Arnolfo di Cambio (A. di L a p o) (1232-

1311), it. arkkitehti ja kuvanveistäjä. Hän oli

kuvanveistäjä Niccolö Pisanon oppilas ja teki

m. m. alttaritabernaakkelin Kooman San Paolo
fuori le Mura kirkkoon. Kakennustaiteilijana
hän on saavuttanut suurimman maineensa.
Hänen johdollaan alettiin Firenzessä 1290-

luvuUa rakentaa tuomiokirkkoa, Santa
Crocea ja Palazzo Vecchiota.

E. Ur.
Arnon, idästä Jordaniin laskeva lisiijoki,

nykyään Wadi MQdzib, joka oli muinaisen Moa-
liin pohjoisrajana. A'. Tt.
Arnsberg, kaupunki Preussissa, Westfalin

maakunnassa, samannimisen piirikunnan pää-
kaupunki, Kuhr-joen varrella. N. 9,000 as., har-

joittaa paperiteollisuutta. Kuului muinoin Hansa-
liittoon.

Arnsperger, Karl Philipp Friedrich
(1791-15.53), badenilainen metsänhoitaja, joka
ollessaan metsäneuvoksena metsähallituksessa

m. m. johti hadenilaisten lisäkasvutaulujen laa-

dintaa (ensimäiset mainittavat hallituksen puo-
lesta suoritetut metsätieteelliset tutkimukset) ;

toiminut myöskin met.säkirjailijana. A. C.

Arnstadt, kauptinki Thiiringenissä, Sch\varz-

burg-Sonderliauscniu ruhtinaskunnassa, Geran
varrella, 16,270 as., kuuluisa keskiaikaise.sta ra-

kennustaiteestaan. Harjoittaa puutarhanhoitoa
ja teollisuutta.

Arnnlf (850-99), roomalainen keisari ja Sak-

san kuningas, Baierin kuninkaan Karlmannin
äpäräpoika, sai 880 Kärnthenin herttuakunnan
ja tuli sitten, kun hänen setän.sä Kaarle Paksu
oli syösty valtaistuimelta, 887, kuninkaaksi.
891 hän voitti normannit Leuvenin luona, val-

loitti V. 895 Kooman ja kruunattiin v. 896 Roo-
man keisariksi.

Arno. 1. Pitäjä Upsalan läänissä Uplan-
nin maakunnassa Kuotsissa. — 2. Mälarin saari,

joka 1200-luvulla joutui Upsalan arkkipiispan

lialtuun. Sinne rakennettiin linna, joka oli ka-

tolisten arkkipiispojen tavallisena asuinpaik-

kana. — 3. Sukukartano Södermanlannin lää-

nissä Södermanlannin maakunnassa.
Aro, maantieteellinen nimitys aavalle, lauh-

kean vyöhykkeen tasankomaalle, jossa kasvaa

etupäässä yrtti- ja heinäkasveja ja jossa kos-

teuden puutteen vuoksi ei minkäänlainen pysyvä
viljelys menesty. Aroilla on mannerilma.sto

:

välivuodcnajat ovat lyhj^et. Kosteamman vuoden-
ajan jälkeen on aroilla oma, rehevä, yksitoik-

koinen kasvullisuutensa, kuivana vuodenaikana
ne ovat lohduttomien erämaitten kaltaisia.

-Vroja on melkein kaikissa maanosissa. Erote-

taan heinäaroja, yrttiaroja, pensas-
aroja ja suola-aroja. Suurimmat heinä-

arot tavataan Kaakkois- ja Et.-Venäjällä Mus-
tanmeren pohj.-puolella sekä Länsi-Siperiassa
(kirgiisi- ja Baraba-aro), Pohjois- ja Etelä-Ame-
riikassa (preeriat ja pampas), yrttiaroja on var-

sinkin Aasiassa, m. m. Altain tienoilla. Pensas-
aroja on etenkin Välimeren maissa. Persiassa,
Tibetissä, Pohj.-Ameriikassa Kalliovuorten ja

Sierra Nevadan välillä ja Meksikon ylängöillä,

suola-aroja on Kaakkois-Venäjällä, Aasian sisä-

osissa, Pohj.-Ameriikassa, Argentiinassa, Aust-
raaliassa y. m. — Varsinaisilla heinäaroilla
on maaperä hienoa, tuulen tuomaa kerrostumaa,
jonka pääasiallisena pohjana on savi (savi- ja

hiekka-arot) . Arojen ja savannien sekä toi-

.selta puolen arojen ja erämaitten (ks. n.)

välillä on kuitenkin sarja välimuotoja, kuten

i
f
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s u o 1 a-a r o t, joiden suolaisessa maaperässä
niukka kituva suolakasvikasvullisuus versoo, sekä
melkein kasvullisuutta vailla olevat, kivien peit-

tämät k i V i a r o t (kivikko- ja louhikkoarot)

.

— Arot (etenkin Sisä-Veuäjäu ja Aasian) ovat
kuljeskelevien paimentolaiskansojen varsinaisia

kotipaikkoja. Xämät arokansat ovat aineelli-

sessa suhteessa täällä kohonneet jokseenkin huo-

mattavalle kehitysasteelle. — vrt. myös A r o-

eläimistö, Arokasvisi o. Kummi ja
Tundra.
Aroaasi (Equiis tctniopus), Niilin ja Punai-

seu-miTen välisillä aroilla, Atbaran varsilla ja

Barka-ylängöllä elävä aasilaji. Harmaa, alta

vaalmimpi, .selässä selvä hartiaristi. Elää pie-

nissä oriin johtamissa parvissa. Kesyttyy hel-

posti.

Aroania, 2,355 m korkean Arkadian Khelmos-
vuoren antiikkiuen nimi.

Aroelaimistö vaihtelee aron luonteen ja

eläintieteellisen alueen mukaan. Tunnusmerkil-
lisiä kaikille aroille ovat maakoloissa asustavat
jyrsijät ja näistä elävät petonisäkkäät ja -lin-

nut, hevos- ja antilooppieläimet ja astumalinnut,
siis eläinmuodot, jotka nopeasti juosten voivat

laajalti retkeillä. Matelijoita edustavat sisi-

liskot ; sammakkoeläimet ja makeanveden kalat

puuttuvat miltei tykkänään. Nilviäisten luku
on verrattain pieni, mutta lajit ovat tunnusmer-
killisiä. Aroeläimillä on suojeleva väritys sangen
yleinen. Tyypillisenä a:nä pidetään Kaak-
kois-Venäjän ja Lounals-Aasian arojen sekä
Sisä-Aasian ylänköarojen eläimistöä. Niillä

tavataan jyrsijöistä hyppyrotta nuoliala k-

taga. siiseli, aromurmeli, kääpiö-
p i i s k u j ä n i s (Lagomys), s o k e a h i i r i

(Spalax), myyrälajeja (Arvicola) y. m. Peto-
eläimiä edustavat ketut, suoilves. irbis-
pantteri (Felis tinciaj y. m. pienet lajit.

Aasian aron huomattavimpia nisäkkäitä ovat
dziggetai eli kulaani (Eqtiiis hemionus)
ja s a i g a-a n t i 1 o o p p i ; lintuja: trapit,
kaksi leivosta, metsäkana, teiri, aro-
kana, arohiirihaukka (Buteo dcserto-

riim) y. m. Yleispiirteissään Aasian arojen kal-

taisia ovat Pohj.-Ameriikan preeriat ja Ar-
gentiinan pampakset. Edellisille omituisia
eläimiä ovat preeriakoirT (Cynomys),
li y P P y li i i • i (JaculusJ ja h a n k a-a n t i-

looppi (AntilocapraJ. Linnuista huomataan
preeriapöllö, joka elää preeriakoiran kanssa
raaaluolissa. Matelijoi-sta on Phrynosoma-\is]i.o
huomattavin. B i i s o n i-laumat, jotka ennen
kävivät aroilla laitumella, ovat miltei sukupuut-
toon hävitetyt. Et.-Ameriikan aroilla on tunnus-

.\rokana.

merkillisimpänä jyrsijänä m aa ra (Dolichoiis) ;

Et.-Ameriikalle aivan ominai.sia ovat vyötiäi-
set, linnuista on p a m p a s-s trutsi 1. nau du
(RheaJ tärkein.

Arohumala ks. B r u n e 1 1 a.

Arojänis ks. Piiskujänis.
Arokanat, Pteroclidoe, juoksijoitten (Cursoresj

lahkoon kuuluva lintuheimo, jonka lajit muis-
tuttavat tavoil-

taan ja muo-
doltaan kanalin-
tuja. Siivet ovat
pitkät ja suipot,

jalat höyhenpeit-
teiset, takavar-
vas aivan lyhyt
tai tykkönään

surkastunut.
Tunnetuin laji on
.\asian arojen arokana (Syrrhaptes paradoxus),
joka on tehnyt laajoja vaelluksia Länsi-Euroop-
paan asti. E. M. L.

Arokasvisto. Arokasvullisuuden muodosta-
vat useimmiten verrattain korkeat heinät ja

yitit, jotka kasvavat jokseenkin harvassa peit-

tämättä maata. Muutamilla aroilla on pensas-
kasvullisuutta, mutta puita on säännöllisesti pe-

rin niukasti, useimmin ne puuttuvat. Run-
sainta ja usein sangen korkeata on kasvullisuus
heinä- ja yrttiaroilla, niukempaa pensas- ja var-
sinkin suola-aroilla.

Arokasvien biologisina päätuntomerkkeinä
ovat niiden suojakeinot kuivuutta vastaan.
Useat yrtit ovat sipuli- tai mukulakasveja, joi-

den maanpäälliset osat tykkänään lakastuvat
kuivaksi ajaksi, toiset ovat yksivuotisia säilyen

siemenenä. Yleistä on, että kasvien lehtipinta

vähenee ja että ne käyvät villakarvaisiksi.

Paitsi näitä ominaisuuksia osoittavat pensaat
taipumusta okamuodostukseen. Toiset kasvit
ovat n. s. mehukasveja, esim. kaktukset.
Yleisimmät aroheinät kuuluvat sukuihin

Stipn, Aristida, Andropogon, Panicum, Jltinroa,

Btichlov y. m., yrttisukuja ovat Fritillariu,

Allium, iicilla. Tulipa, Iris, Corydalis, Adonix,
Gypsophila, Artemisia, Xanthium, Cnicus, Echi-

nops, Eryngium, Belianthus, Verbena, Scorodos-

ma, Narthex, Rhcum y. m., pensaita Ruscus, Ge-
nista, Rosmarinus, Astragalus, UaUmodendron.
Suola-aron sukuja ovat m. m. Anahasis, Baloxy-
lon, Atriple.T, Halicornia, Siiwda. vrt. Aro.
Aromaattiset yhdistykset. Vastakohdaksi

n. s. alifaattisille ja heterosyklisille yhdistyk-

sille sanotaan niitä orgaanisia yhdistyksiä aro-

maattisiksi, jotka voidaan johtaa suljetun hiili-

renkaan sisältävistä hiilivedyistä, eritoten bent-

solista, siten että tämän vety vaihdetaan mui-

hin radikaaleihin. A:iin kuuluvat esim. bent-

soehappo. aniliini, karbolihappo y. m. Nimitys
johtuu näiden usein miellyttävästä hajusta.

Aromi 1. a r o m a (kreik. aröma = hyvä haju)

,

hyvä haju olletikkin kasveissa ja kasvinosissa.

.V. johtuu jostain haihtuvasta aineesta, joka

usein voidaan erottaa kasveista sopivien liuotus-

aineiden kuten alkoholin, eetterin y. m. avulla.

Sitruunan haju riippuu haihtuvista sitreeni- ja

pineaaniöljyistä, omenain, päärynäin y. m. he-

delmien erilaisista estereistä. Useita aromaatti-

sia rohdoksia ja öljyjä käytetään lääkkeissä.
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Aiomurioeli ks. Murmeli t.

Aron ks. A u r o u.

Aronia ks. A ni c 1 a n e h i e r.

Aronin sähkömittari, paljon käytetty, kek-
sijänsä mukaan nimitetty sähkökulutuksen mit-
tari, joka mittaa joko amperi- tai wattitun-
ncissa.

Arosa [-0'-], ilmaparantola Graubiindeuin
kutitrouissa Sveitsissä, 1,850 m yi. merenp.
Arpa ks. Arpajaiset, Arvannosto,

Perinnönjako ja Arpominen.
Arpäd [Ctrpäd] (k. 907), unk. ruhtinas, Unka-

rin valtion perustajn, Almos ruhtinaan (ks.

t.) poika. Unkarilaisten vielä ollessa Etelä-Ve-
näjän aroilla, n. .s. Lebediassa, A. valittiin (n. v.

SbU) unkarilaisten seitsemän heimon yhteiseksi
ruhtinaaksi, jonka valta, oikeudet ja velvolli-

suudet kuitenkin jossakin määrin erinäisillä

lakisäännöksillä rajoitettiin ja määrättiin. A.
johti unkarilaiset v. 895 Karpaattien yli nyk.
Lnkariin, soti menestyksellä sikäläisiä ruhti-
naita vastaan sekä anasti heidän maansa. Jo
V. 899 oli maan valloitus loppuun suoritettu.

Ylläpitääkseen valta-a.semaansa A. vielä senjäl-

keenkin teki voitokkaita sotaretkiä maansa ra-

jcjen ulkopuolelle. Teoistaan päättäen A. oli

rohkea, urhoollinen, laajanäköiuen ja valtiovii-

sas ruhtinas. — Arpädien kuningas-
suku, jonka kantaisä A. oli ja joka hallitsi

v:een 13U1 asti, antoi maalleen 4 ruhtinasta ja
23 kuninga.sta. y. \\'.

Arpajaiset, laajassa merkityksessä kaksipuo-
liseen sopimukseen perustuva yritys, jossa toi-

nen sopimuksentekijä, arpajaisten toimeenpa-
nija, sitoutuu määrätyillä ehdoilla maksamaan
määrätyn rahasumman tahi toimittamaan jon-
kun tavaran, s. o. voiton, toiselle sopimukseute-
kljälle sitä vastaan, että tämä ehdottomasti si-

toutuu suorittamaan määrätyn rahasumman,
s. o. panok.sen eli arvan. Sen mukaan, onko
voittoina rahaa tahi tavaraa, kutsutaan arpa-
jaisia raha- tahi tavara-arpajaisiksi. Suomessa
on raha-arpajaisten toimeenpaneminen koko-
naan kielletty ja tavara-arpajaisia saa pitää
ainoastaan asianomaisella luvalla. Arpojen myy-
minen maan ulkopuolella pidettäviin arpajaisiin
on niinikään kielletty (Rikoslain 43: 1, '2, 3).
Huvitilaisuuden yhteydessä vietettyjä tavara-
arpajaisia sanotaan meillä usein allegri-arpajai-
siksi. Useat valtiot panevat raha-asiainsa paran-
tamiseksi toimeen raha-arpajaisia, jotka ovat
joko 1) 1 u o k k a-a r p a j a i s i a, jotka ovat saa-
neet nimensä siitä, että arpojen nostaminen ja
niiden hinnan maksaminen tapahtuu useammissa
erissä (luokissa), tahi 2) n u m e r o-a r p a j a i-

.s i a, joissa arvanostaja mielinmääräisellä pa-
noksella ottaa luvuista 1-90 yhden tahi 2 tahi 3

tahi 4 tahi 5 numeroa ja saa, jos nostettujen
numeroiden joukossa on pelaajan valitsemia nu-
meroita, määrätyn summan. O. A'.iieH.

Arpakapula (ruots. budkafle), erinäisillä
merkeillä varu.stettu puupalikka, jonka ympäri-
lähettämisellä kansa muinais-aikana Ruotsissa
kutsuttiin kiiräjille tai sotaan. Vielä maan-
lai.ssa mainitaan arpakapulan kuljettamisesta,
joteu sitä lienee Suomessakin ennen käytetty.
Arpakapuliilla kutsutaan vieläkin paikoitellen
sammutusväkeä metsänpaloihin ja se mainitaan-
kin yleisessä laissa, vrt. Metsälaki 3 p:Itä syysk.

1886 §§ 30 ja 41 : ks. myös Aset. metsästyksestä
20 p. lokak. 1898 § 26. K. O.

Arpalaina ks. P a 1 k i n t o 1 a i n a.

Arpeggio [pe'dzo] (it.), „harpun lailla",

sointujen sävelet soitettava pianolla nopeasti

perätysten, eikä yhfaikaa, kuten nuottien asema
muuten osoittaisi. /. K.
Arpeutuminen, väkivallan tahi taudin joh-

dosta erkaantuneiden ruumiin kudososien luon-

nollinen yhteenkasvettumineu. ks. Arpi.
Arpi (cicatrix), granulatsionikudoksesta,

uudissolukosta kehittyvä sidekudos, joka haa-
van paratessa yhdistää sen reunat sekä myöskin
täyttää mahdollisesti syntyneen kudosvajauksen.

M. OB.
Arpino, [-V-], kaupunki Keski-Italiassa, Ca-

sertan provinssissa, 11,000 as., kangas- ja paperi-

teollisuutta. Muinainen A r p i n u m, Mariuksen
ja Ciceron synnyinkaupunki.
Arpominen. Suomessa yleinen on ollut a.

seulalla, joka on etelämailta Skandinaavian ja

mahdollisesti myös Venäjän kautta kulkeutunut
tapa. Seulaa on käytetty kahdella eri tavalla.

Lencqvistin nmkaan seulan ulkopuolelle lyötiin

kiinni keritsimet ja vastapäiselle sisäpuoliselle

pohjalle asetettiin harja pystyyn sekä vielä vili-

kimäsormus. Sitten joku pisti etusormensa ke-

ritsimien perään ja käsivarsi ojennettuna piteli

tätä laitosta, sillä aikaa kuin toinen, joka tahtoi
tiedustella esim. varasta, luetteli epäluulonsa
alaisia henkilöitä. Kun sattui syyllisen nimittä-
mään, niin seula kääntyi itsestänsä ja ilmaisi hä-
net. Lönnrotin mukaan seula laskettiin alassuin
lattialle tai pankolle ja sen pohjalle pantiin nel-

jälle eri haaralle: suolaa ja leipää vastatusten
ja samoin hiiltä ja savea. Otettiin sitten harja,
jonka päähän kiinnitettiin neula rihmasäikei-
ncen. Arpoja tarttui neulan säikeeseen, kohotti
harjan keskelle seulan pohjaa ja alkoi lukea
arpasanoja. Harjan liikkeistä arvattiin asian
laita. [Julius Krohn, ,,Suomen suvun pakanal-
linen jumalanpalvelus", sir, 131-135.] K. K.
Arppe, vanha turkulainen porvarissuku, alku-

jaan nimeltään Ohrapää 1. ,,Ahrapää", joka nimi
lUOO-luvun lopulla lyhennettiin muotoon Arp

;

Arppe-muotoa alettiin käyttää 18:nnella vuosi-
sadalla.

1. Nils Ludvig A. (1803-61), maamme
teollisuuden ansiokkaimpia. tienraivaajia, synt.

Kiteellä 19 p. jou-

luk. 1803. Vanhem-
mat olivat tuomari
Nils A. ja Margareta
Sofia Wegeli M. Tul-
tuaan ylioppilaaksi

1820 A. harjoitti la-

kitieteellisiä opinto-
ja Turussa ja kirjoi-

tettiin auskultantik-
si Vaasan hovioikeu-
teen 1823. Mutta
vähävaraisuutensa

takia hän jo seuraa-
vana vuonna siirtyi

käytännölliselle ural-
le ruveten apulai-
seksi varakkaalle njjs Ludvig Arppe,
langolleen, maisteri
J. Fabritiukselle, joka harjoitti sahaliikettä Ki-
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teen Puhoksessa. V. 1832 A. rakeuautti itselleen

Kuuruaukosken sahan Pielisjoen suupuolelle ja

laajensi sitten liikkeensä siellä hyvin suureksi

;

höyrysahan perustamiseen ei hallitus antanut
hänelle lupaa, koska sen katsottiin liiaksi hävit-

tävän metsää. — Sahoihin oli näihin aikoihin
saakka tuotu tukkeja vain niiden lähimmästä
ympäristöstä, mutta A. ryhtyi hankkimaan met-
siä kauempaakin, huolimatta viranomaisten mo-
nista estelyistä. Puutavaraliikkeensä turvaa-
miseksi hän osti myös paljon maatiloja ; niiden
entiset omistajat saivat edelleenkin jäädä tiloil-

leen asumaan, ja A. piti heistä hyvää huolta. —
Suurien puutavaramääräin kuljettamista varten
rakennettiin lotjia, mutta kun niiden kulku oli

Saimaan monimutkaisissa vesistöissä kovin hi-

dasta, ryhtyi A. puuhaamaan höyrylaivaa niitä

vetämään, ja 16 p. tamraik. 1833 senaatti myönsi
hänelle 20 vuoden ajaksi yksinomaisen erikois-

oikeuden pitää höyrylaivaa Saimaalla. Viipy-
mättä rakennettiin Puhoksessa höyrylaiva, johon
kone tuotiin Pietarista, ja kesällä samana
vuonna laiva laskettiin vesille; tälle maamme
ensimäiselle höyrylaivalle annettiin nimeksi
Ilmarinen. — Kuljetuksen helpottamiseksi A.
rakennutti Ltraan sulun, joka oli maamme toi-

nen alallaan. Hän myöskin rakennutti Suomen
ensimäisen rautatien, jolla kuitenkin vain hevo-
set olivat vetäjinä; tämä pieni rantarata ulottui

Puhoksesta Pyhäjärven pohjoisrantaan.
Mutta maamme hallitus, joka koetti pitää

huolta metsäin suojelemisesta, teki yhtä mittaa
esteitä A:n uutteralle ja taitavalle toiminnalle
puutavaraliikkeen alalla. Kuurnan saha määrät-
tiin 1849 purettavaksi, koska se muka oli

erään järvenlaskun tiellä. V. 1851 julkaistiin

uusi „metsäjärjestys", ja kun sen ahtaiden sää-

dösten noudattamista ruvettiin tehokkaasti val-

vomaan, täytyi A:n vetäytyä pois sahateolli-

suutta harjoittamasta
; „eihän saattanut enää

olla rehellinen mies ja harjoittaa sahaliikettä",
kuten hän itse lausui. Uusi toiminta-ala avau-
tui hänelle nyt rautateollisuudessa, jota halli-

tuskin koetti kaikin tavoin edistää. Jo aikai-
semmin A. oli yhdes.sä kollegiase.ssori J. Hallon-
bladin kanssa ostanut Värtsilän sahan Tohma-
järvellä. Tänne hän rakennutti v. 1850 masuunin
ympäristöstä saatavan järvimalmin sulattamista
varten ja seuraavana vuonna hän osti lisäksi

Möhkön rautaruukin Ilomantsissa. V. 1859 hän
alkoi rakentaa suurta valssilaitosta Värtsilään
ja samana vuonna hän osti Venäjän kruunulta
Läskelän sahan Sortavalan pitäjässä, aikoen
ruveta taa.skin harjoittamaan sahaliikettä, jolle

vihdoinkin vapaammat ajat koittivat. Mutta
nämä puuhat keskeytti halvauskohtaus v. 186(

ja seuraavana vuonna, jouluk. 9 p., A. kuoli.

Sen ohella, että A. oli saha- ja rautateollisuu-
temme tarmokkaimpia tienraivaajia, Itä-Suomen
tehdasliikkeen luoja, on hänellä huomattava mer-
kitys myöskin uudenaikaisen maanviljelyksen
edistäjänä, metsänkylvämisen aloittajana jn

kansakoulujen perustajana. [Oman Maan kir-

joitus jouluk. 19 p.] L. Ilrni.

2. Adol f E d var d A. (1818-94), luonnon-
tutkija, senaattori, tuli harjoitettuaan opintoja
koti- ja ulkomailla kemian professoriksi 184 7.

Etevänä tutkijana ja opettajana hän pian tuli

tunnetuksi, herättäen teoksillaan huomiota

myöskin muiden maiden tieteellisissä piireissä.

Hänen vaikutuksestaan yliopisto sai uuden ke-
miallisen laboratorin. Suomen tiedeseuran sih-

teerinä hän oli 1855-67. Yksitoista vuotta,
1858:sta lähtien, A. oli yliopiston rehtorina osoit-

taen tässäkin toimessa kykyään ja tarmoaan.
Siten hän kuitenkin vähitellen tuli vedetyksi
tieteen palveluksesta yleisiin toimiin. Hän oli

1S62 jäsenenä Tammikuun valiokunnassa ja, tul-

tuaan aateloiduksi 1863, useilla valtiopäivillä.

Painoylihallituksen jäseneksi hän tuli 1862 ja
sen puheenjohtajaksi 1865. Pysymällä tässä
virassa myöskin 1867:n jälkeen, jolloin ennakko-
sensuuri taas pantiin voimaan, A. suurelta
osalta menetti kansalaisten luottamuksen. Hän
erosi 1870 professorinvirastaan, mutta vasta
1877 painoylihallituksesta. Sen jälkeen hän 8

vuotta vietti yksityiselämää, ottaen kuitenkin
1879-8U osaa n. s. suuren koulukomitean töihin.

1885 hän jälleen astui valtion palvelukseen tul-

len teoUisuushallituksen ensimäiseksi yli-inten-

dentiksi. Tästä toimesta hän 1890 siirtyi se-

naatin kauppa- ja teollisuustoimituskunnau
päälliköksi, jona oli kuolemaansa saakka.

3. A u gu s t F r e d r i k A. (s. 1854), näyt-
tämötaiteilija, tuli ylioppilaaksi 1874, debytee-
rasi 1876, opiskeli ja esiintyi ulkomailla 1877-

79 ja oli 1879-87 jäsenenä Ruotsalaisessa teat-

terissa. Jatkettuaan opintojaan 1882 Parii-

sissa ja tutkittuaan ohjausta 1887-88 Saksassa,
hän 1888-90 johti Helsingissä oopperaseuruetta
ja perusti sen jälkeen näyttelijäseurueen, joka
neljänä vuonna näytteli etupäässä Suomen suu-

rimmissa maaseutukaupungeissa, kahtena vii-

meisenä myös Ruotsissa ja Norjassa. 1894-99

hän oli Ruotsalaisen teatterin ja 1898-1903
Ruots. kotimaisen teatterin johtajana; nykyään
Ruots. teatterin toisena („rolkteatterin") johta-

jana. A. on saanut runsaasti kiitosta osakseen
sekä johtajana että näyttelijänä. Hänen tunne-
tuin osansa on „pastori Jussilainen" („Kuopion
takana")

.

Arpuusi ks. C i t r u 1 1 u s.

Arquä, kylä Italiassa, Padovan maakunnassa,
n. 1,400 as. Petrarcan viimeinen asuinpaikka:
kyläkirkon edustalla on hänen hautapatsaansa.

Arrajoki, maatila Nastolassa, kuuluu vapaa-
herra R. W. Wredelle. Ä. ^.

Arran [iir:»i], saari Skotlannissa, Clyde-vuo-
non suulla, 430 knr, 7,712 as. (1901). Luonto
on kaunis, vesiputouksia. Väestö harjoittaa
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karjanhoitoa, maanviljelystä ja kalastusta.

Muistomerkkejä druidien ajoilta. Tarun mu-
kaan A. on Ossianin viimeinen olinpaikka.
Arranuotta, rtvmättylän ja Luonnonmaan

tienoilla osanuotasta eli osallisten-
nuotasta käytetty nimitys erotuk-
seksi talon yksin omistamasta nuotasta, talon-
nuotasta eli isosta nuotasta. Molem-
mat ovat tekotavaltaan ja kooltaan samanlaisia
liailiiiuottia. — A r r a p a a 1 1 i, vene, jota arra-

nuotalla a])ajoitaessa käytetään. U. T. S.

Arias /am, myös: ar(i'sj, Pas-de-Calais'n de-

partementin pääkaupunki ja linnoitus Schelden
lisä joen Scarpen varrella Koill.-Ranskassa, 26,000

as. Kaupunki on hyvin rakennettu. Tuomio-
kirkko, raatihuone ja benediktiiniluostari St.

Vaast ovat goottilaiseen tyyliin rakennetut. Piis-

panistuin, kirjasto, museo. Pitsien, trikootava-
rain ja sokerin valmistusta. 1300- ja 1400-lu-

vuUa A. oli kudottujen ta|)Pttien, n. s. a r r a s-

tapettien valmistuksen pääpaikka. — Kobes-
pierren syntymäjiaikka. — A. oli ensin keltti-

läisien atropaattien pääkaupunkina (lat. Xemet-
aciitii), sittemmin Artois'n kreivikunnan pää-

kaupunkina ja joutui sen mukana Burgundiu
heri tilalle. V. 1640 ranskalaiset sen valloittivat.

Arrebo, Anders Christensen (1587-

lliöTj, tan.sk. runoilija. Tuli 31 vuoden van-
hana piispaksi Trondhjemiin, jossa hän varo-

mattomalla esiintymisellään joutui syytteeseen
pahennusta tuottavasta elämästä ja erotettiin

virastaan. lG26:sta alkaen hän toimi pappina
Vordingborgissa. Hänen pääteoksensa on „He-
xaemeron", vapaa mukaelma ranskalaisen Du
liartas'n runoelmasta ,,La premiöre .semaine"
(Lu(iniisviikko)

.

Arrest [arif], H e i n r i c h L u d v i g d' (1822-

75), saks. tjihtitieteilijä, tuli 1848 observaatto-
riksi Ijeijizigiin ja 1852 profes.soriksi ; kutsuttiin
1857 professoriksi Kööpenhaminan yliopistoon.

.\. on keksinyt 400 tähtisumua. Paitsi neljää
pyrstötähteä, joista yhdellä on hänen ninieu.sä,

keksi hän lisäksi planetoidi Krejan.
Arrest of judgment (engl. ar(!'st gv dzödz-

iii.nit), englantilaisessa oikeudessa julistetun
tMomion täytäntöönjjanon estäminen siten, että

tudiiiittu vetoaa oikeudenkäyntimenettelyssä teh-

tyihin ohiinaisiin muotovirheisiin. O. K:nen.
Arretium /-c'-/ (lat.) ks. A r e z z o.

Arrha (lat.), kiisiraha. A. nuptialis tai

s p o n s a 1 i s, huomenlahja.
Arrhenius l-rc'-J, C a r 1 J a k o b (s. 1823)

,

professori, suom. koulumies, .synt. Porissa 6 p.

kesäk. 1823, ylioppilaaksi 1843, fil. kand. 1849,

jonka jälkeen antautui koulu-uralle ja toimi
luonnontieteiden opettajana etupäässä Turun lu-

kiossa ja sittemmin lyseossa, jonka rehtorina oli

v. 1872-70 ja 1886-90. Professorin arvonimen A.
sai 1895. Hän oli valistunut koulumies ja häntä
on käytetty paljon mj^öskin yhteiskunnallisiin
toimiin.

Arrhenius [rv-j. 1. Johan Petter A.
(1811-89), ruots. kasvitieteilijä ja maanviljelys-
kirjailija. Tuli 1840 kasvitieteen dosentiksi ja

1846 käytiinnöUisen kansantalouden ai)ulaiseksi

Upsalan yliopistoon. Julkaisi muvitamia kasvit,

teoksia, mutta saavutti varsinaisen maineensa
Kuotsin maauviljelj-ksen kehittäjänä. Ultunan
inaanviljelysopistou johtajana (1846-62) hän saat-

toi tämän opiston siihen kukoistavaan tilaan,

jossa se vielä nykyisin on. Hänen teoksistaan

ovat tärkeimmät: „Handbok i Svenska jordbru-

ket" (1859-61), 6:nneu painoksen toimittanut
1894 J. Alströmer) ; ..Landbrukspraktika" (1855,

9:nnen painoksen toimitti 1901 J. F. Hallenborg)

.

2. Svante A. (s. 1859), edellisen veljen-

poika, ruots. fyysikko ja kemisti, fil. kand. 1878,

sekä fil. lisens. ja

toht. 18S4, nimitettiin

1884 fysikaalisen ke-

mian dosentiksi Upsa-
lan yliopistoon, 1891

fysiikan opettajaksi

Tukholman korkea-

kouluun. 1895 saman
aineen professoriksi

sekä 1897 korkeakou-
lun rehtoriksi. A.
työskenteli 1881-83

kuuluisan fyysikon
Edlundin johdolla

Tukholmassa sekä

oleskeli 1886-88 uiko

mailla työskennellen
tunnettujen fyysikko- ">•'"" -^nMirnius.

jen Kohlrauschin ja

Bolzuiannin sekä fysikaalisten kemistien Ost-

«aldin ja van't Hoffin laboratoreissa. Tällä

matkalla on epäilemättä ollut varsin tuntuva
vaikutus A:n myöhempään toimintaan. A. on
kuuluisimpia nykyään elävistä kemisteistä.

Maineensa hän on saavuttanut etupäässä n. s.

elektrolyyttisen dissosiatsioniteorian varsinai-

sena perustajana (ks. Dissosiatsioni).
Tämän teorian merkitys varsinkin kemian tutki-

mukselle on ollut arvaamattoman suuri. Se on
luonut uuden, tarkasti tieteellisen käsityksen
kemiallisista ilmiöistä ja antanut aihetta usei-

hin tärkeihiu tieteellisiin töihin. Mutta ei ai-

noastaan kemiassa, myös muissa tieteissä kuten
fysiikassa ja fysiologiassa on sillä ollut varsin

tuntuva vaikutus. Nykyinen elektrokemia pe-

rustuu tälle teorialle kokonaan. Dissosiatsioni-

teorian A. esitti täydellisenä (1887) teoksissaan

,,Försök att beräkna dissociationen (aktivitets-

koefficienten) hos i vatten lösta kroppar'' ja

..Additive Eigenschaften der Salzlösungeu". V:sta
1887 A. on sitten julkaissut useita varsin tiirkeitä

tutkimuksia, jotka ovat antaneet yhä suurem|>aa
tukea (lissosiatsioniteorialle ja joissa sitä edel-

leen on kehitetty. Paitsi puhtaan fysikaalisen

kemian alalla, A. on työskennellyt astrofysiikan,

geofysiikan, geologian, nutereologian ja fysio-

logian alalla. Hän on tutkinut ilman sähköä ja

sen kanssa yhteydessä olevia ilmiöitä, ukkosta
ja revontulia, ilman hiilihappopitoisuuden vaiku-
tusta maanpinnan lämpötilaan ja monia muita
kosmisia kysymyksiä. Selonteko koko kosmi-
sesta fysiikasta uudenaikaisen kemian ja fysii-

kan kannalta katsottuna on hänen teoksessaan
..Lehrbueh der kosmi.schen Physik" (1902-1903).

Edelleen A. on työskennellyt serumterapian
alalla. Tärkeimmät tuloksensa tältä alalta hän
on koonnut teokseensa „.\invendung der physi-
kalischen Chemie auf die Serumtherapie" (1904).
V. 1903 A. sai Nobelin kemianpalkinnon ja

kutsuttiin 1904 fysikaalisen kemian professo-

riksi Berliinin yliopistoon, jota kutsumusta hän
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ei kuitenksifin ottanut vastaan koska Ruotsin
tiedeakatemia fysikaalista kemiaa varten pe-

rusti erityisen Nobel-instituutin, johon A. tuli

johtajaksi. A:n yleistajuisista kirjoista on suo-

meksi ilmestynyt ..Maailmojen kehitys" (1907)

ja „Maailnian arvoitusta ratkaisemas.sa" (1908).

W. B.
Arri, Uudenkaupungin tienoilla ennen käy-

tetty nuotta, jolla hailia ja siikaa yöllä vedet-

tiin. U. T. S.

Arria, jalosukuinen roomalaisnainen. Ca;cina

Ptetuksen puoliso. Kun P»tus osanotosta kapi-
naan keisari Claudiusta vastaan (v. 42 j. Kr.)

tuomittuna kuolemaan epäröi aikoessaan tehdä
itsemurhan, työnsi A. tikarin rintaansa ja ojensi

sen sitten puolisolleen sanoen: Paete, non do-
let (,.Ei tee kipeätä, Pa?tus!"). (K. J. B.)
Arrianos [-äno's] (lat. FhVvius Arriä'nus)

(n. 95- u. ISO j. Kr.), kreik. kirjailija, synt. Vä-
hän-Aasian Bithynian Nikoraedeiassa. Nautti
nuorena stoalaisen filosoQn Epiktetoksen ope-

tusta; saavutti roomalaisena virkamiehenä kei-

sari Hadrianuksen suosion ; tuli v. 130 konsu-
liksi, oli 131-137 Kappadokian maaherrana: eli

loppuikänsä Ateenassa, antautuen kirjallisiin

harrastuksiin. Historiankirjoittajana A. otti

Ksenophonin esikuvakseen. Tärkein A:n säily-

neistä teoksista, „Anabasis", käsittelee, yleensä
hyviin lähteisiin perustuen, Aleksanteri Suuren
sotaretkiä. O. E. T.

Arrieerikaarti (ransk. arriere-garde) , se sota-

joukon osasto, jonka tehtävänä on erikoisena
joukkona kulkea pääjoukon takana ja turvata
koko kulkujärjestystä takaapäin vihollisen äkki-
arvaamattomilta hyökkäyksiltä, vrt. Taka-
joukko. (i[. V. H.)
Arroganssi (ransk. arrogance < lat. arro-

ga'ntia), julkea vaateliaisuus, röyhkeys.
Arrogatsioni (lat. arrogä'tiö), roomalaisten

keskuudessa muudan toimitus, jolla täysival-
tainen henkilö otettiin lapsen asemaan, vrt.

A d o p t e e r a t a. (K. J. H.)
Arrondissement [arödismä'] (ransk.), arron-

dissementti, piirikunta. Ranskassa departementin
osa, jonka johdossa on aliprefekti ; siten nimi-
tetään myös niitä osia, joihin Ranskan suurem-
mat kaupungit jaetaan.
Arrowjuuri ks. A r r o w r o o t.

Arrowroot [ärörCitJ (itäranta arundiiiacea) on
Mara»lace(F-heimooa kuuluva inkiväärille
(jonka näköinen se hyvin on) lähisukuinen
kasvi. Jalanpituiset, sormenpaksuiset juurakot
sisältävät runsaasti tärkkelystä, joka a:nimellä
käy kaupassa. Nimeä käytetään myös yleisni-

mityksenä kaikelle tropiikeista tuodulle tärkke-
lysjauholle. Kasvi on kotoisin Länsi-Intiasta ja

Etclä-Ameriikan pohj.-osista, mutta on nyk.
yleinen viljelyskasvi muissakin kuumissa maissa.

J. A. W.
Ars (lat.), taide, tiede; taito. Ars 1 o n g a,

vita b r e V i s, lat. sanani., „taito on pitkä,
elämä lyhyt".

Arsakidit, parthilainen kuningassuku, jonka
jäsen Arsakes I 256 e. Kr. vapautti Parthian
Seleukidien vallasta omaksi erikoiseksi valta-

kunnaksi. Viimeisen, Artabanus IV:n, syöksi
vallasta Sa.ssanidien kantaisä Artakserkses 216

j. Kr. 150 e. Kr.-428 j. Kr. A:n sivuhaara hal-

litsi Armeeniassa.

Arsenaali (alkup. arab., miat. arsena, it. dar-
sciia = vaatehuone), sotatarpeiden, varsinkin
aseiden säilytyspaikka.
Arsenaatit, arsenikkihapon suolat, ks. A r-

senikkihappo.
Arsen ks. Arsenikki.
Arsenicum, arsenikin lat. nimitys.
Arsenidit, arsenikin ja eräiden metallien yh-

distyksiä, ks. A r s e n i k k i m e t a 1 1 i t.

Arseniitit, arsenikkihapokkeen suolat, ks.

Arsenikkitrioksidi.
Arsenij, ven. munkki, kotoisin Novgorodista,

mainitaan käyneen Athos-vuorellakin, ennen-
kuin tuli munkiksi Valamoon, josta 1398 perusti
Konevitsan luostarin, kastaen kreikan-uskoon
siellä asuvat pakanalliset karjalaiset, jotka en-
nen vuosittain saarella suuren kiven luona uhra-
sivat hevosen vainajain hengille. E. G.
Arsenikki (kreik. arseniko'n), alkuaine, kem.

merkki As. Sitä tavataan luonnossa sekä pelk-

känä että yhtyneenä muihin alkuaineisiin var-
sinkin metalleiliin ja rikkiin. Saadaan kuumen-
tamalla arsenikkikiisua (ks. t.) ilmattomassa
tilassa tai pelkistämällä arsenikkitrioksidia (ks.

t.) hiilen kanssa. A. on kiteistä, teräksenhar-
maata, metallikiiltoista, haurasta ainetta; om. p.

5,75: at. p. 75,0. Kuumennettaessa tavallisen

ilmanpaineen vallitessa a. ei sula, vaan muuttuu
ruskeankeltaiseksi höyryksi, jolla on vastenmie-
linen kynsilaukan haju. Ilmassa kuumennet-
tuna a. palaa sinertävällä liekillä a.-trioksidiksi.

— Paitsi kiteisenä esiintyy a. useammissa amor-
fisissa muodoissa ; tunnetaan sekä keltaista, rus-

keata että tummanharmaata amorfista a:ia. Sekä
alkuaine itse että sen yhdistykset ovat erittäin

myrkyllisiä. A. osoitetaan Marshin kokeella
(ks. a.-vety). — Metallista a. käytetään m. m.
haulien valmistuksessa. Sekoittamalla näiden
valmistukseen käytettävään lyijyyn pieni määrä
a:ia saadaan haulit kovemmiksi ja ne pyöris-

tyvät helpommin. (W. B.)

Arsenikkihapoke ks. Arsenikkitriok-
sidi.
Arsenikkihappo, kem., arsenikkia, vetyä ja

happea sisältävä ylidistys (HjAsO,) . Saadaan
hapettamalla arsenikkitrioksidia typpihapolla;
värittömiä, vetistyviä, veteen helposti liukene-

via kiteitä: ei ole yhtä myrkyllistä kuin arse-

nikkitrioksidi. A:n suoloja nimitetään arsenaa-

leiksi eli arsenikkihappoisiksi suoloiksi.

(W. B.)

Arseuikkikiisu, rautaa, arsenikkia ja rikkiä

sisältävä mineraali (FeAsS), jossa myös voi olla

hopeaa, kultaa ja kobolttia. A. on hopeanval-

keatateräsharmaata, esiintyy rombisina kiteinä

tahi pötkymäisinä ja rakeisina aggregaatteina
malmisuonissa. Om. p. 6-6,2.

ArsenikkiMoridi, Uem., arsenikki- ja kloori-

yhdistys (AsClj), saadaan kuumentamalla ar-

senikkia kloorikaasussa ; väritön, myrkyllinen
neste.

Arsenikkikukka. arsenikkitrioksidi (ks. t.)

.

Arsenikkimetallit, arsenikin ja eräiden me-
tallien, kuten raudan, nikkelin, koboltin y. m.

yhdistyksiä. Esiintyvät luonnossa: valmiste-

taan kuumentamalla metallia yhdessä arsenikki-

vedyn kanssa, jolloin syntyy a:eja ja vapaata
vetyä, metalli- ja vetyatomin vaihtaessa paik-

kaa.
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Arsenikkimyrkytys 1. arsenisismi. Ar-

senikkia on usfin väreissä, semminkin vihreissä,

joita käytetään seinäpapereiden värjäämiseen,

lampunvarjostimiin, keinotekoisiin kukkiin y. m.
Äkillinen a. ilmenee kiivaana oksennuksena
ja ripulina, ynnä suonenvetona ja kouristuksina

sekä nopeasti kehittyvänä voimattomuutena.
Arsenikin vastamyrkkynä on vasta valmistettu

rautah}'(lroksidi ja heikosti poltettu magnesia.
Jollei oksennus itsestään seuraa, on syytä keino-

tekoisesti saada tämä ensin tapahtumaan; sen

jälkeen annetaan maitoa ja kalkkivettä tahi

raakaa munanvalkuaista, kunnes ehditään lää-

käriä ja vastamyrkkyä hankkia. K r o o n i 1-

1 i n e n a., hitaasti hiipien kehittyvä, ilmenee

huonona yleisvointina, harmaana ihonvärinä
ynnä moMi'na muuna häiriönä. il. 0-B.
Arsenikkipeili ks. Arsenikkivety.
Arsenikkisulfidit, kem., arsenikin ja rikin

yhdistyksiä. Arsenikkidisulfidi (Asj

Sj) esiintyy luonnossa realgarimineraalina, mutta
sitä valmistetaan myös keinotekoisesti kuu-
mentamalla yhdessä arsenikkia ja rikkiä. Se
on rubiinin-punaista ainetta, joka muserrettuna
muuttuu ponieranssinkeltaiseksi pulveriksi. On
vedessä liukenematonta, helposti sulavaa ja pa-

laa ilmassa kuumennettaessa arsenikkitrioksi-

diksi ja rikkidioksidiksi. Kauppatavarana sille

annetaan nimet r e a 1 g a r i, punainen ar-
senikki, sanderakki j. n. e. Käytetään
maalivärinä. — Arsenikkitrisulfidia
(AsnSa) (luonnossa auripigmenttinä) valmisto-

tpan kuumentamalla arsenikkia tahi arsenikki-

trioksidia yhdessä rikin kanssa tahi rikkivedyllä

saostamalla arseuikkili;i|iokeliuoksesta. Se on
sitruunankeltaista, helposti sulavaa, veteen liuke-

nematonta. Käytetään keltamaalina ja nahka-
teollisuudessa karvojen poistamiseen. R h u s-

maata, joka on sekoitus arsenikkitrisulfidista

ja sammutetusta kalkista, käyttävät itämaalaiset
karvojen poistamiseen. — A r s e n i k k i p e n-

tasulfidia (ASjS,) valmistetaan kuumenta-
malla edellisiä tahi arsenikkia sopivan rikki-

määrän kanssa. On sitruunankeltaista, helposti

suhivaii. vetciMi liukciu-nuitonta.

Arsenikkitrioksidi (a.-hapoke, valkoi-
nen arsenikki), kcm., arsenikin ja hapen
yhdistys (AsjO,). saadaan pasuttamalla arse-

nikkikiisua, joUoinka arsenikkitrioksidi suhli-

meerautuu ja tiivistytetään erityisiin kammioi-
hin (myrkkyk'immiot) . A. on valkoista, myrkyl-
listä, iiiaulorita ja hajutonta jauhoa tai lasi-

eli posliiniinaista ainetta; liukenee vaikeasti

veteen, l]el|iommin suolahap[>oon. Pelkistävien
aineiden kanssa kuumennettuna se alkaa haista

kynsilaukalta ja vapaata arsenikkia erkanee.
Vesiliuoksen voidaan olettaa sisältävän varsi-
naista arsenikkihapoketta (IJjAsOj)

,

koska liuos vaikuttaa niinkuin siinä olisi sellai-

nen happo, jota tosin ei voida eristää, mutta
josta tunnetaan sarja suoloja, arseniitit 1.

arsenikkihapokkeiset suolat. Arsenikkihapok-
keisista suoloista ovat ainoastaan alkalisuolat

veteen liukenevia. A:a käytetään väriaineiden
m. m. Sch\veinfurthin vihreän valmistukseen,
sulan lasimassan puhdistamiseen; karvojen peit-

tausaineena hattuteollisuudessa, messinkiä syö-

vytettU€'ssä teräksenharmaaksi, valmistettaessa
kobolttia, nikkeliä, emaljia, arsenikkihappoa, täy-

tettyjen eläinten säilyttimenä, rotanmyrkkynä,
lääkkeenä. Vaikka a. on väkevää myrkkyä
(0,a gr on tappava annos), voi ruumis kuitenkin
siihen vähitellen tottua. Se silloin vaikuttaa
edullisesti ravitsemistilaan ja edistää luunmuo-
dostusta.

Arsenikkivety, kem., arsenikin ja vedyn yh-
distys (AsHj), on väritöntä, erinomaisen myr-
kyllistä ja pahanhajuista kaasua, joka sytytet-

tynä palaa vaaleansinertävällä liekillä arsenik-

kitrioksidiksi ja vedeksi. A. syntyy, kun vety
irtautumishetkellään vaikuttaa arsenikin happi-
yhdistyksiin. A. hajoaa helposti aineosiinsa

kuumennettaessa, jolloin arsenikki kerääntyy
kylmemmille paikoille peilimäisenä kerroksena.
Tämä on herkkä tunnusmerkki pienimmillekin
arsenikkimäärille, ja siksi käytetään sitä esim.

tapetteja ja kankaita tutkittaessa sekä arse-

nikkimyrkytystä todistamaan. Keksijänsä mu-
kaan sanotaan tätä menettelytapaa M a r s h i n
kokeeksi ja tehdään se seuraavalla tavalla:

Kaasukehityspulloon jiannaan sinkkipaloja

sekä hiukan vettä ja sitten laimeaa rikkihappoa.
Jos vielä lisätään siihen jonkunverran arse-

nikkihapokeliuosta, muodostaa kehittyvä vety

tämän kanssa vettä ja a:ä (H3ASO3 -f 6H = 311,0

+ AsHs) ,
joka yhdessä ylimääräisen vedyn

kanssa saa poistua pullosta vaikeasti sulavaa
lasiputkea pitkin. .Jos tätä nyt yhdestä kohden
kuumennetaan, hajoaa a., jolloin arsenikki aset-

tuu tummanruskeana kiiltävänä kerroksena put-

ken kylmempään osaan (arsenikkipeili). Jos
taasen putkea ei hehkuteta, vaan ulosvirtaava

kaasu sytytetään ja liekkiin asetetaan posliini-

malja, asettuu sen pinnalle tummia kiiltäviä ar-

senikkipilkkuja. Arsenikkipeili ja pilkut liuke-

nevat helposti (erotukseksi antimonista) nat-

riumhypokloriittil luokseen.
Arsiini, arsenikkivety (ks. t.).

Arsina (veii. arsi'n), venäläinen kyynärä = 16

venäjän tuumaa (versolcj = V3 syltä (saze'nj) =

0,7112 ro.

Arsis (kreik.), „nousu", runojalan korollinen

osa, vastakohta on t h e s i s, koroton osa. Soi-

tannossa a. tarkoittaa nousutahtia.
Arta (turk. Karda, vanha Aynbrakia) . 1. Sa-

mannimisen nomoksen pääkaupunki Kreikassa,

n. 8,000 as. Joutui 1881 Kreikalle. A r t a-

lahti, Joonianmeren 40 km pitkä lahti, Krei-

kan rannikolla. — 2. Kaupunki Espanjan Mal-
lorcan saarella. Lähistössii on suuri tijipukivi-

luola (Ouevas de A.).

Artakserkses f-e'rkses] (oikeammin Arto-

ksc'rkses), kolmen Persian kuninkaan nimi. —
1. A. I L o n g i m a n u s Kserkses I:n nuorempi
poika (464-'12'4 e. Kr.). Hänen hallitusaikanansa
päättyivät persialais-kreikkalaiset sodat 449 .sopi-

pimukseen, jonka kautta kreikkalaiset kaupun-
git A^ähän-Aasian länsirannikolla julistettiin it-

senäisiksi. — 2. A. II M n emo n Pareios II:n

poika (404-358 e. Kr.). Voitti veljensä Kyyrok-
sen, joka pyrki valtaistuimelle, Kunaksan tap-

pelussa 401. Tähän aikaan alkaa Persian valta-

kunnan rappeutuminen. Teki kuitenkin Spar-
tan kanssa edullisen Antalkidaan rauhan (ks. t.)

387. — 3. A. III O k h o s, edellisen poika ja seu-

raaja (358-338 e. Kr.). Valloitti jälleen Foini-

kian ja Egyptin, jotka olivat irtautuneet Per-
sian vallasta. Kuoli myrkytykseen. — 4. A. oli
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nimeltään vielä Sassanidien uuden Persian valta-

kunnan perustaja t226-240 j. Kr.).

Artedi [-e'-J, Peter (1705-35), ruots. eläin-

tieteilijä, sai perustavien, kaloja koskevien tut-

kimustensa vuoksi nimen „iktyologian isä'".

Hukkui Amsterdamissa 1735: hänen jälkeensä
jättämät käsikirjoitukset julkaisi hänen uskolli-

nen nuoruudenystävänsä LinniS.

Arteeriektasia (kreik. arterVa = valtimo, ja
efctasis = laajentuminen), valtimoulaajennus. vrt.

A n e u r y s m a.

Arteeriskleroosi (kreik. ar(cri'a = valtimo, ja

«fciero's = kovaj , kroonillisen tulehduksen aikaan-
saama aortan ja valtimojen seinämien paksune-
minen, joka vie sekä verisuonien kalkkiutumi-
seen että myöskin paikallisiin pehmenemisiin;
a. kuuluu yleensä elimistömme vanhuuden muu-
toksiin, mutta esiintyy nuoremmallakin iällä

muutamien tautien, etupäässä kuppataudin ai-

heuttamana, il. 0-B.
Arteerit ks. \' a 1 1 i m o t.

Arteeritulehdus ks. Arteeriskleroosi.
Arteesinen kaivo, porattu kaivo, missä vesi

nousee zuaanpinnan yli. Tämä johtuu siitä, että

vettä tuopa maakerros on kahden läpäisemät-
tömän savi- tahi vuorikerrokseu välissä ja yh-
teydessä korkeammalla olevien maanalaisten
vesien kanssa. Nimensä on arteesinen kaivo
saanut Ran.skan maakunnasta Artois'sta, missä
ensimäinen kaivonporaus Euroopassa suoritet-

tiin V. 1126. Joskus ovat tällaiset kaivot hyvin
syviä, aina 1,000 m ja enemmänkin.
Artefakti (lat. ars = taito, ja /acere = tehdä)

,

keinotekoinen esine (vastakohtana luonnon muo-
dostamalle) , käsiteos, taidetuote.

Arteli ks. A r 1 1 e 1 i.

Artemidoros [-mi'dö-] nimisistä kreikkalaisis-

ta kirjailijoista mainittakoon A. D a 1 d i a n o s,

synt. Ephesoksesta : eli luult. Lyydian Daldis-
kaupungissa, 2 vuosis. j. Kr. Kirjoitti Unikir-
jan (Oneirokritika)

, joka on säilynyt meidän
aikoihimme ja jolla on kulttuurihistoriallinen

merkitys. O. E. T.

Artemis, kreikkalaisten uskonnossa Zeuk-
sen ja Leton tytär, Apollonin sisar, vapaassa

luonnossa vallitseva juma-
latar, joka edistää kasvul-
lisuutta ja varttuvaa elä-

mää ihmis- ja eläinkun-
nassa sekä kaitsee synty-
misiä, mutta tuottaa myös
äkkikuolon, varsinkin nai-

sille. Myöhemmin A:sta
kehittyi yöllisen taivaan
ja kuun haltijatar, joten

hän jossakin määrin suli

yhteen Hekaten ja Selenen
kanssa. Saduissa A. esiin-

tyy metsästäjättärenä ja

neitseellisen puhtauden
puoltajana. A. sekoitettiin

myös useihin vierasperäi-

siin jumaluuksiin (Ephe-
soksen ja Taurilaisten A.) . Roomalaiset näkivät
hänessä Dinnausa. Vanhemmassa taiteessa A.
esiintyi jalkoihin ulottuvissa vaatteissa, myö-
hemmin hänet esitettiin korkealle kohotetussa
metsästäjättären puvussa, minkä tyypin loi

Praksiteles (4 vuosis. e. Kr.) . Säilyneistä esi-

.\rtemis (Diana).

tyksistä ovat tunnetuimmat n. s. Gabiilainen
Diana, joka todennäköisesti perustuu Praksi-
teleen teokseen ja Versailles'in D.. jota pidetään
Leokhareen (4 vuosis. e. Kr.) teoksen jäljennök-
senä, molemmat Louvre'ssa Pariisissa. Tavalli-
simmat A:n attribuutit ovat jousi ja nuolet tai

soihtu ; hänen kerallaan tavataan usein metsä-
kauris, koira y. m. E. Rn.
Artemisia [-mJsi'-J (lat. ArtemVsia) . 1. Hali-

karnassoksen kuningatar, joka otti osaa Kserk-
seen sotaretkeen Kreikkaa vastaan ja taisteli

urhoollisesti Salamiin tappelussa (480 e. Kr.).
— 2. Kaarian kuningatar (353-351 e. Kr.),
naimisissa veljensä Mausoloksen kanssa. Hän
antoi puolisonsa haudalle pystyttää komean
muistomerkin, Mausoleionin (ks. Mauso-
leumi).
Artemisia, maruna, kasvisuku Compositm-

heimossa. N. 200 lajia, jotka ovat levinneet Eu-
rooppaan, Pohj.-Afrikkaan, Pohj.-

Ameriikkaan sekä Länsi- ja Pohj.-

Aasiaan. Mykeröt pieniä, mel-
kein terttumaisesti järjestyneet

varren lukuisten haarojen ylä-

osaan. Lajit huomattavia sisäl-

tämiensä haihtuvien öljyjen ja

katkerien aineitten tähden, joiden
vuoksi useita käytetään lääkkeenä
tahi mausteena. — A. absinthi-

»Hiista, m a 1 i s t a. valmistetaan
likööriä (,,absinttia", ,,vermuut-

tia") , jonka Ranskassa on huo-
mattu vaikuttavan vahingollisem-
min kuin muut väkijuomat. A.
abrotanumUi. aaprottia, jolla

on rihmaliuskaiset lehdet, viljel-

lään puutarhoissa ja hautaus-
mailla koristuskasveina ja miel-

lyttävän ryydinhajunsa vuoksi.

,1. draciiniiliista., jolla on ehyet
lehdet, viljellään mausteeksi. Kaikkia lajeja

käyttää kansa lääkkeenä ,,ruusua" y. m. tauteja
vastaan.
Artemision [-mi'-J (kreik.), Artemis jumalat-

taren pyhäkkö; huomattava on varsinkin se A.,

joka sijaitsi Euboian pohjoiskärjessä, jonka
edustalla taisteltiin ensimäinen meritaistelu

kreikkalaisten ja persialaisten välillä 480 e. Kr.
Artes liberales [-rä'-J (lat.) , „vapaat tai-

teet". Roomassa mainittiin tällä nimellä ne tie-

dot ja taidot, jotka soveltuivat vapaalle miehelle

erotukseksi orjien epävapaista toimista. Ne
muodostivat myöhemmän kreikkalais-roomalai-

sen käsitystavan mukaan korkeamman opetuk-

sen piirin (enkyklios paideia=ensyklopedia) . Va-
paina taiteina pidettiin vanhalla ja keskiajalla

seuraavia seitsemää: grammatiikka (kielioppi),

dialektiikka (todisteluoppi) , retoriikka (puhetai-

don teoria) ; aritmetiikka, geometria, musiikki ja

astronomia. Kolme ensinmainittua muodosti
trivium-, neljä viimeistä qvadrivium-mmisen
kurssin. Varsinkin triviumia opetettiin vanhan
ajan lopulla ja läpi koko keskiajan, vieläpä

uuden ajan alussakin yleisesti alkeiskouluissa

;

qvadriviumiu aineet olivat harvinaisemmat.
M. S.

Artevelde f-fel-], Jakob van (1285-1345),

flanderilainen isänmaanystävä ja kansanjohtaja.
A. oli rikasta ja ylhäisistä sukulaissuhteistaan

Mali.
a oksa, b ray-
kerij, e kukka.
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Jakob van Artevelde.

kuuluisaa kauppiassukua Gentissä. Flanderin
kreivi Ludvig I oli jo 1328 joutunut sotaan

alamaisiansa, maan porva-

ristoa vastaan. Satavuotisen
sodan puhjetessa 1337 Eng-
lannin ja Ranskan välillä

kreivi liittyi Ranskan kunin-
kaaseen, jotavastoin Flan-

derin vLiestö kauppaetujensa
takia kannatti Englantia. A.

pyrki silloin muodostamaan
suurta liittoa Hansan mal-
liin Flanderin, jopa kaik-

kien alamaalaisten kaupun-
kien kesken ja tämän liiton

piti pysyä puolueettomana
valtana sotiviin ruhtinaihin

nähden. Tämä aie toteutui

kumminkin vain puolinai-

sesti. A. yhtyi silloin Eng-
lantiin ja oli jonkun aikaa todellisena hallitsi-

jana Flanderissa. Ennen pitkää vanha erimieli-

syys puhkesi julki kaupunkien kesken, alettiin

epäillä A:ä ja hänet murhattiin kansanmetelissä
1345. 1863 pystytettiin hänelle muistopatsas
Gentiin. — Hänen poikansa P h i 1 i p p johti

1381 puhjennutta kapinaa kreivi Ludvig n:ta
vastaan, ja sai hallitsijavallan Flanderissa. Mut-
ta jo 1382 Ludvig voitti Ranskan kuninkaan
avulla flanderilaiset ; Philipp kaatui taistelussa.

— TIeidäu elämäntarinaansa on monasti käsi-

telty runoudessa.
Arthr... ja A rt h ro... (kreik. arthron =

nivel) (yhdistyksissä), nivel-.

Arthritis [-rV] (kreik.), niveltulehdus, vrt.

Leini ja N i v e 1 r e u m a t i s m i.

Arthrogastra ks. H ä m ä h ä k k i e 1 ä i m e t.

Arthropoda ks. Niveljalkaiset.
Arthrostraca ks. N i v e 1 ä y r i ä i s e t.

Arthrotomia (kreik. or//iron = nivel, ja iem-

nein = leikata), keinotekoinen nivelen avaami-
nen.
Arthur ks. A r t u r.

Arthur /«M. Chester Allan (1830-86),

Yhdysvaltain presidentti, kuului nuoruudestaan
asti tasavaltaiseen ])Uolueeseen. 1871 hän tuli

New-Yorkin tullilaitokseen ylitarkastajaksi,

mutta erotettiin v. 1878 syytettynji lahjuksien

ottamisesta. V. 1880 hän valittiin Yhdysvaltain
varapresidentiksi ja tuli Garfieldin murhan jäl-

keen V. 1881 presidentiksi, jossa virassa hän oli

v:een 1884.

Artifisielli (ransk. artificiel < lat. ors = taide,

ja /«eric = tolidä) , keinotekoinen.

Artikkeli (lat. ar(i'cH/»s = nivel) , sopimuksen,
välikirjan, lain I. asetukson osasto 1. kohta:
kristinopin uskonkappale; sanomalehden, aika-

kauskirjan, tietosanakirjan kirjoitelma; kaup-
pavaraston erikoistavara. Kielitieteessä a. tar-

koittaa erästä muutamien kielten (ei suomen)
pikkusanaa 1. päätettä, joka liittyy substantii-

viin tai substantiivina käytettyyn sanaan mer-
kiten tällä ilmaistun käsitteen joko määrätyksi
tai epämääräiseksi. A. K.

Artikla (lat. artfculus = nivel), artikkeli

(ks. t.). Varsinkin ven. lakikielessä tätä sanaa
käytetään merkitsemään asetusten pykäliä.

Ai-tikulatsioni (lat. articulä'liö < arti'culus

= nivel), iliniisen puhe-elimien toiminta ajatuk-

sen-ilmaisukeinoina käytettävien äänteiden (ar-

tikuleerattujen äänteiden) aikaansaamiseksi.

Tällöin erityisesti toimivien elimien mukaan pu-

hutaan huuli-, kieli- y. m. artikulatsioneista. ks.

Kieli.
Artikuleerata (lat. articulä'r€) , muodostaa

äänne (puhe-elimillään), ks. .\rtikulatsio-
ni. — Huonosti artikuleeratuksi sa-

notaan veltosta puhe-elimien toiminnasta johtu-

vaa epäselvää ääntämistä. A. K.
Artilleria (ransk. artillerie, it. artiglieria),

tykkiväki (ks. t.).

Artiodactyla, sorkkaeläimet 1. ne kavioeläi-

met, joilla on parilliset varpaat (2 tai 4). Tähän
ryhmiiän kuuluvat nykyisessä eläinkunnassa siat,

virtahevoset ja märehtijät. A'. .1/. L.

Artisokka. 1. M a a-a r t i s o k k a (Ilelian-

thus tuhcrosus), auringonruusun näköinen, vil-

jelty mykerökuk-
kainen kasvi,

jonka maanalaisia
runsasta rkkelyk-

sisiä varsimuku-
loita käytetään
samoin kuin peru-

noita. — Suomes-
sa jokseenkin vä-

hän. 2. Koppi-
loartisokka
(Cynara scoly-

musj, ohdakkeen-
tapainen viljelys-

kasvi, jonka kuk-
kamykerön me-
heviä martoja ja

kehtosuomuja
käytetään vihan-
neksina, meillä harvinaisina herkkuina, mutta-

Keski-Euroopassa, varsinkin Ranskassa, sangen
yleisesti.

Artisti (ransk. artisie). taiteilija. — Artis-
tinen, taiteilija-, taiteilijoille ominainen, tai-

teellinen.

Artjärvi (ruots. .\rtsjö). 1. Kuuta, Uu-
denmaan 1., Pernajan kililak., Myrskylä-.\rtjär-
ven nimismiesp. ; kirkolle .»Vrtjärveu asemalta
10 Vj km; 179.0 km', joista viljeltyä maata 4,422

ha (1901); 22,4 manttaalia; 704 ruokakuntaa,
joista inaanvilj. pääelinkeinonaan harjoitti 411,

teollisuutta 115 (1901); 2,771 as., joista n. 1%
ruotsink. ; 602 hevosta, 2,091 nautaa (1906).

Teoll. laitoksia (1909): A:n osuusmeijeri. —
Siiästöpankki, — 2. Seurakunta, keisaril-

linen, Porvoon hiippak., Porvoon tuomior()v:istik.,

mi:od. 1600-luvulla, itsenäiseksi khrakunaaksi
(Sen. p. 7,0 1865) V, 1884 Lapträskista. Kirkko
|>uinen (1839). [R. Kausen, „Anteckningar, .^rt-

.sjö kapellkyrka" (Vet. Soc. Bidrag n:o 44).]

K. a.

Artocarpus ks. L e i p ä p u u.

Artois [-tuii']. entinen kreivikunta 'Koillis-

Ranska.ssa, pääkaupunki Arras, muodostaa suu-

rimmaksi osaksi Pas-de-Calais'n departementin.
.\lueen, joka oli kelttiläisten atrebaattien maana,
valloittivat ensin roomalaiset, sitten frankit.

Monien vaiheiden jälkeen se vihdoin Pyreneitten
rauhassa v. 1659 joutui Ranskalle. Ennen valta-

istuimelle nousuaan Kaarle X:llä oli .\rtoi.s'n

kreivin arvonimi.

i!

%
Koppilo-ariisokka.
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Artot [-IÖ'], D 6 s i r 6 e (s. 1835) , maailman-
kuulu ransk. laulajatar ja etevä laulunopettaja.
Vieraillut lukemattomilla Euroopan näyttii-

möillä. Naimisissa laulaja Padillan kanssa.
Heidiin tyttärensä Lola Artot de Padilla
(s. 1881) on myöskin saavuttanut mainetta ää-

nelUinsii. (I. K.)
Artrektonia (kreik. art/iroH = nivel, ja ekta'm-

jiein = leikata irti), nivelresektsioni.

Artritis [-rV-J ks. A r t h r i t i s.

Artteli (ven. arte'lj), nimitys, jota Venäjällä
käytetäiin monenlaisista yhteistoiminnallisista
yhteenliittymisistä, joiden tarkoituksena saattaa
olla tuotanto tai kulutus, luotonvälitys tai kes-

kinäinen vakuutustoiminta, mutta jotka aina pe-

rustuvat vapaaehtoisuuteen ja solidaarisuuteen.

Kaikilla jäsenillä on samat oikeudet ja samat
velvollisuudet. Hyvin usein ovat kaikenlaiset
työkunnat järjestetyt a:eiksi. Alkuperäiset art-

telit olivatkin työkuntia, joiden jäsenet yhtyivät
työntekoon määrätyksi ajaksi, esim. kesäksi, ja

sitten jakoivat yhteisen voiton keskenään. Myö-
hemmin on kuitenkin muodostunut toisenlai-

siakin arttekja, joissa osaksi tai kokonaaukiu
pääomalla, ei työllä, tullaan arttelin jäseniksi.

Tunnetuimmiksi ovat tässä suhteessa tulleet

Venäjän satamakaupungeissa Pietari Suuren
aikana syntyneet suuret pörssiarttelit. Ne otta-

vat toimittaaksensa tai valvoaksensa tavarain
kuljetusta laivoista maalle j. n. e.; kaikki jäse-

net ovat täydessä edesvastuussa toistenkin puo-
lesta ja jäsenten valikoimista koetetaan siitä

syystä suurimmalla mahdollisella tarkkuudella
toimittaa. A.-laitos on niin yleisesti levinnyt
kaikkiin venäläisen yhteiskunnan kerroksiin,

että se puolestaan antaa sille yhteiskunta-ta-
loudellisen erikoisleiman. Alkuansa a. on syn-

tynyt patriarkaalis-kommunistisen yhteiskuuta-
järje.styksen yhteydessä ja on peräisin aina
13:nnelta vuosisadalta asti (vrt. M i r, Z a d r u-

ga). A:lla ei siis ole mitään tekemistä nyky-
ajan osuustoiminnallisen liikkeen kanssa. Tätä
n3'kyä a.-laitos on rappeutumassa, varsinkin
piellä, missä se on joutunut kosketuksiin suur-

teollisuuden kanssa. — Sana arte'lj on mongoli-
laista alkuperää.
Artur (1. Artus), brittiläinen tarukunin-

gas Walesissa, puolusti maansa vapautta ja kris-

tinuskoa pakanallisia anglosakseja va.staan, joi-

den kuninkaasta Cerdikistä v. 516 kerrotaan
saaneen suuren voiton Bathin luona. Kaatui n.

540 taistelussa. A. on aiheena yhdelle keski-

ajan suosituimpia ritarisatuja, n. s. Arturin ta-

rinalle. Sen alkua voidaan seurata Nenniukseen
!):nnellä vuosisadalla, ja täydellisempänä se ta-

vataan Gottfried Monmouthilaisen kronikassa
(n. 1130). A.-kuningas esiintyy kristinuskon
ihannoituna esitaistelijana, kahdentoista kuului-

san ja urhoollisen ritarin („pyöreän pöydän rita-

rien") ympäröimänä. Heidän rohkeat ja ihmeel-

liset seikkailunsa ovat A:n tarinan pääasialli-

sena sisällyksenä. Siihen liittyvät kertomukset
A:n puolisosta Ginevrasta, jota vääryydellä syy-

tettiin uskottomuudesta, ja mahtavasta Meriin
nimisestä tietäjästä. Keltin kielellä ovat A:sta
ja hänen urhoistaan kertovat sadut tunnetut
i.Mabinogion" (s. o. Kertomusten) nimellä. Wa-
lesista ja Bretagnesta tarina siirtyi kaikkiin ro-

maanilaisiin ja germaanilaisiin maihin, liittyen

matkallaan toisiin tarina-aineksiin, joista huo-
mattavin on tarina pyhästä Oraalista (ks. t.),

maljasta, johon Kristuksen veri hänen ristillä

riippuessaan vuoti. Ranskalaiset ja saksalaiset
ritarirunoiiijat (Chrftien de Troyes, Wolfram
von Eschenbach y. m.) käyttivät ja kehittivät
sitten A:n tarinan aiheita, sekä runoissa että
proosassa, ja näin nämät tulivat koko keskiajan
kirjallisuuden mieliaineiksi. Semmoisia olivat
esim. kertomukset „leijonaritarista" Ivaiuista,
I.ancelotista, Tristanista ja Isoldesta, Parciva-
lista j. n. e. Niinkuin A:u tarina oli läheisesti

liittynyt keskiajan ritarielämään, niin päättyi
myöskin sen kukoistusaika ritarilaitokseu vai-

pumiseen keskiajan lopussa. [Kirjall.: San-
Marte, „I)ie Arthursage", Quedlinb. 1842; Graes-
se, ,,Die grossen Sagenkreise des Mittelalters",

Dresd. ja Leipz. 1842; Villemarquf, „Les Homans
de la Tablc ronde", Par. 1861; P. Paris, „Les
Romans de la Tahle ronde", Par. 1868-77; Nyrop,
.,Den oldfranske Heltedigtning", Kööpenh. 1883;
Rhys, „Studies in the Arthurian legend", Loud.
1891. — (Nuorisoa varten toimitettu valikoima
.\rtur-tarinoita on ilmestynyt suomeksikin;
..Arthur kuningas ja hänen jalot ritarinsa",

Porv. 1908).] K. G.
Artus ks. Artur.
Artushof l-ö-J, keskiajalla ritarisäädyn pii-

reissä vietetty juhla, turnajaisineen, keinuineen.

Ritarisäädystä se levisi varakkaiden porvarien-

kin keskuuteen. Myöskin paikkaa, jossa juhlia

oli tapa viettää, nimitettiin A:ksi; semmoinen
„Artus-sali" on esim. vielä nähtävänä Danzi-

gissa.

Aruba 1. O r u b a, Alankomaiden saari Antil-

leissa, Venezuela-lähden suussa, luoteeseen Gu-

ragaosta. 105 kiir, 9,600 as.

Arum, kasvisuku, jonka mukaan Araceoi-

heimo on saanut nimensä. Sen omituisuutena on

alaosastaan tötterömäisestl

kääntynyt ja pullistunut pui-

kelon suojus; puikelon ala-

osassa emikukkia, keskiosas-

sa hedekukkia; yläosa päilt-

tyy nuijamaiseen lisäkko^

seen. Hedelmät yksilokeroisin

marjoja. Lehdet enimmäkseen
leveästi nuolimaisia. Yleisim-

min tunnettu ja huoneissa

viljelty laji Aniiii macnhiium
kasvaa kosteissa varjoisissa

paikoissa Etelä- ja Keski-

Enroopassa. Se on varreton,

monivuotinen yrtti, jonka

maanalaisena osana on pyö-

reä tahi munanmuotoinen
mukula. Lehdet vihreitä tahi

ruskeatäpläisiä, puikelo purp-

puranpunainen.
Arundo donax /-«'-/, Vä-

limeren maissa esiintyvä 4:n-

kin metrin korkea järviruo-

ko, jota käytetään aitauk-

siin, kattamiseen ja palini-

koimistöihin.
Aru-saaret, saariryhmä Intian valtameressä

120 km lounaaseen Uudesta Guineasta, geologi-

sesti tähän kuuluva; ne kuuluvat hallinnolli-

sesti Alankomaitten Amboinan residenttikun-

.\riini iiianiliituni.

n pdikfh) liiilkiijstussa

suojuksessa, b hedel-

niiil.



(iOT Aruvvitni Arvvidsson 608

taan, 8,014 km^ 21,600 as. A. ovat hedelmällisiä :

viedään kaupaksi paratiisilinnun sulkia, kilpi-

koniiankiiorta, trepangia (merimakkaroita)
, y. m.

Aruwimi. 1. Kongon oikeanpuolinen lisäjoki,

jonka yläjuoksun nimenä on Ituri, 1,300 km
pitkä, löydetty 1877. — 2. Piirikunta Kongo-
^ aitiossa .\:n ja Kongon yhtymäkohdalla.
Arvaaliveljet ks. Fratres arvales.
Arvanheitto ks. Asevelvollisuus ja

P e r i n n ii n j a k o.

Arvannosto ks. Asevelvollisuus.
Arve [arv], Kliöneu vasen lisäjoki, joka alkaa

iMontblancilta ja virtaa kauniin Chamonix-
laakson lävitse, laskee RhOneen Genöven lähellä.

Arveinit, kelttiläinen kansakunta Galliassa,

Aquitaniassa, nyk. Auvergnessä ; vallitsivat en-

nen Cai.sarin Galliaan tuloa Loiren ja Garonnen
välistä tienoota ja taistelivat urhoollisesti Cscsa-

ria vnstaan.
Arvicola ks. Myyrät.
Arvidson, Carl Fredrik (1816-81), ap-

teekkari ja lahjoittaja, s}'nt. Loviisassa, tuli

proviisoriksi 1840 ja apteekkariksi 1846. Hoi-
dettuaan veljensä apteekkia Turussa hän osti

seu 1800, mutta möi jälleen 1864. — A. oli inno-

kas laileeu harrastaja toimien Suomen Taide-

yhdistyksen asiamiehenä Turussa sekä v:sta 1871

jäsenenä komiteassa, jonka tehtävänä oli Turun
tuomiokirkon muinaismuistojen uudistus. Ollen

ahkera ja säästäväinen hän oli koonnut huomat-
tavan omaisuuden, jonka hän kuollessaan mää-
räsi yleishyödyllisiin tarkoituksiin: yliopistolle

50,000 mk stipendeiksi ylioppilaille, Loviisan
reaalikouluUe 20,000 varattomien oppilaiden ra-

hastoksi, Turun pikkulastenknuluille 30,000,

mikä summa sittemmin on joutunut kansakou-
lujen käytettäväksi, farmaseuttien eläkerahas-

toon 40,000, Eschnerin sairashuoneelle Turuss.a

40,000; kirjastonsa hän määräsi Turun kansan-
kirjastolle ja taidekokoelmansa Suomen Taide-
.vlniistykselle. (O. M -e.)

Arwidsson-s u k u on kotoisin Kuotsista. Eräs
tämän >uvun jäsenistä, Arvid W e r r e, suu-

tarimestari Tukhol-
massa, meni naimisiin

porilaisen neidon
kanssa. Heidän i)oi-

kansa AdolfArvid
syut. 1762, muutti
nimensä A r w i d s-

s o niksi. Hänestä tuli

pappi, oli ensin kap])a-

laisena Padasjoella ja

siirrettiin Laukaan
kirkkoherraksi 1804.

kuoli 1828. Hän nu-ni

naimisiin Padasjoella
Anna Katarina
M o 1 i n i n kanssa,
josta avioliitosta syn-

tyi yhdeksän lasta.

Niisiä on kuuluisin 1. .\dolf Ivar A. (1791-

18,")8), historioitsija ja kirjailija, synt. elok. 7 p.

1791 Padasjoella, tuli ylioppilaaksi 1810. fil. kandi
daatiksi 1814 ja maisteriksi 181,5. Kirjoitettuaan
väitöskirjan nimeltä „lngenii romantiei, a;vo

medio orti, e.\positio historica" nimitettiin hänet
historian dosentiksi Turun yliopistoon. Sen jäl-

keen A. oleskeli jonkun aikaa Ruotsissa harjoit-

A.liilf \\:n- \i»ut-snn.

taen Kasmus Raskin johdolla kieliopintoja. Jo
ylioppilaana .V. oli kirjoitellut runoja „uuden kou-
lun" hengessä julkaisten niitä kirjallisissa kalen-
tereissa, ja 1832 ne ilmestyivät painosta runo-
kokoelmana, jolla oli tuo kuvaava nimi „Ung-
doms riralrost af .Sonen i örnskog". A:n runo-
suoni kumminkin ennen pitkää ehtyi, jota vastoin

aikaisin herännyt kiintymys historiantutkimuk-
seen ja valtiolliset harrastukset hänessä yhä säi-

lyivät. — Maassamme vallitsevat olot eivät A:a
lainkaan tyj^dyttäneet. Hänestä vallassaolijoilta

ei puuttunut ainoastaan tarpeellista kykj^ä ja tai-

toa toimia maan parhaaksi, vaan myöskin isän-

maanrakkautta ja oikeata kansallismieltä. Saa-
dakseen parannusta aikaan hän ryhtyi sanoma-
lehdissä paljastamaan näitä epäkohtia. V. 1820
hän ensin lähetti salanimellä varustetun kirjoi-

tuksen ruotsalaiseen sanomalehteen „Nya Extra
Posten". Tämä kirjoitus herätti suurta huo-
miota ja alettiin epäillä A:a sen laatijaksi. Sillä

välin hänen kumminkin onnistui saada lupa
oman lehden julkaisuun. V:n 1821 alusta alkoi

ilmestyä A:n lehti „Äbo Morgonblad", jossa hän
rohkeasti otti käsitelläksensä erilaatuisia val-

tiollisia kysymyksiä vaatien vapaampia oloja

ja ryhtyen ennen kaikkea ajamaan kansalli-

suuden asiaa. Huomauttaen, kuinka valtiollinen

asema maassa oli muuttunut 1809, A. katsoi
luonnolliseksi ja välttämättömäksi, että suoma-
lainen kansallisuus ja kansan henki pääsisi kaik-

kialla vuikutukseen ja suomen kieli kansallis-

kielenä oli kohotettava sille kuuluvaan asemaan,
sitä oli opetettava kouluissa ja yliopistossa.

Mutta .'V-. n toiminta sanomalehtimiehenä ei tul-

lut pitkäaikaiseksi. Hänen rohkea esiintymi-
sensä synnytti hallitsevissa piireissä pelkoa ja

suuttunuista, ja yhdeksän kuukautta elettyään

lakkautettiin maamme ensimäinen valtiollinen

li hti. Sen jälkeen A. lähetti Muemosyne-lehteen
,.Mietteitä"-nimisen kirjoituksen, jota pidettiin

kirjoittajalle niin raskauttavana, että hänet
toukok. 20 p:nä 1822 konsistorille annetun kei-

ssrill. kirjeen kautta ainaiseksi erotettiin yli-

opistosta ilman oikeutta palata sinne takaisin.
— Syksyllä 1823 A. muutti Tukholmaan, saaden
paikan Tukholman kuninkaallisessa kirjastossa,

jonka kirjastonhoitajaksi hänet nimitettiin 1843.

Siellä hän jatkoi tutkimuksiaan historian ja

kansanrunouden alalla. Hän käänsi ruotsiksi

saksal. Rillisi n kuuluisan teoksen „FinIand und
stine ricNvohner", kirjoitti oppikirjan Suomen
historiassa ja maantiedossa ja julkaisi 1846-58

historiaamme valaisevia lähteitä „nandlingar
tili upplysniug af Finlands häfder" (10 osassa)

sekä toimitti painosta M. Caloniuksen „Opera
omnia". 1834-42 hän julkaisi ]iainosta 3 osassa
„Svenska fornsänger". — Kuotsissakin A. seurasi

innokkaasti synnyinmaansa valtiollisia oloja.

Salanimellä Pekka K uo harinen hän jul-

kaisi lentokirjasen „Finland och dess framtid"
väittäen Israel H\vasseria vastaan, että Suomi
oli aseilla valloitettu maakunta eikä missään
unionissa Venäjän kanssa. Mutta havaittuaan,
että hänen kirjoituksensa saattoi olla Suomelle
turmioksi hän julkaisi uuden lentokirjasen „Suo-
men nykyinen valtiomuoto", Olli Kekä-
läisen nimellä, asettuen siinä pääasiassa
Ihvasserin kannalle. — A. kuoli matkalla Viipu-
rissa kesäk. 21 p:nä 1858. [J. R. Hanielson, „A.
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I. Arvvidsbouin elämäkerrasta" (Kirjall. kmikaus-
lehti 1S73) ; C. G. Estlander, „A. I. Arwidssou
som vitter författare", yliopist. kuts.-kirj.(1893),

sekä „Ar\vidsson som publicist i Abo", Kuots.
Kirj. S<-ur. Förh. ocli upps. 8.]

2. Sten Sture A. (1806-43), edellisen nuo-
rempi veli, fil. kand. 1828. Autautui lakimies-
iiralle palvellen i>rokuraattoriuvirastossa, erosi

virasta kivuloisuuden takia 1842 ja kuoli seu-

raavana viiouua. Hän määräsi testamentissaan
koko omaisuutensa Suomen yliopistolle jaotta-

vaksi stijiendeinä sellaisille ylioppilaille, jotka
harrastavat suomen kielen ja kirjallisuuden
tutkimista. O. M-e.
Arvi Eerikinpoika ks. S t ä 1 a r m.
Arvi Henrikinpoika ks. T a v a s t.

Arvio, Uikit., tuomioistuimen tai muun viran-
omaisen määräyksestä tai toimessa talii asian-

osaisten omasta aloitteesta pidetty toimitus,

jossa arvioidaan, minkä mukaan korvausta on
maksettava tai mikä arvo jollakin määrätyllä
omaisuudella on. Useissa tjipauksissa määrää
jo lakikin tällaisen arvion pidettäväksi ja antaa
myöskiu joskus läliempiä määräyksiä siitä,

miten se on toimitettava, vrt. esim. Perintö-

kaaren 9: 1 ja 12: 7, Maakaaren 9: 3, Kauppa-
kaaren 10: 2, Ulosottolain 4: 14, 21, 22, Ulos-

ottolain voimaanpanemisasetuksen 23 § ynnä
Keis. aset. lokak. 31 p:ltä 189G, Oikeudenkäy-
miskaaren 30: 6, jouluk. 19 p:nä 18G4 anneltu
Keis. aset. tilusten rauhoittamisesta vanhinkoa
vastaan kotieläimiltä (§ 6), heiuäk. 14 p:nä
1898 annetun kiinteän omaisuuden pakkoluuas-
tusta koskevan asetuksen 33 ja 64 §§, kesäk. 9

p:uä 1873 annetun Merilain 142, 182-186, 217 §§,

y. m. vrt. Katselmus. O. K:iien.

Arvioida ks. Arvio.
Arvioiminen, metsät. Metsänarvioimisella

(metsätaksatsionilla) tarkoitetaan metsiin puu-
varaston suuruuden ja tavallisesti myöskin sen

raha-arvon määräämistä. Usein puhutaan met-
säuarvioimisesta laajemmassakin merkityksessä,
jolloin sillä tarkoitetaan koko metsätalouden
järjestelyä. A. C.

Arviomies, lakit., henkilö, jonka tuomioistuin
tai nuiu viranomainen on määrännyt taikka
asianosainen valinnut tekemään arviota siitä,

minkä mukaan korvausta on maksettava tai

mikä arvo jollakin määrätyllä omaisuudella on.

vrt. Arvio. O. K:nen.
Arviopunta ks. Arviorupla.
Arviorupla, vanha veroluku Karjalassa.

Keskiajalla sanottiin Itä-Suomessa arviopun-
naksi yhtä veronahkaa vastaavaa pelto- ja kas-

kesmaata, johon voitiin kylvää kolme puntaa
viljaa. Alkujaan vero-esineiden raha-arvoa vas-

tanneen veroruplan mukaan laskettiin 1600-

luvulla maaveroa Käkisalmen pohjoisläänissä

;

ja sekä Kuopion että Viipurin läänin Karja-
lassa, paitsi Kiikisalmen eteläisessä kihlakun-
nassa, oli arviorupla vakinaisen maaveron perus-

tuksena, kunnes 1775, 1828 ja 1848 säädetyt

verollepanot saatiin toimitetuiksi. Vasta vuo-

desta 1881 tuli Kuopion ja vuodesta 1889 Vii-

purin läänissä arvioruplan sijaan veroparselien

muunnoksessa 1840-luvulla järjestetty vero-

rupla. K. J. S.

Arvi Tönnenpoika ks. V i I d e m a n.

20. Painettu ^/,09.

Arvo. 1. Taloust. A. on yksi taloustieteen
peru-skäsitteitä ja tarkoittaa toisten hyödykkei-
den parempana pitämistä kuin toisten. Se on
siis suhteellinen käsite, joka edellyttää vertai-
lua kahden esineen tai oikeastaan kahden halun
I. tari)een välillä. Suurimman a:n annamme
sille hyödykkeelle, joka tyydyttää voimakkainta
tarvettamme. A:lla on siis ihan subjektiivinen
luonne. Mutta miksi haluamme toista esinettä
enemmiin kuin toista? Toisin sanoen, mikä on
arvon perustuksena 1. määrääjänä? Tähän kysy-
mykseen taloustieteilijät ovat antaneet ja anta-
vat vieläkin erilaisia vastauksia. Ne arvoteo-
riat, joilla on koetettu tätä kysymystä ratkaista,
voidaan jakaa kahteen pääryhmiiän sen mu-
kaan, pidetäänkö arvon määrääjänä hyötyä
vai työtä. Eriiiit taloustieteilijät, niinkuin
fysiokraatit, Condillac, J.-B. Say, ovat olleet sitä

mieltä, että arvon perustuksena on hyöty, s. o.

se hyödykkeitten ominaisuus, että ne suurem-
massa tai pienemmässä määrässä tyydyttävät
tarpeitamme. On kuitenkin olemassa paljo
hyödykkeitä, jotka ovat erinomaisen hyödyl-
lisiä, mutta jotka ovat joko kokonaan arvot-
tomia tai joiden arvo on verraten vähäinen.
(Sellaisia ovat esim. ilma, vesi, leipä y. m.)

Tämän pulman selvittämiseksi on keksitty n. s.

raja hyödyn teoria. Sen mukaan arvon
mäiirää hyöty, mutta ei se hyöty, mikä esineillä

yleensä on, vaan se hyöty, mikä on kullakin
yksityisellä esineellä, jota haluamme käyttää.
Olcttakaammepa, että meillä on tietty määrä
jotakin hyödykettä, esim. vettä, joka on jaettu

ylitii suuriin määräosiin ja jolla voimme tyy-

dj'ttää useita erivoimaisia tarpeita. Tämän
hyödykkeen arvon määrää silloin sen vähimmän
tärkeän tarpeen voima, jota voimme tällii hyö-

dykkeellä tyjdyttää. Sillä jos menettiiisimme
viiden määräosan tätä hyödykettä, jättäisimme
tietysti juuri tuon vähimmin tärkeän tarpeen

tyydyttämättä. Toisin sanoen, se mäiiräosa,

jonka hyöty on pienin, määrää kaikkien muiden
arvon. Hajahyötyteorian ensimäiset esittäjät

olivat ranskalainen Dupuit (1844) ja saksalai-

nen Gossen (1854). Myöhemmin sitä ovat esit-

täneet Stanley Jevons, Walras, K. Menger,
Böhm-Bawerk y. m.

Toiset taloustieteilijät, niinkuin .Vdam Smith,

Ricardo, Bastiat väittävät, että arvon perustuk-

sena on ihmisen työ ja että siis jokaisella esi-

neellä on enemmän tai vähemmän arvoa .sen mu
kaan, onko siilien pantu enemmän tai viihemmän

työtä. Huippuunsa tämän teorian on kehittiinyt

K. Marx, jonka mukaan esineen arvo ei riipu

siitä yksilöllisestä työstä, joka on voitu panna

jonkun esineen valmistamiseen, vaan siitä työstä,

joka on yhteiskunnallisesti välttä-

mätön tiiman esineen valmistamiseksi ja jonka

mittana on se tuntimiiärä, joka kulloinkin keski-

määrin tarvitaan sen suorittamiseksi.

Muuten a. sanaa kiiytetään taloustieteessäkin

eri merkityksissä. Tärkeä on erotus käyttö-
a r v o n ja vaihtoarvon välillä. Jonkun
esineen käyttöarvo riippuu kokonaan siitä mer-

kityksestä' mikä sillä, yksilön omasta mielestä

hänen tarpeittensa tyydyttäjänä, on: sillä ei ole

muuta perustusta kuin subjektiivinen hyöty. Sitä

voisi siis sanoa yksilölliseksi a:ksi. Plyödykkeeu

vaihtoarvo on sen kyky tulla vaihdetuksi mui-
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l)iii hyödykkeisiin. Se ou sama samoilla mark-
kinoilla ja sitä sanotaan käyväksi hinnaksi.

Vaihto-arvo on siis luouteeltaau objektiivisempi

ja sitä voisi sanoa yhteiskunnalliseksi arvoksi.

Puhutaan myöskin tuottoarvosta, v u o k-

r aa r v o s t a y. m. [Gide, ,,Taloustieteen pää-

|)iirteet", Leonhard, .,Neue Feststellung des Wert-
begrifls" etc] J- F.

2. Kem. ks. A t o m i a r v o.

3. Metsät, ks. Metsänä r VO.
Arvoasteinen vaalitapa ks. Vaali.
Arvoitus, Nuisehna, joka kuvaillen esittää esi-

neen tai asian, sitä itseään ilmaisematta, seli-

tettäväksi, keksittäväksi tai ratkaistavaksi.

Kertoessaan esineen tunnusmerkit kuvaannolli-

sesti a. ^oi olla joko vain suuremmassa t. vähem-
mässä määrässä runollinen kuva esitettävästä:

..Helmet neieltä putosi, kuu kuuli, päivä löysi"

(kaste) : ,.Valkeita kanoja punaisella orrella"

(hampaat) ; tai voivat tunnusmerkit olla valitut

siten, että tuntuvat mahdottomilta tai soveltu-

mattomilta samaan esineeseen, keskenään risti-

I iltaisilta, toisiaan vastaan sanovilta: ..Pojat

sotaa käyvät, isä vielä syntymättä" (kipenet

tulta iskiessä) : „Siivetön oksalle lentää, tulee

siuilon niin syöpi" (lumi, päivänpai.ste) . Moder-
nisia ovat kirjainarvoitukset, logo-
<; r y { i t, joissa kirjaimia muuttelemalla muo-
dostetaan toisia sanoja, n u m e r o a r v o i t u k-

s e t, s a r a d i t 1. t a v u a r v o i t u k s e t, joissa

ensin kuvaillaan tavut ja sitten koko sana,

r e b u k s e t 1. k u v aa r v o i t u k s e t y. m.
A:ta käyttävät k:iikki kansat, usein, varhai-

simmin, uskonnollisten menojen yhteydessä. Se

tavataan jo vanhain sivistyskansain traditsio-

naalisessa kirjallisuudessa. Kreikkalais-
ten varhaisimmista mainittakoon thebalaiseen

Sphinks-taruuu liittynyt a. (siinä Suomeenkin
h'vinnyt a. ikäkausista, Ijönnrotilla n:o 1) ja

oraakkelien salaperäiset, kaksimieliset va.stauk-

set. Intialaisilla braniaanit antoivat toi-

silleen .sekil uhrintuojille a:ia selitettäviksi (Kig-

vedan T:n kirjan l(i4:s laulu). H e b r e a 1 a i-

silla a. oli suuressa arvossa (Salomonin ja Sa-

han kuningattaren a.-kilpailu. Simsonin a. mehi-
läispesästii y. m.) . (Germaanilaisilla kan-
soilla jo Kcldassa jumalat ja jättiläiset taistele-

vat a;illa: kuningas- ja sankaritaruissa on a:lla

tärkeä osa (TIeidrikin a:t Gest hin Blindelle

Hervarar-saduissa y. m.). Keskiajalta ovat m. m.
..AVartburgkrieg" ja „Traugemundslied" a:n käy-
täntöä valaisevia; samoin „Kran7,singen".

Suomalaisten varsinainen muinaisrunous
on a:ista sangen köj-hä. Kalevalassa ei ole yh-

tään varsinaista a:ta. Niiden veroisina käyte-

tyltä olivat nuiinai-ssuomalaisten „synnyt", esi-

neiden ja ivaiken olevaisen alkuperää käsit-

(elevät viisauslauselmat, joilla Kalevalan (sa-

moin kuin Kddan) sankarit kil]iailivat (huom.
sattuva yhtäläisyys Vafthrudnismalissa ja Kale-
valan kilpaväittelyssä) . Kantelettare.ssa tava-

taan - paitsi nuorempaa yleispohjoismaista,

meillä skandin. alkuperää olevaa ..Velisurmaa-

ja»" (a.-ke.skustelu laulun lopussa) — „Viisaam-
]>ansa vieressä yön maannut", jossa kosijalle

annetaan a:ia .selitettäväksi. Suomessa on
kuitenkin kansan kesken käytetty aivan ylei-

sesti a:ta, ja nykyisin talteen kerätyt suoma-
laibet ja virolaiset a. kokoelmat, edelliset sisäl-

täen joukon neljättäkymmentä tuhatta, jälki-

mäiset noin 40,000 a:ta ja toisintoa (J. Hurtin
kokoelmat). ovat suurimmat koko maail-

massa. Suomen kansan a:t ovat melkoiseksi

osaksi germaanista. lähinnä skandinaavista

alkuperää. [Kirjallisuus eri kansoilla rajoittuu

pääasiassa kokoelmiin: suomal.: Chr. (ianander,

...linigmata Fenuica"ete. (Vaasa 1783) ; E.Lönn-
rot. ,,Suomen kansan Arvoituksia", 2 lis. pain.,

Helsinki 1851. (2,188 suomal. ja 189 virol. a:ta) :

Suomal. Kirjall. Seuran suuri kokoelma käsi-

kirjoituksena.] S. N.

Arvolähetys, .sellainen lähetys, etenkin posti-

lähetys, jok.i sisältää rahaa, arvopapereita tahi

muita arvoesineitä. O. K:ne7i.

Arvomerkki, sotilaiden virkatakissa esim.

u])seerien olkalaput ja aliupseerien olkanauhat
Venäjän armeijassa ja kaulustähdet Itävallan

armeijas.sa. M. v. II.

Arvometri, metsät., suhteellinen mittausyk-

sikkö, jota käytetään mitatessa liakkausmääriä

G. \Vagnerin metsänjakomeuettelyä varten.

Sensijaan että puumäärä arvioitaisiin esim.

kuutionu'treis,sä, arvostellaan se siten, että jon-

kun )iuutavaralajin kuutiometrihinta otetaan

yksiköksi ja nuiiden puutavaralajien määrät
lasketaan tämän mukaan. Maksakoon esim.

1 m' 60-vuotista mäntyä 2 mk ja fiO-vuotista

1 mk; jos otetaan 2 yksiköksi, ou 50-vuotiseii

männyn arvo kuutiometriä kohti 0,5o arvomet-

riä. Kun tiedetään kuutiometrin hinta ja kuinka
monta kuutiometriä on. saadaan haluttu määrä
lausutuksi arvometreissä siten, että i)uumiiärän

mittaluku kerrotaan yksikön hinnalla ja näin

saatu luku ky,symyksessä olevalla suhdeluvulla,

tiissä tapauksessa 0,50;llä. /. L-u.

Arvonalennus ks. D e p r e s i a t s i o n i.

Arvonlasku, metsät. Metsäiuirvonlaskull.-»

arkoitetaan metsän tai sen osien arvon mää-
räämistä. .Metsänarvonlaskulle antaa erikoi.sen

leinumsa se seikka, että tulot ja menot kustakin

nutsikosta lankeavat aivan eri aikoihin (perus-

tamiskustannukset usein yli 100 vuotta aikai-

semmin kuin jiääJKikkauksen tulot) : jt>tta siis

esim. nu'tsikou arvon jonakin määrättynä ikä-

vuonna m voisi laskea, täytyy kaikki ennen

vuotta III saadut tulot ja menot korkoa korolle

laskemalla |)rolongeerata v:een m. tai

kaikki jiilkeen ikävuoden m sattuneet tulot ja

menot d i s k o n t e e r a t a samaan vuoteen.

Metsänarvonlaskussa erotetaan joukko eri ar-

volaatuja, joista nuiinittakoon: 1) metsä-
ni aan tuotanto- 1. o d o t u s a r v o, jolla tar-

koitetaan metsämaan kapitaliseerattua netto-

rahatuotantoa (lasketaan kaavalla

,_-s. 4-1',, 1.(11. «_| I),| 1 iip "-M - c-lnii
"

1 (i|>" — I

jossa, kaikki laskettuina 1 hehtaaria k<phti, H
merkitsee maan odotusarvoa, .1 merkitsee ikä-

H

vuonna ii tapahtuvan pääliakkauksen raha-arvoa.

/) ikiivuiPiina ii toimitetusta apuharvennuksest»

(ks. t.) saatavaa tuloa. /> samaten vuonna 7

si.atavaa. r metsikön perustamiskustaniuiksia.

T sitä pääomaa, mikä korkona antaa vimluiset

liallintokustaniuikset. 11 kiertoajan pituutta vuo-

sina ja )i korkokantaa): 2) metsikön tuo-
tanto 1. odotusarvo esim. »ivuotinana.
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jolla tarkoitetaan summaa »n-ikävuoteeu diskon-
teeratui.sta tuloista välieuuettynä samaan vuo-
teen diskouteeratuilla tuotantokustannuksilla
(lasketaan kaavalla

Au+Dp 1 "P
"-°

-I 1- (B -I-
V)

(B-fV,
1 op "-"'

3) metsikön k u s t a n n u s a r v o esim. m-
vuotiaana, jolla tarkoitetaan kaikkia metsikön
perustamisesta ih -ikävuoteen asti korkoa korolle
kasvaneita kustannuksia vähennettyinä samalla
aikaa samalla tavalla lasketuilla tuloilla (kaava

HK„=(B_|_V_|_c)l op "> — iB-|_Vi — (D„ 1 op ^— ^ ...)

4) metsikön myynti 1. kaupp a-a r v o,

jclla tarkoitetaan metsikössä olevan puuvaraston
nykyistä kauppahintaa: 5) metsän myynti
1. k a u p p aa r v o. jolla tarkoitetaan metsän
(puuvarasto + maa) arvoa viime vuosien metsä-
kauppahintojen mukaan määrättynä; 6) m e t-

s ä n o d o t u s a r v o HE *4- B : 7) metsänm I '

k u s t a n n u s a r v < I HK 4- B; m e t s ä k o r o nm T^

pääoma-arvo (^ya}drelltierungsaert), jolla

tarkoitetaan normaalitilassa olevan metsän kapi-
taliseerattuja nettovuosituloja hehtaaria kohti
(lasketaan kaavalla

W Si + Da H Dq - (c_^uv)

U. (1. up.

jossa r = vuotuiset hallintokustannukset hehtaa-
rilta) . [M. Endres. ..Waldwertreehnung und
Forststatik" (Berlin 1895).] A. C.

Arvonvakuutus, jokainen vakuutus, joka oi-

keuttaa vakuutuksen ottajan saamaan täyden
tai osittai.sen korvauksen, jos hän kärsii vahin-
koa määrättyä laatua olevasta arvonhävityk-
.sestä. Tähän kuuluvat siis erityisesti palo-,

rae-, karjan- ja kuljetusvakuutus, kun taas
henkivakuutus on toista luontoa. Tavallisissa

oloissa käytetään a:ta useimmiten postissa lähe-

tetyistä arvokirjeistä, arvopapereista ja arvo-

esineistä, ks. K n 1 j e t u s V a k u u t u s.

O. K:nen.
Arvopaperi, kirjallinen todistuskappale jos-

takin yksilyi.soikeudesta. jonka hyväkseen käyt-
täminen yksityisoikeudellisesti edellyttää asia-

kirjaa. Arvopapereita eivät ole ainoastaan velka-
kirjat, vek.selit, pankin antamat o.soituk.set ja

setelit, pajieriraha, varrantti- ja muut asiakir-

jat, joihin perustuu joku saamisoikeus, vaan
myöskin osakekirja, tilaiistippu, pääsylippu.
postimerkki j. m. s., kun niillä vain on jotakin
arvoa. — Tavallisesti käytetään kuitenkin tätä
.sanaa ahtaammassa merkityksessä merkitsemään
sellaisia asiakirjoja, jotka ovat pörssikaupan ja

kurssinoteerauksen alaisia, kuten esim. valtion,

kuntain tahi yksityisten yhtiöiden obligatsionit,

osakkeet j. n. e. O. K.nen.
Arvopuu, jokainen puu. jolla joko yksinään

kappaleittaiu myytynä on määrätty hintansa
tai joka jalostamatta (korkeintaan kuorittuna)
voidaan katkoa sellaisiin osiin, että niillä on
määrätty kappalehintansa kaupassa. Vasta-
kohta: V ä h e m m ä n a r V o i s e t puu t, esim.
polttopuut, massa puut. miilupuut j. n. e.

/. La.
Arvopäivä 1. a r v o u t u m i s p ä i v ä, päivä,

jona jokin määrä astuu voimaan, vastaa tark-

kaa arvoansa (ennen tai jälkeen korkoa vähen-
nettävä tai li.sättävä). /. K-o.

Arvostelma (log.) on tavallisen raäiiritykseu
mukaan aj;itustoiminta, joka yhdistää kaksi
miellettä siten, että toinen, subjekti, määrätään
toisella, predikaatilla. Oikeampaa on kuitenkin
sanoa, että a. on ajatustoirai, joka selvittää ta-

junnalle esiintyvää kokouaismiellettä eli mielle-
ryhmää erottamalla siinä subjektin ja predikaa-
tin sekä määräämällä, tokko ja millä tavoin
predikaatti-mielle .soveltuu subjekti-mielteen mää-
räyk.seksi. Sillä koko a. (esim. ..iSuomi on
synnyinmaamme") esiintyy ajattelevan henkilön
tajunnalle ensiksi yhtenä miellekokonaisnutena.
joka sisältää a:n kaikki olennaiset o.sat, jos
kohta kenties osaksi epäselvinä, ja jota tajunta
sitten .selvittelee tarkkaamalla järjestänsä sen
eri osia ja määräämällä niiden ajatuksellista
suhdetta toisiinsa. Yksinkertainen a. ilmais-
taan yksinkertaisella lauseella. Tavalli.sesti jo
.se alkuperäinen kokonaismielle, jota kehitetään
arvostelmaksi, sisältää lukuisampiakin eri osia.
joita a:ssa selvitetään erinäisillä subjektin ja

predikaatin lisämääräyksillä (attribuutti, ob-
jekti, adverbiaalimääräyksiä). joten syntyy mo-
niosainen a. ja sen ilmilausuja kasvanut lau.se.

A. on ajatustoiminta, joten sillä on ne tunnu—
merkit, jotka erottavat ajattelemisen (ks. t.i

muista sieluntoiminnoista. Logiikassa erotetaan
monista eri näkökohdi.sta arvostelman eri lajeja.

A. on ..laadultaan" eli ..kvaliteetiltaan" myöntö-
peräinen (affirmatiivinen), jos predikaatti omis-
tetaan subjektille, kieltoperäinen (negatiivineni

.

jos predikaatti kielletään subjektilta. ..Laajuu-
deltaan" eli ..kvantiteetiltaan" .se on yleinen
(universaalinen), jos predikaatti soveltuu kaik-
kiin subjektikäsitteen alaan kuuluviin yksityis-

olioihin (esim. ..ihminen on kuolevainen"), tahi
osittainen (partikulaarinen), jos predikaatti so-

veltuu ainoastaan muutamiin niistä (esim.

..muuliunat ihmiset ovat valkeaihoiset") . Vielä
erotetaan subjektin ja predikaatin ..suhteeseen"

eli ..relatsioniin" nähden kategorinen, h}'poteet-

tinen ja disjunktiivineu a. (ks. n.), esitetyn

väitteen ..varmuusasteeseen" eli ..modaliteet-

tiin" nähden assertorinen, problemaattinen ja

apodiktinen (ks. n.), sekä siihen nähden, millin

tietomme a;n pätevyyde.stä perustuu, analyytti-

nen ja .svnteettinen a. (ks. n.). [Wundt, .,Lo-

gik".] A. Gr.

Arvoton tavarannäyte, postilähetys, jonka
paino ja su\iruus eivät nouse vissiä postiasetuk-

ses.^a säädettyä määrää suuremmaksi ja joka
sisältää sellaista tavaraa, jolla ei ole kauppa-
arvoa. O. K:nen.
Arvotähdet, metallista tehdyt arvomerkit

.Saksan ja Itävallan armeijoissa sekä Sak.san

laivastossa.

Arytmia ikreik. kielteinen n. ja );itlimo's =

rytmi), jonkun rytmillisen toiminnan sairaloi-

nen häiriintyminen, esim. epäsäännöllinen sydä-

mentykytys. .1/. 0-/>.

Arzamas /-«'•/, kirjallinen seurapiiri Pieta-

rissa 181.5-tH, syntyi va.stapainoksi jSi.skoviii

(ks. t.) taantuville pyrkimyksille, puolustanuiiiii

Karamzinin aikaansaamaa kirjakielen ja kirjal

lisuuden uudistusta. .Seuralla, johon sen loppii-

ajalla Puskinkin kuului, oli ylimyksellinen

leima. •/. /. il.

Arzeu /-?ö/. rantakaupunki Algeriassa. Oro-

nin departementissa, vienti: halfaheinä ja suola.
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As, arsiMiikin kem. merkki.
As, muiuaisroomalainen kupariraha: sen piti

iilknaii.sa ])ainaa 1 rooma!. punta, s. o. '/j kg; ei

rnikiian säilyneistä rahoista kuitenkaan paina

eiipinpää kuin "/,, S; v:n 272 jälkeen a. aleni

'/j 'tC:ksi, 217 se määrättiin '/.: 'Q:ksi; ja kun ru-

vettiin lyömään useampia hopearahoja kuin en-

nen, tuli asista vain pieni vaihtoraha (arvol-

taan noin 5 penniä). Sen leimassa oli toisella

puolen laivankokka, toisella puolen kaksipäinen

Janus jumala.
As, 711 us., sävel, joka johtuu a-sävelestä, alen-

tamalla sitä (b-merkillä) '/= sävelasteen verran.
— A s-(l u u r, a s-m o 1, sävellajeja, joiden perus-

.säveleuii on as. /. K-

Asa fcetida ks. P i r u n p a s k a.

Asaky, Gheorghe (1788-1800), romaanial.

isänmaauy.-itävä ja kirjailija, ojjiskeli ulkomailla

ja alkoi kotia palattuaan innolla työskennellä

kotimaansa kielen ja kansallisuuden kohottami-

seksi, perusti ensimäisen romaanial. kirjapainon,

maan ensimäisen sanomalehden ja uudisti opetus-

olot. A. on kirjoittanut lyyrillisiä runoja ja

kääntänyt sivistyskielien kirjallisuutta.

(Y. WJ
Asanti (engl. Ashanti), muinoin mahtava

ja laaja (193,000 km') neekerivaltio Afrikassa,

Vlä-(iuineassa Kultarannalla, nyt englantilainen

suojelusalue, n. 27,.'J00 km^ ja n. '/jmilj. as.

Asukkaat, asantilaiset, ovat vaaleampi-ihoisia ja

hienopiirteisempiä sudani-neekerejä, joilla riiin:in

on tavattavissa sekä verrattain kehittynyttä

kulttuuria että alhaisinta barbariaa. Korkealle

oli kehittynyt heidän teollisuutensa sekä valtiol-

linen ja sntilas-järjestönsä ; tämä teki heidät eu-

rooppalaisten vaarallisiksi vihollisiksi. Toiselta

luolelta herättivät kauhua heidän despoottinen

hallitusmuotonsa, julmuutensa ja ihmisuhrinsa.

.\:n ollessa itseniiisenä tapahtui miltei joka [liiivii

ihmisuhreja ja erikoisissa tilaisuuksissa oli uh-

rien lukumäärä hyvinkin suuri (2,000-3,000).

Valtion n\alil;ivuudeu jierustuksena oli tuottava

orjakauppa. Moniavioisuus oli vallalla, kunin-

kaalla oli 3,333 puolisoa. Englannin kanssa on

ollut n.'ljä .sotaa: 1) 1824-2G, 2) 1872-74. jolloin

Lordi \Vols(dey hävitti ja poltatti n. 1700 perus-

tetun pääkaupungin Kumassin, 3) 1896, jolloin

.\:sta tehtiin britt. suojelusalue sekä 4) 1900-01,

jolloin englantilaisten oli kukistettava syttynyt

kapina, vaariillisiu kaikista. — Rautatie Kumas-
si.sta SekondiMu Kultarannalle. Maa on jokseen-

kin viljavaa ; kaksi sadeaikaa, touko- ja loka-

kuun lopussa. Vientitavaroita: kulta, palmuöljy,

iiorsunhiu, kumi ja väripuut. Uskonto on yhä
edelleen fetisien palvelemista; metodistien lähe-

tyssiiarn;iajat koettavat levittää kristinoppia.

Asarhaddon /-a'd-] (ass. Assur-akli-iddin -

„.A5sur on antanut veljen"), Assyrian kuningas
(>81-(i(>8 e. Kr., Sanheribin poika ja jälkeläinen.

A. rakennutti uudestaan isänsä hävittämän Ba-

bylonin, teki sotaretken Arabian erämaitten
kautta länteen, hävitti Sidoniu, otti veroa Juu-
lia;! kuninkaalta Manasselta ja Tyroksen ku-
ninkaalta r.aalilta ja valloitti Egyptin pääkau-
pungin Memphiin v. 670. A'. T-t.

Asasel, raamatussa (3 Moos. 16„ ,o. sn) mai-
nittu paha henki, jonka luultiin asuvan erä-

maassa. Suurena sovituspäivänä lähetettiin

sille erämaahan kauris, johon ylimmäinen pappi

käden päältepanemisella siirsi kansan .synnit.

Siitä tavasta johtuu lausetapa „syntipukki".
K. T-t.

Asbesti (kreik. asbestos = sammumaton) , hieno-

säikeinen miueraali ; muodostaa valkeita, rus-

keahkoja huo])amaisia massoja, joissa erottaa

hienoja, taipuvia, kiiltäviä lankoja: näistä voi-

daan kutoa kankaita tai pusertaa pahvia, joita,

koska eivät pala, käytetään missä tarvitaan

tulenkestäviä peitteitä tai rakennusaineita. A:ia
on kahta lajia, nim. s e r p e n t i i n i-a. (kryso-

tiili) ja s ä d e k i V ia. (amiantti). Kaupa.ssa

oleva a. on suurimmaksi osaksi edellistä. Sen
kuidut ovat paljoa taipuvaisemmat kuin säde-

kivi-asbestin, mutta se ei kestä happojen vaiku-

tusta kuten tämä. Serpentiini-asbestia saadaan
etupäässä Kanadasta, Ne\v Foundlandisfa ja

Kap-maasta, sädekivi-asbestia Ylä-ltaliasta ja

.Salzburgista. W. li.

Asbjornsen, 1'Pter Christen (1812-85),

norj. luonnontutkija ja satujenkertoja. Hän oli

maansa suosituimpia
kirjailijoita vaatimat-

tomiuitensa ja hyvän-
sävyisyytensä vuoksi.

Köyhästä työläiskodis-

ta lähteneenii hän s:i i

ponnistella koko nun
ruutensa ajan, ennen-

kuin pääsi metsän-
hoitajan virkaan ja

lopulta valtion turve-

tutkimusten johtajak-

si. Ketkeillessään ta-

loissa ja tai]ialeilla

hän tutu.stui kansan
tarinoiliin ja perin-

näistietoihin ja alkoi
,^ ...

, .. II.- I icoi; Pi't«r thristfii .\sbjornsen.
Keräillä unta v. 1835. '

Yhdessä J ii r g e n Moen kanssa hän päätti 1

saks. G r i m m veljesten esikuvan mukaan ker-

toa ne uudestaan, säilyttäen kuitenkin kansan-

omaisen esity.stavan ja tyylin mikäli mahdol-

lista koskemattomana. Kun ensim. kokoelma
näitä norjal. kansansatuja, „Norske folkeeven-

tyr" ilmestyi v. 1842, oli menestys suurenmoi-

nen. Ja se kehotti keräyksiä jatkamaan. Niin
j

julkaistiin toinen osa 1844 ja toinen ILsiitty pai-

nos 1852. Näillä saduilla on ollut perustava
j

merkitys Norjan kirjallisuuden ja kielen kehi-

tyksessä. — Toinen A:n pääteos on „Nor.ske
|

huldreeventyr og folkesagn" (2 osaa, 1845-48).

Näiden keijiikaissatujen kenties suurin kirjal-

linen ansio on esitystavan impressionistinen,

melkein (lr:iamallineu vilkkaus, paitsi että ne

tieteelle ovat tärkeä lähdekirja Norjan kansau-

eläiiian tunti-miseen.

Asböth luihut]. Oszkär (s. 1852), unk.

kirhntulkija, v:sta 1880 dosentti ja v:sta 1892

professori Budapestin yliopistossa, julkaissut

slaavilaisen kielitieteen alalta joukon tutkimuk-

sia, joist:i erikoisesti ansaitsevat huomiotamme
ne, jotka käsittelevät unkarinkielen slaavilai.s-

peräisiä lainasanoja (nämä tutkielmat ovat

ilmestyneet Unk. Tiedeakatemian julkaisuissa).

.\:n oivallisen „Venäjän kieliopin" on Joos. J.

Mikkola suomeksi sovittanut (Ilels. 1807).

y. IV.

Ascanius ks. .\ s k a n i o s.
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Ascaris ks. Sukkulamato.
Ascendentti (lat. (?sce'?i(ierc = nousta ylös),

„ylenev;l"; ascendentit, yleuevää polvea olevat
sukulaiset, vanhemmat, heidän vanhempansa
j. n. e. —• Ascendentti esitystapa on
sellainen, joka uudemmista, myöhempisyntyi-
sistii muodoista lahtien etenee vanhempiin,
kehityskeljua aikaisempiin muotoihin, esim.
kielitieteellinen esitys, joka etenee nykymur-
teista aiempaan kielimuotoon, m}'öhemmistii
keskeiiiiau sukua olevista kielistä niiden yhtei-
seen alkukieleen (ks. t.) . vrt. Descendentti.

A. E.
Ascension [3se'nsn], „taivaaseen astumisen

saari", tuliperäinen saari Atlantin-meressä,
7° 55' etel. lev., 14° 21' länt. pit., löydettiin hela-

torstaina l.jOl (siitä nimi). 1815 ottivat saa-

ren haltuunsa englantilaiset voidakseen sieltä

pitää silmällä Xaiioleonia S:l Ileleaan saarella.

Myöhempinä aikoina se on ollut Itä-Intian liik-

keen väliasemana. Hiilivarasto ja hyvä satama
Georgetovvnissa, A:n luoteisosassa.

Asch, kaupunki Luoteis-Böömissä, n. 19,000
as., kuldiiia- ja trikootehtaita.

AschafEenburg [-a'-], kaupunki Luoteis-Baie-
ri&sa, Ala-Frankenin hallintopiirissä, Mainin
oikealla rannalla, 25,891 as. (1905). Paperi- ja

tupakkateollisuutta. Vanha linna J o h a n n i s-

b u r g, jossa taulukokoelma ja kirjasto. Metsä-
opisto. A. kuului kauan Mainzin arkkipiispalle,

joutui 1814 Baicrille.

Ascliam /iisk-am], Roger (1515-68). engl.

humoristi ja kirj.nilija, Maria Stuartin ja Eli-

sabetin kirjuri, englannin kirjakielen aikaisim-
pia kehittäjiä; on kirjoittanut m. m. kasvatus-
opilli.sen teoksen „The schoolmaster", joka käsit-

telee pääasiallisesti latinan kielen opettamista.

M. S.

Asehan [skiTn]. Suomessa on kaksi Asehan-
sukua, joista toinen on varmasti talonpoikaista
savolaista alkuperää, ehkä Juvan Askolasta: toi-

sen. Karjalassa kotiutuneen, kerrotaan 18:nnella

vuosis. tulleen Ruotsista; muttiv luultaviuta on,

että sekin on savolaista alkuperää. Savolaiseen
sukuun kuuluu:
Adolf Ossian A. (s. 1800) , professori ; tuli

ylioppilaaksi 1877, suoritti päästötutkinnon po-

lytekn. opistossa 1881, fil. lisensiaatiksi 1884 ja

dosentiksi yliopistoon 1886. A. harjoitti ke-

miallisia opintoja ulkomailla A. W. Ilofmannin,
Wis|jcenuksen ja v. Baeyerin johdolla, sai 1895
vasta perustetun kemian apulaisen viran yli-

opistossa ja hoiti sen ohessa 1899-1907 kemian
professorin tointa. 1908 A. kutsuttiin ja nimi-

telliin kemian professoriksi. Hän on harjoitta-

nut laajaa ja monipuolista tieteellistä toimintaa
etenkin orgaanisen kemian alalla. Erityisesti

mainittavia ovat hänen tutkimuksensa kamfe-
rista ja sen derivaateista sekä tärpättiöljyistä.

Laajan monografian „Chemie der alioyklischen

Verbindungen" A. julkaisi v. 1905, josta teok-

sesta hänet Göttingenin yliopisto palkitsi suurella

„Valbruch"-palkinnolla. E d v. II j e 1 t i n kera
hän on laatinut laajanlaisen oppikirjan „Läro-
bok i orgauisk kemi" (1 pain. 1893) ja edellä-

mainitun ynnä J. W. B r u h 1 i n kanssa toimit-

tanut .3 nidosta Roscoe-Schorlemmerin teoksesta

„Ausfuhrliches Lehrbuch der Chemie" (1899-

1901). A. on kohdistanut huomionsa myöskin

kemian sovelluttamiseen tekniikkaan ja käytän-
nölliseen elämään. Edv. IIj.

Ascheberg, Rutger von, (1621-93), ruots.
sotapäällikkö, otti osaa ja kunnosti itsensä jo
30-vuotisessa sodassa, mutta kohosi vasta Kaarle
.\:n Kustaan sodissa korkeampiin arvoihin ja
oli tämän kuninkaan kuuluisimpia sotapäälli-
köitä. 1673 A. tuii vapaaherraksi, 1678 .sota-

marsalkaksi, 1679 Göteporiu ja Bohuslääuin
kenraalikuvernööriksi ja 1687 kreiviksi. Myös-
kin rauhan toimissa hän kenraalikuvernöörinä
osoitti taitoa ja toiuta, joten hänen hoitoonsa
uskotut maakunnat hänen aikanansa suuresti
menestyivät.
Aschehoug faskehaugj, Thorkel Ilalvor-

sen, (1822-1909), norjal. lainoppinut, valtiomies
ja kansantalouden tutkija, tuli 1862 Kristianian
yliopistoon lainopin professoriksi, jonka ohessa
hän v:sta 1870 myös oli kansantalouden ja tilas-

totieteen professorina; yksinomaan viimemainit-
tua virkaa hän hoiti v:sta 1886 lähtien. Tämän
ohella A. ahkerasti työskenteli tieteellisenä kir-

jailijana ja otti yhteiskunnalliseen ja valtiolli-

seen elämään osaa. Ilän oli nim. jäsenenä
useissa tärkeissä komiteoissa ja 1863-82 Kris-
tianian edustajana stortingissä, ollen siellä kon-
servatiivisen puolueen johtajia. Hänen tieteel-

lisistä julkaisuistaan ovat huomattavimmat:
„Statsforfatningen i Norge og Danmark indtil

löl4" (1866) ja sen jatkona perustavaa laatua
cleva teos „Norges ofTentlige ret" (1874-81. uu-
destaan muovailtuna ja laajennettuna 1891-93)

„Deu nordiske statsret" (1885) sekä „Socialeko-
uomik" (1902-08), suuri ja erinomaisen arvokas
teos, jossa hän on esittänyt laajat kansantalou-
delliset tutkimuksensa; taloustieteen historiaa

esittävä osasto on ilmestynyt suomeksi nimellä
.,Yhteiskunnallisen taloustieteen historia" (1904).

(K. B:dt.)

Aschelinus, A n t e r u s (k. 1703) , suom. runo-

niekka ja opettaja, kuollut Askaisten kappalai-
sena, on sepittänyt historiallisia lauluja, joissa

ilmenee intoa ja pontta, vaikka kielellinen asu
on jäykkää ja länsimurteiden tapaan kovin „kat-

kottua". Hänen teoksiaan on säilynyt virsi suu-

resta nälä.stä 1097 ja „U.skollinen Uron-Uhri"
(1703), joka on kirjoitettu Kaarle XII:nnen
kunniaksi; hän on myös suomentanut mahti-

pontisen sotalaulun ,,Suomen Ilo-Ääni Narvan
voiton yli" (1702).

Aschersleben [le], kaupunki Preussissa,

Saksin maakunnassa. Eine-joen varrella, 27,878

as. (1905). Puutarhanhoitoa (siemenviljelystä),

villntavara-, sokeri-, paperi- y. m. teollisuucta.

Lähellä on 2 ruskohiilikaivosta ja Wilhelmsbadin
kylpypaikka. Muinoin Askanian kreivikunnan
piiä paikka.
Ascherson, Paul Friedrich August (s.

1834), saks. kasvitieteilijä, Berliinin yliopiston

professori. Teoksia: „Flora des nordostdeutsthen

Flachlandes" (1899) ja paraikaa ilmestyvä „Sy-

nopsis der mitteleuropäischen Flora".

Ascidia ks. Vaippaeläimet.
Ascites, vatsavesitauti ; vapaan nesteen ker-

tyminen vatsaonteloon ; esiintyy vatsakalvon tau-

tien ja muitten vatsaelimien tautien sekä veren-

kierron hiiiriöiden seurauksena. il. 0-B.

Asclepias, Asclepiadacece-heimoon kuuluvia

maitonesteisiä yrttejä tahi ruohovarpuja, joiden
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lehti luuigoissu 011 kiumiinviirisiä kukkasarjoja.

Sifiiieiiissä tu|isii valkeita, silkinkiilloisia haive-

nia, joita kutoiiuiteollisviudessa käytetäiin „kas-

\ isilkin" valmijstukseeii. Meillä luuutamia lajeja

koristuskasveina. esim. .4. rnrnnii Polij.-Aiiierii-

kasta.

Ascoli, I ; r a z i a cl i o I .s a i a (1829-1907) , it.

kielentutkija. Milanon yliopiston profe.ssori.

.\. on ensini.lisinä .sovittanut uuden fonetiikan

tuloksia liistorialliseeu kielitieteeseen. Äänne-

lakien oikeaan ymmärtämiseen bän on antanut

arvokkaita lisiä. A. on julkaissut ansiokkaita

tutkimuksia sanskritin ja vertailevan kielitie-

teen sekii kelttiläisten, mutta etupäässä romaani-

lai.sten kielten aloilta: italialaisessa murretutki-

muksissa hänellä on suuret ansiot. Sitävastoin

hänen yritystään todistaa seemiläisten ja indo-

eiirooppalaisteu kielten alkusukulaisuutta on

pidettä vii (inuistumattomana. A. K.

Ascoli Piceno f-itsC''-]. 1. Provinssi Keski-

Italiassa, Markien maakunnan eteläisimmässä

osas.sa, 2,003 km=. 248,996 as. (1908). A:u lävitse

\irtaa monta raiinikkojokea ; ilmanala on ihana,

etidän hedelmät menestyviit hyvin. Alaba.steria.

kivihiiltä, liopeaa ja kultaa saadaan. — 2. Pro-

vinssin (lääkaupunki. Tronton varrella, etelään

.Vuconasta. Piispanistuin. Vilkas teollisuus.

26,815 as. (1900). — A., muinoin .\ s e u 1 u m
P i r e e 11 u m. oli picenien linnoitus, inyöheiumin

n lomalaille 11 iiiiiMii'i[>ium.

Ascoli Satriano /-h'-7 (muinaisajan Asciilinn

.{jiuliiiii), kaupunki Etelä-Italiassa, Foggian
provinssissa A]iiilian maakunnassa, n. 8,000 as.

Piispanistuin. Tiialla Pyrrhos voitti roomalaiset

279 e. Kr.
Ascolichenes (kreik. o.ffco'.s' = nalikaleili. ja

tiL-hi'ii - jiikiilii) ks. J ä k ä 1 ä t.

Ascomycetes (kreik. asko's = nahkaleili, ja

j»i//,rx = sieni) ks. K o t e 1 o s i e n e t.

Ascospori (kreik. asko'n = nahkaleili. ja

.>./)i i/ini = kylvää) ks. T t i ö.

Ascot Heath fäskalhipl, kylä ja nummi
Hfrksin kreivikunnassa Englannissa; kuulut

\iiotiiiset kilpa-ajot kesäkuussa (Ascot-viikko)

.

Ascus (< kreik. «.sA (/.s- - nahkaleili) , itiö-

kotelo ( ks. Kotelosienet).
Asdod / »)•/ (nyk. E s d u d) . filistealaineu kau-

punki, kuuluisa siellii ])alvellusta Dagon juma-
lasta iks. t.l.

Aseellinen rauha ks. K a u h a n a a t e.

Aseet, vihollisen vahingoittamista ja itsensä

vihollisella suojaamista tarkoittavat esineet,

joiksi alkuaan oii kiiytetly ja vieläkin toisinaan

kiiytetäiin työkaluja. Ne jakautuvat luonnolli-

>in;miii h y ii k k ä ys- ja s u o j a-a s e i s i i n ;

edelliset ovat käsivarren, jälkimäiset nahan ja

liiustcMi keinotekoisia vahvikkeita: jiilkimiiisten

kehitys riipiiuu edellisistä, kuten esim. kilven

keksiminen kiuhäiden y. m. käytännöstä. —
II y ö k k ä y s a s e i d e n kehityshistorian kan-

nalta on sojjivinta jaoitlaa ne liihi- ja kauko-

:iseisiin. lyönti- ja pistinaseisiin sekä sota- ja

pyyntiaseisiin.

knsimäisiä aseita ovat tietysti kivet, kalikat

y. m. s. Tehdyistä aseista on varhaisimpia alku-

muotoinen kiviasefkuva 1). joka vastaa samalla

kaikkia työkaluja ja kaikkia aseita ja on ollut

varrellinen lähiase. Eriytymiskehitykseu kautta

syntyy sitten vähitellen moninaisia, eri tarkoi-

tuksiin sovellettuja työkalu- ja aseuuiotoja.

Myöhtmmän kivikauden työkirveet ja vasarat

cvat alukfi vielä myös sotakirveitä ja

vasaroita (kuva 1 a) , mutta sittemmin

kehittyvät viimemainitut eri teitään (kuvat 2-5).

m. m. heittokirveeksi, kuten esim. muinais-

germaaneilla ja intiaaueilla (tomnhaitk). —
Heiton sovittaminen aseisiin on luonnolli-

sesti suure.sti kohottanut niiden tehokkuutta,

tehdessään hyökkäyksen matkan päästä nuihdol-

liseksi.

Puukalikka on alkumuotona nuijainryhmälle,

m. m. suii)popäiselle 1 y ö m ä s a u v a 1 1 e (käsi-

varren jatkolle) , terävälle 1 y ö m ä r i 1 1 e, paino-

päiselle nuijalle (nyrkkiil korvaavalle

aseelle) y. m. (kuvat 6-8). Viimemainitusta

on varhain kehittynyt p i i k k i n u i j a (saks.

morgenKtcrn) , esim. kansankapinoissa aikoinaan

tavallinen ase (kuva 9). Erikoinen, etenkin

keskiajalla käytetty julma nuijalaji on n. s.

n i V e 1 n u i j a^ (kuvat 10, 11) s. o. lyhyeen tai

pitkitän varteen liitetty lyömäri tai jiiikkikuula

(tällainen asemuoto on m. m. venäläinen kntit).

— Nuijat kehittyvät myös erilaisiksi heitto-

aseiksi, joista tässä on mainittava h u m e r a n k i

(ks. t.) (kuva 12) ja keskiafrikkalainen kum-
maukaltaiuen heittorauta (kuva 13).

Yksinkertaisin heittoa.sei.sta on linko (ks. t.),

jota muistuttava ..ase" on lasso (ks. t.), s. o.

kuulaiiiiinen nuora, sekä lap])alaisten s u o p ii il-

ki (ks. t.) 1. silmukkapiiiuen heittonuora.

Kautta koko maapallon levinnyt, yksinkertai-

sin ))istinase, joka on kantamuotona lukuisille

muille aseille, on v e i t s i 1. tikari (kuvat 14,

l,i), joka on erityiseen arvoon päässyt vallankin

sittenkuin sen kanninsuojus 1. tuppi on tullut

keksityksi (nähtiiviisti jo kivikaudella). Isoja

veitsiä käytetään joskus vieliikin lyöntiaseiksi,

ja niistä johtuvat metallikauden alkaessa mie-
kat (ks. t. ; kuva 16) ja myöheminin sapelit
(kuva 17).

Tärkein ja levinnein pistin- ja heittoase on

keihäs (kuva 18), jota voi pitää |>itkään

varteen kiinnitettynä tikarina. Terä on usein

vä"iillineii. jolloin aseen veto haavasta on

V!iaralliii;n. Keihäät ovat sota-aseina kehitty-

neet joko pitkiksi ja raskaiksi peitsiksi (esim.

makedonialaisilla talangeilla) tai erilaisiksi yh-

distetyiksi pistin- ja lyöntiaseiksi: h i 1 p o-

reiksi (saks. Iiellchardp, kuva 191, p e r t u s-

koiksi (saks. i>arlisinie, kuva 20), s o t a s i r-

p e i k s i, y. m. P a j u n e 1 1 i 1. p a i n e 1 1 i

on uuden ajan keksintö: tikariase liitetään ki-

vääriin. — Pyy nti aseena on keihiiän kehi-

tys vielä enemmän haarautunut: harpun-
uissa (kuva 21) liitetään terä nuoralla var-

teen, a h r a i ni e s s a käytetään monta eri te-

rää j. n. e. — Keihäänviskuussa käytettyjii ko-

neellisia heittokeinoja on roomalainen ämiutum
1. heittohihna. minkä avulla keiliiis lentiiii kiep-

juien samoinkuin rihlaiiyssyn luoti, ja laajalla

tavattava heitin p u u (kuva 22).

.Syntynsä puolesta yksinäinen kaiikoase on

p u 11 a I I II s p u t k i, tavallaan kiviiärieu ja ka-

luniiKiin kantamuoto. Sillii lennätetään pienem-

piii keihiiitä. s. o. nuolia, troopillisten seu-

tujen tiheissii aarnionu-tsissii. missä ei ole ti-

laa edes kaaren jiinnittämiscdle ; nuolet ovat te-

hoisia nuolimvrkkvn.sii vuoksi. Yleinen yhdis-

I



Aseita.

I. Jaakaudi-n aikuinen kiviasi-. — la. Mviihiiis-aikaincn kiviaHH, (iriin lannista. — 2, Kivinen iskuasi-. Siimni-sta. —
'': Kivinen sotakirves. Sunmesta. — 4. Hussilais-johiajan sotakirves. -- ö. Solatappara, Suomesta. — 6. Lyiimilsauva. Yliseltil

Niililtä. — 7. LyiimarL Englannin Vudesta Guineasta. ^ H. Sntanuija, Fidzisaarilta. — 9. Piikkinuija. Holcarista. —
10 ja 11. Nivelnuijia, Saksasta ja Sveitsistä. — 12. Bumeranki. Austraaliasta. - IH. Heittorauta. Ki'ski-.\frikastii. -

U. Piitikari (varsi puinen). Eg>-ptista. — 15. Pronssitikari. Suomesta. — 16. Rautainen viikinkiraiekka. Suomesta. --

17. Intialais-muhamettilainen sapeli. — 18. Rautaterilinen keihils, Itu-Afrikasta. — 19, Hilpori, Suomesta. — '20. Pertuskn,
Suome.sta. — 20 a. Sotakalpa (Glefe), Englannista. — 21. Ilarpuuni. Bengaalista, — 22. Heitinpuu, Austraaliasta. —
2:j. Yksinkertainen juiitsi. — 24. Varsijoulsi. — 25. Väistinkilpi, Yliseltä Niililttt. — 2fi. Punontatckoinen kilpi, Kongosta.
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tptty asemuoto on ollut Joutsi (ks. t.) nuoli-
D e e n, jonka syntyyn joustavat puunvarret lie-

nevät johtaneet (kuva 23). Nuolet ovat pyyntiä
varten sangen vaihtelevanlaatuisia; sotanuolft
ovat yksinkertaisempia, tavallisesti vä'ällisiä ja

vieUikiD usein' myrkyllisiä (Euroopassa olivat

myrkkyuuolet vielä 6:nnella vuosis. käytän-
nössä )

.

Tärkeätä edistysaskelta aseiden kehityksessä
osoittaa varsijoutsi (kuva 24), jota voi

pitää vireessä miten kauan tahansa ja jonka
jännittäminen voi tapahtua kaksiu käsin tai

koneellisesti (tullut Euroo[ipaau keskiajalla).

S u o j a-a seista on varhaisin kilpi, joka

jo alkuperäisellä kulttuuriasteella on väistimeksi

kehittynyt nähtävästi vihollisen Ueittoaseita

vastaan käytetystä lyömäsauvasta, ja joka
sitten kasvaa kasvamistaan piutavaksi, jopa
koko ruumista verhoavaksi suojukseksi (kuvat

25, 20). — Haarniska (pantsari) 1. soti-
sopa (ks. t.), puvun tapainen ke.stävä ruumiin-
verho, on etupäässä arjalaisten kansain kehit-

täntä jo kaukaisessa muinaisuudessa. Erikois-

kehityksen.sä on ollut kypärillä (ks. t.), s ä ä-

r y k s i 1 I ä y. m., jotka sitten vähitellen ovat su-

laneet haarniskan yhteyteen. [Aug. Demmin,
„Die Krlegs\valTen in ihrer historischen Entwic-
kelung"; Max Jähns, „Handbuch der Geschichte
des Kriegswe.sens" : H. Schurtz, ,,Urgeschiohte

der Kultur".] (ks. kuvataulua „Aseiden kehi-

tys", ja kirjoitusta Ampuma-aseet).
J. A-io.

Aseettomat. Jokaisessa erilleen jaetussa
joukko-osastossa, esim. pataljoonassa, rykmen-
tissä j. n. e. on paitsi aseellisia sotilaita

myöskin aseettomien komennuskunta, johon
kuuluu asevelvollisia, jotka rauhan aikana toi-

mittavat erilaisia taloustöitä, niinkuin suutarin-

ja räätälintyötä y. m. ja joita ei milloinkaan
viedä sotaan, .sekä sellaisia, jotka sotatanterella

toimivat taistelujärjestön takana kuormasto-
miehiiiä, viilskäreiuä y. m. .)/. v. Tl.

Asehuone (ruots. vapcnJiiis 1. vdkenhus),
keskiaikaisten kirkkojen etehinen tai viereen ra-

kennettu lisärakennus, johon kirkkoon tulijat

jättiviit aseensa kirkonmenojen ajaksi.

Asekatselmus ks. K i 1 v e n k a t s e 1 m u s.

Asekokoelmat, sola-, taide- ja sivislyshisto-

riallisia tiilkiinuksia varten; kuuluisimmat ovat
Dresdenissä, \\"ienis.sä, Lontoossa (Tower), Pa-
riisissa (tykistömuseo).
Aseksuaalinen (lat. kielteiuen o, ja sexus =

sukupuoli), sukupuoleton, suvutou.

Aselajit. Sotaväki jaetaan erityisiin ase-

lajeiliin sen perustuksella, millä aseilla sota-

joukko on varustettu ja mitä tarkoitusta varten

se muodostetaan. Pääuselajeja on kolme: jalka-
väki, ratsuväki ja tykistö; jokaisessa

suure.ssa sotaväessä ou vielä insinööri-
väestö, il. V. n.
Aselepo, sellainen puhtaasti sotilaallinen sopi-

mus, jonka kahden toisiaan vastaan sotivien ar-

meijaosastojen päälliköt keskoniiiin tekevät ly-

hyeksi ajaksi, esim. joksikin tunniksi, jotakin

erityislii tarkoitusta (kaatuneiden hautaamista,
keskeniiisiä keskusteluja y. m.) varten. Ase-

lepo koskee siis vain määrättyjä sotanäyttämön
osia. vrt. A s e r a u h a.

AseUus ks. Siirat.

Aseina, mus., soinnun oktaavi-, kvintti- tahi

lerssiasema, riippuen siitä, mikä näistä sävelistä

on kulloinkin ylä-äänenä. /. K.
Asema. Rautatieasema käsittää asema-

rakennukset ja ratapihan. Asemat ovat välittä-

mänsä liikkeen mukaan joko matkustaja- taikka
tavara-asemia taikkajia kuten useimmat meidän
asemamme yhdistettyjä matku.staja- ja tavara-
asemia. Tavara-asemia on vuorostaan eri lajeja,

kuten kappaletavara-, joukkotavara-, karja-,

satama-, tehdas- y. m. asemia tarkoituksensa
mukaan

;
järjestelyasemia vaunujen järjestelyä

varten.

Kappaletavara-asemilla on tavarasuojat kap-
paletavaran säilyttämistä ja punnitsemista var-

ten, joukkotavara-asemat välittävät kokonaisina
vaununlasteina lähetettävää tavaraa kuten kivi-

hiiltä, kiviä, malmia, puutavaraa y. m. s. ja on
niillä sitä varten joukko päättyviä haara- 1. n. s.

pussiraiteita, joiden välissä on tilaa tielle ja

jo.skus tavaravarastoillekin, sitäpaitsi vaunu-
vaakoja, nostokranoja y. m. Karja-asemille,

joilta karjaa lähetetään, rakennetaan erityisiä

asemasiltoja, karjanruokkimis- ja säilyttämis-
suojuksia ja vaunujen puhdistus- ja desinfisioimis-

laitoksia. Satama-asemilla on u.scampia raiteita,

joilla vaunut kulkevat laiturissa olevan laivan

viereen täytettäviksi taikka tyhjennettäviksi.

Suuremmissa satamissa suoritetaan työ nosto-

kraiioilla, jotka liikkuvat pitkin laituria ja ulot-

tuvat yhden tai useamman raiteen yli, voivat

nostaa kuorman laivasta ja laskea sen joko krä-

nän alla olevaan rautatievaunuun taikka laitu-

rilla olevaan tavarasuojaan, josta tavara esim.

suojuksen vastaisella puolella olevaa raidetta

pitkin myöhemmin kuletetaan pois (esim. Han-
gon ja Mäntyluodon salama-a-semat). Rautatei-

den käyttöä varten tarvitaan asemilla: veturi-

talli tarpeineen kuten vesitorni, pumppulaitos,
vesijohto, puu- 1. hiilivaja ja kiiiintöpöytä

;

joukko raiteita ja rnideryhmiä, joilla vaunut
järjestellään juniksi liikenteen vaatimusten mu-
kaan (tämä työ voidaan tehdä erityisellä jär-

jestelyasemalla, josta valmis juna työnnetään
lähtöasemalle) ; vaihteita, niiden asettimia ja

merkkilaitoksia, joilla vaunujen kulku raiteiden

liiiarautumiskohdassa säädetään ja siitä veturin
ja junan kuljettajille ilmoitetaan; rakennuksia
veturien ja vaunujen säilyttämistä ja korjaa-
mista varten (varikkoja) y. m. Ainoastaan suu-

S

1. Piikkiön aseman pohjakaava.

rilla liikeasemilla ovat kaikki nämät osat sei-

viiän toisistaan eroteltuina, jotavastoin ne taval-

lisissa asemissa ovat yhdistettyinä ja supistet-

tuina ja moni niistä kokonaan puuttuukin.

Kuva 1 (Piikkiön asema) esittää meillä taval-

lisen raiteiden sovitelman pienellä asemalla;
kuva 2 esittää Turun asemaa. Kuvissa a on
asematalo; b tavaramakasiini; c ulkohuone: d
vesitorni; e veturitalli: f kaksinkertainen vahti-

tupa; g halkovaja; h kaivo: i paja; k makki;
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l varikkokas.irmi ; m sauna ja leipomo; n kel-
lari; o asemapäällikön asunto; p yksinkertainen
valilitiipa; tj pumppuhuone; r asuntohuone; s

varastomakasiini; t vaja; (1 vaunuvaja; (2 aine-
vaja ; V konepaja ; x katos

; y vahtikoju ; ä dre-
siiuakoju; ö vauuuvaaka.
Suuremmilla matkustaja-asemilla on useampia

raiteita ja näiden välissä leveämmät, usein
katoksien suojaamat, asemasillat sekä asema-
talo, jossa on odotussaleja ravintoloineen, liuo-

neustoja matka- ja pikatavaran käsittelyä sekä
postia, sälikölennätinlaitosta, tullia ja "aseman
hoitoa varten, vieläpä matkustajien mukavuutta
tarkoittavia laitoksia, kuten tapaturma- y. m.
vakuutusta, kirjakauppaa, parturiliikettä "y. m.
varten.

Asematalon sijoitukseen nähden ovat asemat
joko pääte-, kauttakulku-, kiila- tai saariasemia.
Asenu\ on pääteasema, jos rata siihen päät-
tyy. Asematalo on silloin poikittain useampiin

keammalle sillalle, mikä samalla kaupuukipai-
koissa vie rautatien katujen ylitse. Tunnelit
käyvät radan poikki ja siltä nousee portaita
kullekin asemasillalle. Ilmoitustaulut ja matka-
lippujen tarkastus sovitetaan silloin portai-
den luo. Käymäsillat radan yli liikkeen välit-
tämistä varten aseman eri a.seniasiltojen välillä
ovat välttämättömän korkeutensa takia epä-
mukavat ja harvinaiset, mutta tavallista on
meilläkin, että maautie tai katu johdetaan ase-
man ratapihan yli sillalla (esim. Tampereella),
koska ajotien ei meilläkään sallita käydä ase-
man yli raiteen tasossa. Tunnettuja ulkomaa-
laisia kauttakulkuasemia ovat esim. Dresdenin
pääasemat sekä Berliinin kaupunginradan ase-
mat.

Toiset asemalajit ovat harvinaisem]iia.
K i i 1 a-a s e m a syntyy, kun asema sijoitetaan
radan luiarautumiskohtaan sen kummankin haa-
ran väliin. Saariasema on kahden radan

Turun aseman kaava.

raiteisiin jakautuneen radan päässä ja poikit-
tain kulkevalta pääsillalta päästään raiteiden
välisille asemasilloille, joiden vierellä junat sei-

sovat. Kunkin välisillan juuressa olevasta il-

moitustaulusta näkyy, mihin sillasta lähtevä juna
menee, ja ulkomailla tarkastetaan usein matka-
liput sillalle mennessä ja siltä poistuessa. Päiite-

asemiksi muodostuvat usein suurten kaupunkien
pääa.->emnt, jotka sijoitetaan niin lähelle kau-
l)Ungin keskuksia kuin suinkin. ITelsingin uusi
asema on [lääteasema; tunnetuimpia ulkomaiden
pääteasemia on Frauklurt a. Mainin asema,
jo.ssa on 18 raidetta rinnan ja näiden yli kolmen
rinnakkaisen 50.5 m jänteisen rautaisen ristikko-
kaaren kannattama 169 m leveä ja 186 m pitkä
rautakatto.

Kauttakulku- 1. väliasemalla, jom-
moisia useimmat ovat, ovat asemarakennus ja

pääasemasilta radan sivulla; sitäpaitsi yksi tai

useampi viilisilta raiteiden luvun mukaan ja näi-

den yli toisinaan katoksia. Harvemmin on asema-
rakennuksia pääsiltoineen radan kummallakin
puolen. Vanhempaan aikaan — ja meillä vielä

nytkin aivan säännöllisesti — saivat matkus-
tajat käydä raiteiden yli päästäkseen välisil-

loille, mutta liikkeen vilkastuessa oli tämä vaa-
rallista ja matkustajain kulku järjestettiin

suurem|)iliikkeisillä asemilla joko radan alitse

tunneleilla taikka ylitse sillalla. Tunnelit ovat
tavallisimmat ja saadaan ne usein helpoimmin
siten, että rata kohotetaan aseman kohdalla kor-

välissä, jotka aseman kummallakin puolen käy-
vät ristiin — tavallisesti eri tasoissa siltojen

taikka tunnelien kautta. Saariaseman rnkennus
on siten raiteiden välissä — kuin saarena jär-

ves.sä — ja pääsee sinne ainoastaan raiteiden

poikki s. o. alitse tai ylitse. Tunnetuimpia
saariasemia on Kölnin pääasema, jossa radat

tosin risteilevät samassa tasos.sa.

Uudemman ajan asemat ovat monumenttaa-
lisia rakennuksia ja niiden asemasiltoja kat-

tavat katokset suurenmoisia rautarakenteita.

Helsinkiin ja Viipuriin rakennetaan suuret

uudenaikaiset asemat (E. Saarisen ja H. Gescl-

liuksen piirustusten mukaan).
Seuraavassa taulussa luetellaan muutamia

suurimpia ulkomaisia asemahalleja.

Hallin y. - > »

Aseman nimi

iii
SS

D

X (5

= 3— ES

p
II
X

3 s
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01

Pääasema Dresden 1.31., S9.0 13 14 1897

Kiihi 2.W »>.„ 65.0 5 8 1894

Pohjoisasema Pariisi 180 ea.„ 3.-,., 6 11

St. Pancras Lontoo 210 i^.„ 75.„ 5 10

Jersev City Nnw-York niH 78., 78., K 12

St. Lazare Pariisi KiO lao SOk, l.T :i2 1888

PiUiasema Franl<furt aM. l«(i !(1U 56., 19 IS 1888

Broad Str. Philadelphia 107.. D2 92.„ 8 lii

Pääasema Hampuri l.iCI 114 72.„ 11 10 19116

Leipzig 290 276 25 26 1907

</. C-in.
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Asemakartta, suureen mittakaavaan tehty

taso]'iirustiis pienestä maanpinnan osasta; a.

ri.iyttaä mittauso]). tarkoin maanpinnan vailite-

lut. vesir.t(it. a.sumukset. tiet y. m. s.

Asemamerkki, vihellysmerkki. jonka rauta-

ticjuiia antaa, ennen knin se saapuu asenuille.

Asemamies, rautatielaitoksen palveluskun-

ta«n kuuluva henkilö, jonka tehtävinä ovat eri-

näiset työt asemilla, esim. matka- ja rahtitava-

rain käsittely, odotussalien ja asemasillan hoito.

Asemapäällikkö, virkamies, rautatiea.seman

liikenteen johtaja; asemien mukaan asemapääl-

liköt valtionrautateillä luetaan .5:een eri palk-

kausluokkaan.
Asemaraide, sivuraide, jonka varrella asema-

rakennus on. J. C-en.

Asemasilta 1. junalaituri, raiteen vie-

ressii oleva puusta taikka kivestä ja maatäyt-
teestä tehty käytävä 1. silta, jolta astutaan ju-

naan. Toisinaan ou asemasilta vaunusillan ta-

salla. — usein sitä alempana, vrt. Asema.
J. C-4n.

Asemies (ruots. sven, sven a rapn) . Niin

nimitettiin keskiajalla ja uuden ajan alkupuo-

lella ritaria alempaa aatelismiestä. Alkuansa
asemiehet olivat olleet ritarien aseenkantajia,

tavallisesti nuorukaisia; siitä nimi. K. G.

Asemiesluokka (ruots. sveimeklassen) , kol-

mas, arvollaan alin niistä kolmesta luokasta,

joihin Kustaa ll:n Aadolfin ritarihuonejärjestys

lt)26 jakoi ritariston ja aatelin.

Asemo 1. a s e m o s a n a ks. Pronominit.
Asento, mux., l:nen ja 2:nen j. n. e., jousta

piteleviin käden eri asennot viulunsoitossa.

Aseoppl, selonteko aseiden ominaisuuksista

ja kiiyl Uimisesta. Tärkeimmät aseopin käsi-

kirjat "ovat EIggerin (1868), Maresehin (1892),

\\ itien (18S7I. .Vlarschnerin (1898) v. m.
'il. V. n.

Asepsis, Aseptiikka (kreik. kielteinen a, ja

..("/)(i7v-o'.s = mädättävä) , haavan hoitotapa, jonka
johtava aate on se. että kaikki, mikä haavan
kanssa tulee kosketuksiin (kädet, kojeet, sidos-

tarpeet V' >ii-) pidetään (pesemällä, keittämällii

j. n. e.) tilysin puhtaina ja bakteerein iduista

vapaina, jotta siten suojattaisiin haava niiitten

tuliotiiillii, kun taas a n t i s e p t i i k k a (ks. t.)

pyrkii kemiallisten .aineitten avulla hävittämään
iiäkleerit itse haavassa. M. OB.
Aseptiini (kreik. kielteinen «. ja srpsis -

niiitäneminen) , salisylihappo- ja boorihapjiosekoi-

tus, jota käytetään ruoka-aineiden niiitäncniisen

esliimiseksi. M. O-B.

Aseptinen (kreik. kielteinen o, ja sepsii =

mäläneniineu) . bakteereista ja bakteerien iduista

vapaa; puhtauden tila. joka saavutetaan kysy-

myksessä olevia esineitä steriliseeraamalla, esim.

\cdiNsa tai vesihöyryssä keittämällä. .V. O-B.

Aseptoli (vrt. Asepsis). desinlisioiva aine,

joka saadaan karbolihaposta rikkihapon avulla.

Asera {-i''-J, siitosvoimain naispuolinen alku-

peruste, kanaanilaisten palvelema jumalatar ja

liäntii edustava Jiyhii paalu. K. T-t.

Aserauha, sellainen sanmlla sekä valtiollista

etiä .sotilaallista laatua oleva sopimus, jolla soti-

vat joukot määrätyksi, verrattain pitkäksi

ajaksi lakkauttavat sotimisen. Aserauhan teke-

vät armeijojen ylipäälliköt, tavallisesti hallitus-

lensa valtuuttamina. ,Tos toinen puolue rikkoo

sopimuksen, on toinenkin vapaa siitä ja saa

ryhtyä sotimaan, vrt. Aselepo.
Aserbeidzan [-'fn] 1. A d e r b e i d z a n (muin.

kreik. Atr(i]iiit<~ne') , Persian luoteisin maakunta
Kaspian-meren, Venäjän Armeenian ja Turkin
Armeeniau välillä; IU.5.000 knr, 2 milj. as. A. on
ylätasanko 1.200-1,400 m merenp. yi. ja sitä ym-
päröivät korkeat osaksi tuliperäiset reunavuoret.

etenkin idässä (Savalan 4.S20 m) ja pohj. (Pieni

.Vrarat 3,914 m luoteisrajalla) . Kuiva, terveel-

linen si.sämaan ilmasto kuumine kesineen ja

ankaroine talvineen. Useimmat joet laskevat

suolapitoiseen (14,23 ^) Urmian järveen. Väestö
(turkkilaisia, persialaisia, kurdeja ja arraeeuia-

laisia, joista 35,000 nestoriaaneja) harjoittaa

maanviljelystä ja jo.ssain määrin teollisuutta.

Tärkeimpiä vientitavaroita ovat kuivatut hedel-

mät sekii matot. Pääkaupunki T a b r i s.

Asessori (lat. «4»c,s\soc < orf = luona, ja sed«'re

= istua). ..mukana-istuja". viraston, etenkin kol-

legiaalisen oikeus- tahi hallintoviraston vakinai-

nen jäsen (hovioikeuden, tuomiokapitulin, tulli-

hallituksen y. m. asessori).

Asetaali (CeH„0,) muodostuu alkoholia hape-

tettaessa. Sitä on vanhoissa viineissä ja

raa'as.sa väkiviinassa. Väritöntä, hyvänhajuista

ja -makuista nestettä ; om.-p. O,."*:;, kiehumap.
104° C Sekoitetaan viineihin, jotta saisivat

..vanhan" maun.
Asetaatti, etikkahapon suola. ks. Etikka-

ha p]M>,

Asetaldehydi (myös vain ..a I d e h y d i")

.

kein. yhdistys, jossa on hiiltä, vetyä ja happea
((Ji.O). on etikkahappoa ja etylialkohoha vas-

ta;iva aidehydi. joka helposti syntyy hapetta-

malla alkoliolia esim. kaliumbikromaatti- ja

rikkihap])Oseoksella. Väritön, omituisen hajui-

nen, hyvin haihtuva neste; kiehumap. 21°.

A. on voimakas pelkistin. Polymeriseeraantuu

helposti p a r a 1 d e h y d i k s i (CjH.iOj). joka

on väritön, vasta 124°:ssa kiehuva neste ja joka

tislattuna rikkihapon kera muuttuu takaisin

:i:ksi. .Alhaisessa lämpötilassa polymeriseerau-

tuu a. m e t a I d e h y d i k s i, valkeaksi, jäh-

meäksi aineeksi, joka myös rikkihapon kera

ti.slattuna uudestaan muuttuu a:ksi.

Asetamidi, etikkahapon amidi (ks. t.). saa-

daan paraiten tislaamalla ammoniumasetaattia ;

sillä on samantapainen haju kuin hiiren virt-

salla, joka haju luultavasti johtuu li-säaineista.

Asetanilidi ks. A n t i f e b r i i n i.

Asetanssi, tanssi miekka tai keihäs kädessä;

a.setanssej:! mainitaan olleen useilla sekä alku-

])eräisellii kannalla olevilla että sivistyskan-

•soilla. \arsiiikin muinaiset «jermaauit suosivat

lätii leikkiii.

Asete 1. t r a t t a. tunnustamaton vekseli

(ks. t.t.

Asetelma, l<uij>., lukujen järjestely (liikekir-

jeenvaihdossa) tarpeellisine selityksineen lasku-

toimitusta varten (kirjeessä tavalli.sesti alalai-

dassa) jonkun teksti.ssä mainitun summan
kokoon])anon osoittami.seksi. /. K-o.

Asetetikkaeetteri, hiiltä, vetyä ja happea

sisält;i\,i ki'111. yhdi.stys. asetetikkahapon-etyli-

esteri (t',,H,oO,), syntyy natriumin vaikutuk-

sesta etikkaeetteriin. Väritöntä, hyvänhajuista

nestettä; kiehumap. 181°. Käytetään yleisesti

i

syntee.seis.sä orgaanise.ssa kemiassa.
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Asetin 1. v a i h d e v i p u, koje, jolla ratavaih-
«letta liikutollaan. \'aihteen a. on niin raken-
nettu, että vaihde ou aina avoin, joko toiselle

tai toiselle yhtyvistä raiteista eikä mikään väli-

iiseuto, joka aikaansaisi vaunun suistumisen rai-

teelta, ole mahdollinen. Vaihteen asento näkyy
päivällä asettinien merkkitaulusta ja pimeällä
lyhdystä, vrt. Vaihde.
Asetinkone, kojelaitos. jolla keskusa.semalta

hoidetaan ja asetellaan ryhmittäin vaihteet ja

merkkilylulyt. A:t ovat niin itsetoimivasti jär-

jestetyt, että väärän merkin antaminen vaihteen
asennosta on mahdoton. Koje toimii joko säh-

kön avulla taikka teräslangoilla. jotka maan-
alaisia torvia pitkin kulkevat asetinkoneesta
kuhunkin vaihteeseen ja merkkilyhtyyn. vrt.

Vaihde. J . C-en.

Asetofenoui, hiiltä, vetyä ja happea sisältävä

kem. yhdi^tys (t\HsO), aromaattinen ketoni,

jota saadaan keittämällä bentsolia asetyliklori-

din kanssa aluminiumkloridin yhteydessä. Värit-

tömiä bentsaldehydin hajuisia kiteitä, jotka
liukenevat alkoholiin, huono.sti veteen: sulamisji.

211"
; käytetään nukutusaineena.

Asetometri (lat. arc"7»»i = happo, ja kreik.

«letio» = mitta) . kone, jolla titreeraamalla mää-
rätään etikan väkevyys. On varu.stettu astei-

kolla, joka käytetyn titreerausnestemäärän
nojalla suoraan ilmaisee etikkapitoisuuden.
Asetoni, hiiltä, vetyä ja happea sisältävä

kem. ylidistys (CjHjO). Syntyy asetaattien

kuivatislauksest»a ; runsaasti saadaan sitä puun
kuivatislauksessa metylialkoholin ja etikka-

hapon ohella. Väritöntä miellyttävän hajuista

nestettä ; maku polttava. A. liukenee veteen

ja alkoholiin, liuottaa hartseja, kamferia, pnra-

pulirnutia, rasvoja sekä useita muita orgaanisia
aineita; kiehnmap. 06°, ominaisp. 0.81. Kemial-
lisessa suhteessa a. on ketoni.

Asetonuria (lat. oer'?»»? = happo, ja iiri'na =
virtsa), taudintila. jossa virtsa sisältää ase-

tiuiia; esiintyv erittäinkin sokeritaudissa.

.)/. OB.
Asettaa vekseli, laatia, kirjoittaa vekseli toi-

><'ii tunnustettavaksi, vrt. Vekseli.
Asettaja !. trassentti, henkilö, joka vek-

selin (ks. t.) laatii, antaa (toisen tunnustetta-
vaksi) .

Asetti (ransk. assiettc)
,
pieni lautanen.

Asetus, .alkuperäisen kielenkäytön mukaan
tällä san.illa ymmärretään lainsäätäjän perus-

tuslakien mukaisessa järjestyksessä antamia
ja korkeimman valtiovallan yleLsesti nouda-
tettavaksi julkaisemia määräyksiä I. käskyjä,

katsomatta siihen, ovatko ne syntyneet hallin-

nollista ja taloudellista lainsäädäntötietä, vai

perustuvatko ne hallitsijan ja eduskunnan yhtä-

pitävään päätökseen. Viime aikoina on kuiten-

kin alettu yhä johdonmukaisemmin käyttää
a?etus-saiuia merkit.semään vain Viimeksimaini-
tulla tavalla syntyneitä säännöksiä, jota vastoin

ilman valtiopäiväin myötävaikutusta annettuja

säännöksiä on ruvettu sanomaan julistuk-
siksi. Samassa merkityksessä kuin sanaa ase-

tus, käytetään usein laki-sanaa; mitään tark-

kaa ja varmaa eroa ei näiden sanojen merkityk-
sen välillä ole käytännössä olemassa. Niinikään
ei voida toisistaan tarkasti erottaa sanoja

asetus ja sääntö, sillä viimeksimainittua

sanaa käytetään merkitsemään, paitsi taloudel-
lisia ja hallinnollisia täytäntöönpanokäskyjä.
myöskin sanotulle alalle kuuluvia lainsäädäntö-
toimenpiteitä, fseilla yleisen lain luontoisilla

säännöksillä onkin nimenä sääntö, esim. palk-
kaussääntö, vekselisääntö, konkurssisääntö, tulli-

sääntö. \ rt. haki. O. Krnen.
Asetuskokoelma, virallisesti toimitettu, pai-

nettu kokoelma kaikista ylei.sesti noudatetta-
viksi julkaistuista laeista, asetuksista ja julis-

tuksista. .\setuskokoelmaa. johon sitä])aitsi

otetaan hallitsijan, senaatin tahi muun ylem-
män vira.ston kirjeet ja päätökset, mikäli niillii

katsotaan olevan yleisempää merkitj^stä ja käy-
täntöä valtion hallinnossa, lähetetään, sitä mu-
kaa kuin .se ilmestyy, ylemmille oikeus- ja hal-

lintovirastoille, jaettavaksi kirkkoihin sekä
alemmille virka- ja palvelusmiehille. Asetus-
kokoelma julkaistaan suomen, ruotsin ja venä-
jän kielillH. O. K.-noi.

Asetyleeni, hiiltä ja vetyä sisältävä kem.
yhdi.stys (C,Hj), hiilivety, joka syntyy korkeassa
lämmössä useista orgaanisista aineista, saadaan
sentähden orgaanisten aineitten kuivatislauk-
sessa, jotenka sitä on valokaasussa ; teknillisesti

kalsiumkarbidista veden vaikutuksesta. Väri-
tön kaasu : teknillisesti valmi-stetussa epämiel-
lyttävä haju, joka johtuu liika-aineista; om.-p.

0,91 ; palaa valaisevalla liekillä, jo.sta syystä
sitä käytetään valotekniikassa; tiivistyy värit-

tömäksi nesteeksi 19°:ssa ja .39 atmosf. painees-

sa ; liukenee helposti veteen; räjähtävä.

Asetyli, etikkahapon radikaali (CjHjO) . ks.

E t i k k a h a p p o.

Asevai-ustus, ritariajan soturin ja hänen he-

vosensa kankeat suojukset ja aseet: kypäri.

riutahaarniska ja siihen kuuluva selkäkappale,

kaulansuojus. käsivarret ja käsineet, vatsansuo-

jus, lantioliepcet ja jalkojen suojukset y. m.

Hevosella olivat pää. kaula, rinta ja lantio rau-

taan puetut.

Asevelvollisuus, velvollisuus persoonalliseen

.sotapalvelukseen. Muinaisajan yhteiskunnissa

oli vallalla yleinen asevelvollisuus, sillä jokai-

nen asekuntoinen mies oli soturi ja velvollinen

maataan ]iuolustaniaan. Keskiajalla tunkivat

ieodaalilaitoksen vasalliarmeijat ja sittemmin

kuniugasten palkkajoukot tieltään yleisen ase-

velvollisuuden pohjalla muodostetut kansan- I.

talonpoikaissotajoukot, mutta Ranskan vallan-

kumous herätti yleisen a.sevelvoUisunden uudel-

leen eloon 1702-03. Näin saatiin kokoon ne sota-

joukot, joilla Napoleon I saavutti voittonsa.

Voi(hikseen vastustaa häntä, oli muidenkin val-

tioiden pakko turvautua yleiseen asevelvollisuu-

teen. Sitä ei kuitenkaan 19:nnen vuosisadan

alkupuolella pantu missään maassa toimeen kai-

kessa laajuudessaan ja ankaruudessaau ; .ra. m.

oli muualla paitsi Preussissa myönnetty oikeus

ostaa it.sensä vapaaksi tai panna toinen sijaansa.

Kun Preussin sot;ilaitos vv. 1850-66 uudistettiin,

pantiin siellä yleinen asevelvollisuus entistä laa-

jemmassa mitassa toimeen. Se menestys, minkä

Preussi näin muodo.stetulla lisätyllä armeijal-

laan saavutti 1866 ja 1870-71 vuosien .sodissa,

sai Euroopan muutkin suurvallat, i)aitsi Englan-

nin, ottamaan käytäntöön preussilaisen asevel-

vollisuusjärjestelmän. — Suomessa järjestettiin

vleinen asevelvollisuus jouluk. 27 p:nä 1878
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annetulla asevelvollisuuslailla, jonka
tärkeimmille pykälille on tunnustettu perustus-

lain luonne ja joka vieläkin (1909) pääkohdis-
saan on voimassa, vaikkakaan sitä viime vuo-

sina ei ole sovellutettu. Sen mukaan on jokai-

nen miespuolinen Suomen kansalainen valtais-

tuimen ja isänmaan puolustukseksi asevelvolli-

nen 21 ikävuottansa lähinnä seuraavan tammi-
kuun 1 päivästä siksi kuin hän on täyttänyt 40
\uotta. Jlaan sotavoimana, jonka tarkoituksena
on varjella valtaistuinta ja isänmaata ja sen
kautta myöskin vaikuttaa keisarikunnan puo-
lustukseen, on: 1) vakinainen väki. joka
on alituisessa palveluksessa, 2) reservi, joka
pääasiallisesti tarkoittaa vakinaisen väen lisää-

mistä sotaa varten tarpeelliseen lukumäärään,
ja 3) n OS to väki. johon kuuluvat kaikki ne,

jotka ovat reservissä aikansa olleet. Palveluk-
seen kutsuttujen asevelvollisten jako vakinaisen
väen ja reservin välille määrätään vuosittain

pideltävällä arvanheitolla eli arvan-
nostolla. Palvelusaika sille, joka arvanhei-
ton nojalla joutuu vakinaiseen joukkoon, jonka
täydentämiseksi vaadittavan miehistön luku-
määrän kunakin vuonna määrää Keisari ja

Simrirulitinas Suomen senaatin esityksestä, on
rauliaii aikana kolme vuotta, minkä jälkeen hä-

net kalid<'ksi vuodeksi siirretään reserviin. Ne,
jotka suorastaan kirjoitetaan reserviin, pysyvät
siinä viisi vuotta ja pidetään heille harjoitusko-
kouksia kolmena ensimäisenä vuotena. Aikansa
palveltuaan reservissä kirjoitetaan asevelvolli-

nen nostoväkccn ja pysyy siinä täytetyn neljän-

kynnnenen vuoden ikään asti. Nostoväki voi-

daan ainoastaan vilioUisen Suomeen karatessa
kulMia mania imoliistamaan. O. K:nen.
Asevelvollisuuslaki ks. A s e v e 1 v o I I i s u u s.

Asevero, vero, jota muutamissa maissa mak-
savat valtiolle ne miespuoliset kansalaiset, jotka
ruumiinvikojen vuoksi tahi vapautuksen perus-
tiellä eiviit tee sotapalvelusta, johon yleinen ase-

velvollisuus heitä velvoittaa. O. K:n€n.
Asfaltti (kreik. asphaltos) on kiiltävä, mus-

tanruskea tai pikimusta luonnontuote, joka luul-

tavasti on vuoriöljyn hapettumistulos. Se on
palava aine, ei liukene veteen, mutta helposti

vuoriöljyyn, bentsiiniin ja tärpättiöljyyn. Su-
lamisp. n. 140°, om.-p. 1,1. Syyrialaista a:ia

saadaan Kuolleesta-merestä, ameriikkalaista
Trinidad-saaren asfalttijärvestä. Puhdasta as-

falttia käytetään a.-l akan ja erään kauniin
ruskean, |)ian mustaksi muuttuvan värin, a.-

ruskean valmistukseen. — Asfalttikivi
on kalkkikiveä jossa on 10-20% asfalttia. —
Kiehuvalla vedellä a.-kivestä .sulatettua asfalt-

tia sanotaan vuori- I. a s f a 1 1 1 i t e r v a k s i.

Sitä valmistetaan myös Trinidad-asfaltista. —
A.-m a.s t i k s i a valmistetaan jauhetusta a.-ki-

vestä ja vuoritervasta. — A.-p a p e r i a .saa-

daan sivelemällä paperia molemmin puolin a:lla.

— A.-p a h v i a käytetään hiekoitettuna tai sel-

laisenaan kosteutta estävänä peitteenä. — Keino-
tekoinen n. on kivihiilitervan pikeä; se on huo-
keampaa, mutta ei niin hyvää kuin luontainen a.

Asfalttihuopa, pellavan y. m. jätteistä pu-
ristitta huopa, joka läpeensä on kyllästj-tetty

kiehuvalla asialtilla, hiekoitettu ja kuivattu.
Käytetään katonpeitteeksi ja eristyskerroksiksi.

J. Cin.

Asfalttikatto ks. Kattaminen.
Asfalttilaskos, kaduilla ja käytävillä kivi-

tyksen asemesta käytetty asfalttikerros. On si-

leä ja keveä kulkea, mutta liukas varsinkin sa-

teella : voidaan siitä syystä käyttää ajokatuna
korkeintaan 1 : 70-nousutssa, on helppo pitää

puhtaana ja terveydellisessä suhteessa hyvä
koska likavesi ei voi tunkeutua sen läpi ; varsin
yleinen ulkomaiden tasankokaupuugeissa. Ajo-
katu lasketaan luonnollisella asfaltilla, joka jau-

hoksi jauhettuna ja 110-140° kuumennettuna
levitetään 20-30 cm:n vahvuiselle kantavalle
betonialustalle. Kuumilla silitysraudoilla ja

valsseilla käsitellään jauhetta kunnes saadaan
yhtenäinen, sileä ja sitkeä n. 4-6 cm l)aksu

asfalttikerros betonin päälle. Katukäytävissä
tehdään parin sentimetrin asfalttikerros kiehu-
vasta keinotekoisesta asfaltista. Asfalttilaskok-

sia käytetään sitäpaitsi eristyskerroksena kella-

reissa ja sentapaisissa paikoissa. J. C-in.

Asfalttiterva ks. Asfaltti.
Asfyksia (kreik. asp/(_i/fcsi'a = valtimon pysäh-

tyminen), oikeastaan tila, jo.ssa valtimon tyky-
tys on huomaamattoman heikko; nykyään tar-

koitetaan a:lla enimmäkseen hengityksen sei-

sausta hengityskeskuksen halvaantumisen joh-

dosta, jolloin hengityskoneisto estyy toiminna.s-

saan. M. U-IS.

Ash . . . ks. myös As...
Asbabad f-ba'dj, Venäjän Keski-.Aasian.

Transkaspian alueen pääkau])unki, Ahal-Tekken
kosteikossa Transkaspian rautatien varnlla, n.

2(1 km Persian rajalta n. 20,000 as. Harjoittaa
vilkasta kau[)paa. Joutui Venäjälle 1881 ; oli

sitä ennen Ahal-Tekke-kosteikon pääauli, jo.ssa

oli n. .5110 telttaa.

Ashanti ks. A s a n t i.

Ashburton [äsb9tn]. arojoki liintisessä Aust-
raaliassa, laskee Intian-valtamerceu ; n. tiOO km
pitkä, vesimäärä vaihteleva. Lähellä kultakent-
tiä.

Ashtabiila fäilobahj, kaupunki Pohj.-Ame-
riikassa. Ohion valtiossa, Erie-järven rannalla,

rautateiden solmukohta ja satamapaikka; lai-

voilla viedään paljo malmia ja hiillä; kone- ja

nahkatehtaita; n. 13.000 as. Ameriikan suoma-
laisten aikaisimpia pesäpaikkoja. Koneitten tul-

tua yhä enemmän laivain lastauk.sessa ja purka-
misessa käytäntöön on suomalai.sten luku viime
vuosina jonkun verran vähentynyt, mutta nou-

see vieliikiu noin 1.300 henkeen. Suonuilaisilla

on täällä useita seurakuntia, yhdistyksiä ja seu-

roja. „.'\merikan Sanomat" painetaan täällil.

V. /'.

Ashton under Lyne [astn-önda-lairi], kau-

punki Luoteis-Englaunissa, Lancastershires.sä.

lähellä Manchesteriil ; n. 44,000 as. Villa-, puu-
villa-, rauta- ja messinkiteoksia.
Asiakirja, sanan laajimmassa lakitiet. merki-

tyksessä, on hengetön, laissa mainittu esine, joka

on aiottu ja omiansa olemaan todistuk.serm jos-

takin seikasta tai suhteesta, s. o. sen tulee aat-

teellisella sisiillykselläiin todistaa jotakin. ISikos-

laki tekee erotuksen julkisten ja yksityisten

asiakirjain välillä. Edelliset ovat joko sellaisia,

jotka ovat ..ylei.seksi hj-ödyksi ja ojennukseksi"
(ai jotka julkinen virasto tai virkamies on anta-

nut, kuten oikeuden tai muun julkisen viran-

omaisen tuomiokirjat tai alkuperäiset pöytä-
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kirjat, kruunun tilikirjat, kirkonkirjat, henki-
hiettelot, maakirjat j. n. e., lisäksi rajat, pyykit,
vedenkorkoinerkit, ja muut samankaltaiset
merkit, sekil julkiset verotusmerkit (leima-,

posti njerkit y. ra.), säädetyt mitat, painot sekä
kruuniinleimat. Yksityisiä ovat kaikki muut
asiakirjat, sellaiset kuin kauppakirjat, testa-

mentit, välikirjat, velkakirjat, vekselit, kuitit,

kaupaiipitokirjat, valmistajain, kauppiasten,
toiniiuimien tahi laitosten merkit j. n. e. —
Salaisen valtiollisen asiakirjan julkaisemisesta
ks. Rikoslain 12: 7, muutet. viimeksi Keis. Aset.
22 kesäk. 1898; yleisessä virastossa säilytetyn
asiakirjan liävittämisestä tai anastamisesta ks.

Rikoslain 16: 15; yksit}'isten asiakirjain liiivit-

tämisestä toiseu vahingoksi ks. Rikoslain 38: 4;
siitä miten kadonnut asiakirja kuoletetaan, sää-

detään Kei.s. Aset. 14 elok. 1901. A. T.

Asiakirjanväärennys, rikos, jonka kautta
joku hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä
tai toista vahingoittaakseen valmistaa väärän tai

väärentää yleisen tai yksityisen asiakirjan ja

sitä käyttää. Jlutta myös se on rangaistuksen-
alainen, joka ilman mainittua aikomusta val-

mistaa väärän tai väärentää asiakirjan, joka on
yleiseksi hyödyksi ja ojennukseksi, tai ottaa
pois, hävittää, liikuttaa, muuttaa taikka väiirin

panee rajan, pyykin taikka vedenkorkomerkin,
talli muun samanlaatuisen merkin, samoin kuin
se, joka valmistaa väärän tai väärentää ensin-

mainittua laatua olevan asiakirjan, taikka
verolusmerkin, mitan, painon tai kruununleima-
simen, vaikka rikokseptekijä ei olisi väärin teh-

tyä tai väärennettyä käyttänyt, taikka käyttää
asiakirjaa, jonka tietää toisen väärentämäksi.
Rangaistus vaihtelee Rikoslain 36 luvun mu-
kaan enintään 8:sta vuodesta kuritushuonetta
sakkorangaistukseen, jonka ohessa rikoksesta
raskaammaulaatuisissa tapauksissa kansalais-
luottamuksen menettäminen on seurauksena.
Asiakirjanväiirennyksiin luetaan myös n. s. in-

tellektuaalinen väärennys; tämä käsittää teon,

jonka kautta joku tahallansa erehdyttää sen,

jonka asiana on kirkonkirjan, henkiluettelon ja

muun sellaisen yleisen kirjan pitäminen, ja siten

saa siihen jotakin väärin merkityksi. Ran-
gaistus sama kuin edellisessä. Valtiollisen asia-

kirjan väärentämisestä ks. Rikoslain 12: 8

muutet. Keis. Aset. 21 huhtik. 1804. A. T.

Asiamies, henkilö, joka joltakin toiselta on
saanut toimeksi tämän nimessä tehdä tahi toi-

mittaa jotakin. Asiamiehestä on seikkaperäisiä
säiinnöksiä Kauppakaaren lS:nnessa ja Oikeuden-
käymiskaaren 15:nnessä luvussa. Epäreliellisestä

asiamiehestä ks. Rikoslain 38: 1 ; toisen salai-

suuden ilmaisijasta, ks. Rikoslain 38: 3. vrt.

Asia n a j a j a. O. K:nen.
Asianajaja, lat. advricä'tus oli Rooman van-

hirnjjaua ja klassillisena aikana henkilö, joka
esiintyi riitapuolta puolustamassa oikeudessa tie-

doillaan ja henkilökohtaisella arvollaan ilman
korvausta. Pröcurutor taasen oli nimenä sillä,

joka riitapuolta oikeudessa auttoi. 3:nnella

vuosis. j. Kr. asianajotoimi, joka ennen oli ollut

jokaiselle vapaa, joutui erikoistehtäväksi varsi-

naiselle asianajajasäädylle: asianajajat otettiin

tuomioistuinten j'hteyteen ja tulivat sen valvon-

nan alaisiksi, samalla kuin ,.advocatuksen" ja

„procuratorin" toimet yhdistettiin.

Useimmissa nykyajan maissa on lainsäädäntö
järjestänyt asiauajotoimen, eri maissa jonkun
\erran eri lailla. Niinpä erotetaan Englannissa
j:>. Ranskassa sekä niissä maissa, jois-ia ranska-
lainen oikeus vallitsee, oikeudenkäyntiasiamies
sanan varsinaisessa merkityksessä" (solicitor,
procurator avoui), joka asianosaisen toimen-
annosta ja hänen puolestaan valvoo hänen vaa-
timustaan ja ajaa asian muuten, paitsi ettei hän
puhu suullisessa käsittelyssä, advokaatista 1. oi-

keudenkäyntiapulaisesta (counscl, avocatj, jolla
yksin on oikeus esiintyä asioissa, jotka kuuluvat
kollegiaaliseen alioikeuteen tahi ylioikeuteen.
n(Utta joka tavallisesti ei ryhdy muulla tavoin asi-
aan. Muutamat maat ovat yhdistäneet nämä toi-

met samalle henkilölle (Rechtsanioalt, Suglererj.
Toinenkin erotus on olemassa eri maiden asian-
ajajaiu välillä. Muutamissa maissa pannaan
pääpaino heidän toimintansa yleisoikeudelliseen
puoleen, niin että heitä pidetään yleisten vir-
kain haltijoina, toisissa maissa heille ou aiinetlii

jokseenkin vapaa, vaikka tosin valtion valvon-
nan alainen asema. Oikeuden saamiseksi asiau-
ajotoimen harjoittamiseen on kaikkialla mää-
r.ätty eräitä pätevyysehtoja, ensisijassa lain-

opillinen tutkinto ja sen ohessa useimmissa
mahssa käytännöllinen harjoitus tuomioistui-
messa kolmesta seitsemään vuoteen.
Suomessa on asianajotoimi melkein koko-

naan järjestämättä. Keis. Aset. 23 p:ltä marrask.
1898 säätää siitä vain: „Oikeudenkäyiiti-asia-
miehenä tahi riitapuolen apulaisena käyletlii-

köön ainoastaan hyvämaineista, rehellistä ja

sellaiseen toimeen kykenevää miestä, joka ei ole

edusmiehen alainen. Älköön siihen yleisesti käy-
tettäkö ketään, jota se oikeus, missä asiaa aje-

taan, ei ole hj'väksynyt ja joka ei ole siilien

lupaa saanut. Alioikeudessa saa riitapuoli val-

tuiismieheksi panna sukulaisensa tahi palveluk-
.scssaan olevan tahi sellaisen, johon muutoin
luottaa, mutta ylemmässä oikeudessa älköön
(paitsi siinä tapauksessa että valtuusmies itse-

kin on asiassa osallinen) oikeudenkäyntiasiamie-
ludisi hyväksyttäkö ketään, joka ei ole maan
yliopistossa käynyt sellaista tutkintoa lain-

opiss.%, kuin tuomarinviran toimittamiseen on
iniiärätty. Virkamies älköön puiiuko asianomis-

tajan puolella, kua se on vastoin hänen virkavel-

vollisuutt-nnsa.*'

Asianajajasta, joka saattaa päämiehensä vahin-

koon tai ajaa väärää asiaa ks. Rikoslain 38: 2:

toisen henkilön salaisuuden ilmaisijasta ks.

Rikoslain 38: 3. vrt. Asianajajayhdis-
tys. A. T.

Asianajaja-oikeudenkäynti, sellainen oikeu-

denkäynti, jossa asianomaisilla on asianajaja-

pakko, s. o. jossa asianosaiset eivät itse saa asia-

taan ajaa, vaan heidän tulee edustajinaan käyt-

tää tuomioistuimessa toimivia asianajajia. Täl-

lainen oikeudenkäynti on muutamien maiden
lainsäädännössä määrätty suurempia riitajut-

tuja varten. Suomessa ei asianajaja-oikeuden-

käyntiä ole. A'. /.

Asianajajapakko ks. A s i a n a j a j a-o i k e u-

d e n k il y n t i

.

Asianajajayhdistys, asianajajain muodos-

tama yhdistys yhteisten etujensa valvomiseksi.

Asiauajotoimen järjestelyyn kuuluu miltei

kaikissa maissa, että asianajajat ovat liittyneet
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ylulistyksiin, joilla on tarkoituksena valvoa

jäsentensä toimintaa sekä työskennellä asianajo-

säädyn kehityksen ja arvon edistämiseksi.

Joissakuissa maissa on liittyminen niihin

vapaaehtoista, toisissa taas on säädetty laissa,

että kaikkien määrätyllä alueella toimivien
asiauajajain tulee muodostaa yhdistys. Näillä

yhdistyksillä, joita johtaa jäsenten keskuu-
desta valittu hallitus, on tavallisesti seuraavat
tehtävät; antaa lausunto asiauajotoimeu har-

joittamisesta tapahtuneen ilmoituksen tai sel-

laisen oikeuden saamisesta tehdyn hakemuksen
johdosta, valvoa, että asianajaja toimessaan
ja sen ulkopuolella välttää sellaista, joka on vas-

toin hänen velvollisuuttansa tahi voi vahingoit-

taa säädyn arvoa, pitää silmällä asiauajotoinieen

valmistautuvien kehittymistä, sovittaa, sekä
muutamissa ta])auksissa ratkaista yhdistyksen
jäsenten väliset tahi heidän ja heidän jjäämies-

tensä kesken asianajopalkkiosta syntyneet rii-

taisuudet ynnä muutenkin ylläpitää ja edistää

asiauajajasäädyn arvoa ja etuja. Voidakseen
tehokkaalla tavoin täyttää nämä tehtävät on yh-
distyksellä tahi sen hallituksella valta rangaista
yhdistyksen jäseniä varoittamalla, nuhtelemalla,
kieltämällä liarjoittamasta asianajotointa tahi

sulkenialla ]iois yhdistyksestä sekä muutamissa
mais.sa myöskin sakottamalla. Suomessa ei

a.s-anajoyhdistyksiä vielä ole olemassa. Mutta
oikeudenkiiyntilaitostamrae ei voida saattaa ajan-
mukaiselle kannalle, ilman että asiana jotoimi
tulee lain kautta järjestetyksi. Uudessa tuomio-
istiiinlakielKlotuksessa onkin erityinen luku.

kyniiiienes, joka koskee julkisia asianajajia. .Sen

mukaan voisi julkiseksi asianajajaksi päästä vain
se. joka on elänyt vilpittömästi, ei ole holhoojan
alainen, on suorittanut tuomarinviran toimit-

lamista varten säädetyt opinnäytteet sekä sen
jälkeen toimimalla ainakin kaksi vuotta tuo-

mioisluimess.a tahi julki.sen asianajajan tai yli-

syyttäjän apulaisena taikka muutoin on saanut
kokemusta oikeudenkäytöstä. Korkeimpaan oi-

keuteen julkiseksi asianajajaksi pyrkijältä vaa-
dittaisiin .sen lisäksi, että hän on vähintään
kaksi vuotta ollut siellä tahi hovioikeiide.ssa

virantoimituksessa taikka hovioikeudessa toimi-

nut asianajajana yhtä pitkän ajan. Kaikki
Suomen julkiset asianajajat kuuluisivat yhdis-
tykseen, jolla olisi pääosasto Helsingissä ja ala-

osastoja jokaisessa ]iaikkakunnassa. mi.ssä hovi-

oikeus on. Helsingin asianajajayhdistykseen
kuuluisivat ne julkiset asianajajat, joilla on toi-

menpa korkeimmassa oikeudessa. Alaosastoihin
kniiliiisivat hovioiki'iidessa ja .sen alaisissa tuo-

mioistuimissa olevat asianajajat. Kukin osasto

valitsisi keskuudestaan hallituksen, jota kutsut-
taisiin a.sianajoneuvostoksi. Koko asianajo-
yhdistyksen keskushallituksena olisi pääosaston
(Helsingin) asianajonenvosto lisättynä kahdella
jäsenellä kunkin muun osaston asianajoneuvos-
tosta. .\sianajoneuvoston tulisi valvoa, että

osaston jäsenet tunnollisesti täyttävät velvolli-

suutensa sekä välttävät kaikkea, mikä on
omansa alentamaan asianajo.säädyn arvoa. Jos
loku näissä koliilin rikkoisi, olisi neuvostolla
valta antaa rikkoneelle varoitus. Mutta jos rik-

komus olisi suurempi, olisi asia lykiittävU

kesku-li.illitiiksen päätettäväksi j,i voisi tämä
tuomita rikkoneen yhdistyk.sestä erotettavaksi

joko määräajaksi tahi ainaiseksi. Asianajo-
neuvoston oli.si myöskin ratkaiseminen yhdis-

tyksen jäsenen ja hänen päämiehensä välillil

palkkiosta syntyneitä riitaisuuksia, kun vii-

meksimainittu sitä pyytäisi tahi siihen suostuisi.

Tarkempia määräyksiä asianajajayhdistyksen
järjestämisestä ja toiminnasta antaisi Korkein
oikeus. A. T. d K. I.

Asianomistaja on se, jota va.staan rikos on
tehty tahi joka sen kautta on kärsinyt vahinkoa.]
-Vsianomistajalla on meidän nykyisen lakimme
mukaan täydellinen syyteoikeus: hän voi itse •

nostaa ja perilleajaa syytteen rikok.sesta, olipa.)

.se mitä laatua tahansa. Jos virallinen syyttäjä
on omasta aloitteestaan pannut rikosjutun vi-

reille, on asianomistaja oikeutettu siihen liitty-

mään jii itsenäisesti esittämään vaatimuksen.sa
sekä todisteluun ja oikeudenkäynnin menoon
yleensä että asiasta annettavaan jiäätökseen näh-,

den. Sitävastoin ei asianomistajalla ole mitään
.syytevelvoliisuutta, kuten viralli-sella syyttS-5

jällä. Jos asianomistaja kuolee, siirtyy hänen
.-yyteoikeutensa hänen puolisollensa, lajisillensa,

vanhemmillensa, veljillensä tahi sisarillensa.

Inden rikosasiain oikeudenkäyntiä koskevan
lakiehdotuksen mukaan tulisi asianomistajan
syyti'oikeus rajoittumaan ainoastaan määrättyi-
hin asianomistajarikoksiin, jota vastoin muut
rikosjutut joutuisivat yksin virallisten syyttä-

jäin ajettaviksi. Mutta asianomistajalla olisi

edelleenkin valta rikosasian yhteydessä ajaa

perille rikoksesta johtuva yksityisoikeudellinen
vaatimus, niinkuin kanne vahingonkorvauksesta,
velvollisuudesta antaa pois jotakin omaisuutta
ynnä inuusia. milloin se ei tuottaisi hankaluuk-
sia rikosasian käsittelylle, (ks. A s i a n o m i s-

t a j a r i k (1 s)

.

Ä. /.

Asianomistajarikos on rikos, josta virallinen

syyttäjä ei saa tehdä syytettä, ellei asianomis-
taja ole ilmoittanut sitä syytteeseen pantavaksi.
Asianomistajan oikeus nostaa sellai.sesta rikok-
se.sta syyte tahi ilmoittaa se syytteeseen panta-
vaksi raukeaa, ellei syytettä tahi ilmoitusta tehdä
yhden vuoden kuluessa siitä päivästä, jolloin

asiaiioiiiista]a sai rikoksesta tiedon. (Ä. 1.)

Asianosaiueu, henkilö, jolla jossakin jutussa
tahi asiassa on osa. Erityisesti kiiytetään tätä

sanaa merkitsemään riitapuolta oikeudenkäyn-
nissä. O. K:nrii.

Asiantuntija. Niin nimitetään henkilöitä,

jotka omaavat erikoisia, tavallista yleistä kan-
salaissivislystä laajempia animattitieloja jolta-

kin ai. ilta. Oikeudenkäyntimenettelyssä on asian-

tuntijoilla tiirkeä sija erityisenä todistuskei-
luina. tiillaisille kun tuomioistuin usein antaa
tutkiltavaksi jonkun heidän amiiiattitietojeusii

alaan kuuluvan seikan, ollen heidän velvollisuu-

leiiaan sitten antaa tntkiinustensa tuloksista

valallineu kertomus ja lausunto. .4. T.

Asiarekisteri, kirjan asialuettelo.

Asikka, järvilohi (Salmo lacustrisj. ks.

r. oh i.

Asikkala. 1. Kunta. Hämeen 1., Hollolan
klilak.. .\sikkalan nimisiniesp. : kirkolle kesäisin
Lahdesta ja .lyväskyliistä päin tullen laivalla

^'ääksyyn. josta 'J km hevosella, talvisin Lahden
asemaita hevosella :{" km: .')44.fi km', joista vil-

jeltyä maata D.OO.S ha (liKll) : ,SS "',„ manttaalia:
I.ni;{ ruokakuntaa, joista maanvilj. pääelinkeino-

i
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naaii harjoitti 1,222, teollisuutta 152 (1901) ;

8,589 as., joi.sta 0,5 % ruot,siuk. : 1,512 hevosta.
6,989 nautaa (1906). Teoll.-lait.: 2 sahaa ja 2
tiilitelul. : osuusmeijeri ; apteekki. — 2. Seura-
kunta, keisarillinen. Porvoon hiippak.. Hollo-

lan rovastik.. kappelina jo 1500-luvulla; itsen,

khrakunuaksi 1865 (keis. k. ^"/a 1848) Hollola.sta.

Kirkko kivinen (1880). [V. Wallin, „Kertoinus
Hollolan klilak. rauinaisj.iän.. Asikkala" (Suom.
Muinaism.-yhd. Aikak. XIV).] Ä. S.

AsiHdse ks. K ä r p ii s e t.

Asiuius l-si'-], G a i u s A. P o lii o (76 e. Kr.-
5 j. Kr.), roomalainen päällikkö, kirjailija ja

valtiomies. Toimittuaan kansalaissotien aikana
Caesarin ja .Antoniuksen puolella, ollen m. m.
konsulina v. 40. hän vetäytyi yksityiselämään.
jo.ssa omisti aikansa kirjallisille harrastuksille.

Hän perixsti Uoomaan ensimäisen julkisen kir-

jaston ja ensimäisen taidekokoelman sekä oli

oppineitten ja kirjailijain harras suosija. Asi-

nius PollioUe runoilija Vergilius on omistanut
m. m. 4:nnen eklogansa (ks. t.), jonka kauan
otaksuttiin sisältävän ennustuksen maailman
vapahtajasta. Hänen monista teoksistaan (kan-

salaissotien historia, puheita, murhenäytelmiä)
on vain murtokappaleita jäljellä. K. J. II.

Asinus (lat.) ks. Aasi.
Asinöösinen, anat. (lat. ocjhms = rypälemarja)

.

rypälemäinen (ks. Kauhanen).
Asio ks. Pöllöt.
Asir [-7], turkkil. hallitusalue. Arabian länsi-

rannalla, Iledsasin ja Jemenin välissä, n. 150,000

km^ Väestö (160.000) köyhää, vapautta rakas-

tavaa, kuuluu valiabiittien lahkoon, voi varustaa
18,000 asekuntoista sotilasta, asuu kyläkunnit-
tain ]iäällikköjensä johdettavina.
Askainen (ruots. A s k a i s 1. V i 1 1 n ä s)

.

1. K u n t a, Turun ja Porin 1.. Mynämäen
khlak., Mynämäki—Karjala—Mietoinen—Lemu

—

Askaisten nimismiesp. ; kirkolle maitse Turusta
38 km., laivalla pari penikulmaa; 56,8 km-,

joista viljeltyä maata 1.457 ha (1901) ; 41 '/i

manttaalia; 312 ruokakuntaa, joista maanvilj.

pääelinkeinonaan harjoitti 122, teollisuutta 30

(1901); 1.305 a.s., joista 1% ruotsinkiel. ; 227

hevosta, 906 nautaa (1906). Teoll.-lait; silakka-

astiatehdas, höyrysaha. — 2. Seurakunta.
Lemun kappeli, ainoa jossa on vielä säilynyt

patronaattioikeus ; aiiuikin 1500-luvun lopulta.

Kirkko tiilinen (1665). [.J. Sjöroos, ..Muinais-

muistoja Jlynämäen khlak., Asiskanen".]

Askalon, yksi iilistealaisten viidestä pääkau-
pungista (.Jos. 13,; 1 Sam. 6,;), Palestiinassa

Välimeren rannalla, jumalatar Derketon palve-

luksen pää])aikka. Oli vielä keskiajalla lujasti

linnoitettu satanuikaupunki. kunnes muhametti-
laiset sen v. 1191 hiivittivät; jälellä on melkoisia

raunioita. Tästä kaupungista, joka oli mauste-
kasveistaan kuuluisa, on eräs sipuli-laji, .salotten-

sipuli (A 1 1 i u m a s c a 1 o n i c u m) saanut ni-

men.sä. Ar. H.

Askauia, muinoin linna. A:n kreivikunnan
keskus, .\selierslebenin läheisyydessä. Saksassa.

.\:n ruhtinaallisen suvun sukulinna. Se hallitsi

keskiajalla Brandenburgissa. Saksin herttuakuii-

nassa .\nhnltissa ja hallitsee vieläkin viime-

mainitussa maassa.
Askanios /-«'•/ (lat. Ascanius) , kreik. ja riio-

mal. tarustossa .\ i n e i a a n (ks. t.) poika.

Askeesi (kreik. «.stesis = harjoitus) , uskonnol-
lissiveellisistä syistä johtuva k i e 1 1 ä y t y-
mi ne n ruumiin luonnollisten tarpeitten tyy-
dyttämisestä kuin myöskin työstä ja yksityis-
omaisuuden omistamisesta. .Jo.skus saattaa kiel-

täytyminen kiihtyä julmaksi lihan kidutukseksi
ja ruumiillisuuden tuhoomiseksi. A. on uskon-
tojen kirjavalla alalla yleisesti tavattava ilmiö.
Varsinkin ovat intialaiset uskonnot askeesin
kehittäneet huippuunsa. B r a m a n i s m i käsit-
tää askeesin tarkoitukseksi koko luonuoUisiMi
yksilölli.syydeu hävittämisen, koska sen kautta
toivotaan päästävän elämän onnettomasta kierto-
kulusta vapaaksi. Siihen käytetään mitä julriiiiu-

pia kidutuksia: istumista viiden tulen välissä,

hehkuvien hiilien päällä kävelemistä, nuuirahais-
kekoou liautaanLumista, astumista rautapiikki-
sissä kengis.sä j. n. e. Buddhalaisuus on
tosin hyljännyt julman itsekidntuksen. mutta sen

tlämänihanne on siitä huolimatta aivan askeet-
tinen. .\inoastaan kieltäytymällä aviosta, työstä
ja nautinnoista voi buddhalainen täydellisyyden
saavuttaa.

Kreikkalaisilla ei askeettinen elämän
kalsonnis ollut alkuperäinen. Heille oli ruumiil
lisiuulen ja henkisyyden sopusointu korkein elä-

mänihanne. Mutta Kreikan filosofiassa alkoi

Pythagoraan ja Platonin kautta virtaus, joku
askeettisille harjoituksille tarjosi sopivan maa-
peiän. Pahan alkuperä oli juuri aine ja aineel-

lista lunmista pidettiin sielun vankilana. Todel-
linen viisas pyrkii erilleen ruumiista ja kuo-
lema on hänelle mieluinen. U u s p I a t o n i 1 a i-

siius omisti uäniät ajatukset ja kehitti niit.n

edelleen.

Jeesuksen evankeliumi ei ole luon-

teeltaan askeettinen. Jeesus katsoo ruumiin
Jumalan luomaksi yhtä hyvin kuin hengenkin.
Hän ei vaadi paastoomista, hän ei kiellä avio-

liittoa eikä työntekoa. Paavalin kanta
on pääasiassa sama. Ravintoon ja avioliittoon

nähden on hänen sääntönsä: ,,kaikki, mitä Ju-

mala on luonut, on hyvää, eikä mitään ole pois

heitettävä, kun .se kiitoksella nautitaan" (1 Tim.

4)). Jo siihen aikaan esiintyi kristillisissä

.seurakunnissa henkilöitä, jotka noudattivat a.s-

keettisia ohjeita (esim. Room. 14 luku), mutta
Paavali käskee kohtelemaan heitä heikkoina

eikä salli heidän asettua muiden tuomareiksi. —
Hengen täydellinen valta aistillisuuden yli on

Paavalin ihanteena, mutta tämä valta ei tar-

koita ruumiin tuhoomista. vaan ohjaamista.

JIutta askeettinen suunta saavutti jo apos-

tolien jälkeisellä ajalla suuren vallan kirkos;-.a.

Paastooniinen keskiviikkona ja perjantaina tuli

yleiseksi säännöksi. Naimattomuutta, n. s. neit-

seellisyyttä ruvettiin pitämään erinomaisessa

arvossa. O r i g e n e s ja kappadokialaiset

kirkkoisät sitä kilvan ylistävät. Turhaan
muuan .lovinianus 5:llä vuosisadalla asettui tätä

luonnottomuutta vastaan; Hieronymus leimasi

hänet kerettiläiseksi. Luostari- ja munkki-
moraali saivat ylivallan kirkossa.

L s k o n p n h d i s t u s on periaatteessa hyi

jäunyt tuon dualistisen kannan, jonka mukaan
aineellisuus on pahaa j.i ruumiin vietit ovat jä-

tettävät tyydyttämättä. Luonto ja kutsumuksen
mukainen työ korotettiin jälleen oikeuksiinsa.

I>utherin mukaan kuuluu oikeaan a»keesiin:
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l:ksi kohtuullisuus kaikissa nautinnoissa, 2:ksi

nöyrä ristin kantaminen. [Pääteos askeesista:

O. Zöckler; „Askese uud iMönclituiu"(l-ll, 1897) ;

vrt. myös E. Jolianssou:
,
,Kristinusko ja askeesi"

(Teol. Aikakauskirja, 19U3 s. 215).] £. K-a.

Askeetti, askeesin (ks. t.) harjoittaja.

Askeettinen, askeesia (ks. t.) yksipuolisesti

hai I a^Uivu.

Askel, yksikköinitta, jota käytetään sotilaalli-

sissa aniiiuinaharjoituksissa, matkaa määrätessä
silmämitalla y. m. Tässä tapauksessa askeleella

on määrätty pituus. \ euäjäu armeijassa käynti-

askel on yhden arssiuan (n. 7U eiu) pituinen.

Juoksuaskel on 1'/» arssinau (n. S8 cm) pitui-

nen. Saksan armeijassa käyntiaskel on 75 cm,
juoksuaskel 1 metrin jiituiueu. Käyutimarssissa
.-olilas ottaa 112-12U askelta minuutissa;
jiKiksumarssissa taas 155-105 askelta minuu-
li.ssa. M. V. 11.

Askelenlaskija ks. Askelenlukija.
Askeleuiukija 1. h o d o m e t r i, laitos, minkä

avulla jalankulkija voi laskea kulkemansa mat-
kan. Se ou tavallisesti taskukellon muotoinen
ja siinä pieni liikkuva kappale, joka kullakin

askelella liikahtaa ylös ja alas. 'iämä heilah-

telemineu siirtyy rataslaitoksen kautta osoitti-

miin, jotka heti näyttävät askelten luvun.

V. r. A'.

Askelmittari ks. Askeleuiukija.
Askelo ks. Asteikko.
Askenasim (hebr.), saksaa puhuvien juuta-

laisten nimitys, muodostettu 1 Moos. lU, maiai-

lUhla AskiMias nimestä.
Askenazy /-«'-/, özynion (s. 18G7), puol.

historioitsija, prolessori Lembergin yliopistossa,

on tutkinut l'iiolan historiaa 17:nnellä ja 18:n-

nella sataluvulla, lläueu pääteoksensa ou lois-

tava esitys ruhtinas Josef Poniato\vskista ja

„\\ czasy liisloryczue" (historiallisia lepoaikoja).

Askare [-rlsj, Anton (s. 185G), sloveeuil.

runoilija; vihittiin 1881 katoliseksi papiksi,

multa joutui pian vakaumukseltaan ristiriitaan

kirkon kanssa ja erosi pappisvirastaan. Hänen
teoksensa „i5alade in romance" (1800), „Lirske
in epske poezije" (1S9U), „Nove poezije" (19UU)

ja eepilliset runoelmat „Zlatoroj;" (19U4) ja

„Primoz Trubor" (1905) ovat sekä muotonsa
että voimakkaan sisällyksensä puolesta sloveeni-

Iäisen kirjallisuuden parhaita. J. J. il.

Asketismi, itsekidulus. ks. Askeesi.
Askites ks. .A s e i t e s.

Askja, Islannin suurin kraatteri. Odd6a-
hrauuiu äärettömällä laavatasangolla, pohj.-])UO-

lella \'atnajökulia kohoaa 1,4U0 m korkea Uyngu-
ijöll-tuiituri. .Sen keskellä on jyrkkärinteinen,

laatikon imiotoinen laakso, Askja (isl. „laa-

tikko"), laaja, 54 km- suuruinen kraatteri. V.

1875 oli ankara purkaus, josta tuhkasade huo-

mattiin Tukliolmassa asti. U'. S-m.

Asklepiades l-cpia'dcs], kreik. runoilija,

.Samoksesta kotoisin, eli 4:nnen ja ö:nnen

vuosis. vaiheella e. Kr. A:n nimellä ou säilynyt

joukko sieviä ..epigrammeja" (aivan lyhyitä ele-

giseen runomittaan laadittuja runonpätkiä)
kreikkalaisessa .'V n t h o 1 o g i a s s a. — A. on

luultavasti lyyrillisissä runoissa käyttänyt niitä

säe- ja strooliinuodostelniia, jotka ovat tunne-

tut asklepiadelaisten värssyjen nimellä (esim.

C7iJ — y_, y_, (^ 1^ — w— )i vaikka ne

ovat paljoa vanhemmalta ajalta (lesbolaisesta

runoudesta) peräisin. O. E. T.

Asklepios [lc])io'sj {,\at. ^sculu'pius) , kreik-

kalaisilla terveyden ja lääketaidon jumala, ta-

rua mukaan A|)olloniu ja Koroniksen poika; hä-

nen puolisonsa oli Ejiione, hänen poikansa llia-

dissa mainitut lääkiirit Makhaon ja Podaleirios

sekä tyttärensä Hygieia. A:u kerrottiin ken-

tauri l-Llieiroiiilta oppineen läiikintätaidon ja sen

avulla herättäneen eloon kuolleetkin, jonka
vuoksi Zeus salamallaan hänet surmasi. .Vita,

joka vanhemmassa kirjallisuudessa ei esiinny

jumalana, palveltiin kautta koko Kreikan; hä-

nen palveluksensa pääpaikka oli Argoliin Epi-

dauros. jossa on paljastettu suurenmoiset py-
häköujätteet. Muita A:n pyhäkköjä mainitta-

koon Kos-saarella ja l-'ergamonissa olevat. Epi-

dauroksesta A:n palvelus levisi v. 420 e. Kr.

Ateenaan; Akropoliin etelärinteellä on jialjas-

lettu hänen pyhäkkönsä jäännökset. A:n temp-
pelien yhteyteen oli tavallisesti järjestetty pa-

rantoloita, joi.ssa käytettiin etenkin inkubiitsio-

nia, s. o. sairas pantiin nukkumaan temppeliin
tai sen läheisyyteen, jolloin luultiin jumalan
unessa hiinelle ilmaisevan parannuskeinon. A:a
vertauskuvana oli käärme: niitä elätettiin hä-

nen pyhäköissään, ja milloin uusi kulttip:iikka

perustettiin, lähetettiin sinne Epidauroksesta
käärme, niin esim. kun A:n palvelus v. 293 e.

Kr. tuotiin Poomaan. Taiteessa A. eniinmäk-
seeu esiintyy keski-ikäisenä ja parrakkaana,
kasvoissa lempeä ilme, nojaten sauvaansa, jonka
ympäri usein kiemurtelee käärme; välistit on
hiineii vieressään Ilygieia. K. H-n.

Askola 1. A s k u I a. 1. Kunta, l'u(len-

inaau 1., Helsingin khlak., Askula-Pukkilan ni-

inismiesp. : Porvoosta kirkolle 21 km; 205,3 km',

joista viljeltyä maata 5,777 ha (1901) : 49,4

manttaalia: 797 ruokakuntaa, joista mnanvilj.

pääelinkeinonaan harjoitti 435, teollisuutta 199

(1901); 2,998 as., joista S:2 % ruotsiuk.; 074

hevosta, 2,401 nautaa (1900). TeoU.-lait.: nahkat.,

2 sahaa, meijeri. — Säästöp. — 2. Seura-
kunta, muod. 1000-luvulla, Porvoon kappeli,

jiiiätetty itsen, khrakunnaksi (Sen. päät. '"/ij

1890). Kirkko puinen (1799). (R. Hansen,
...\nteckningar om Askola kapellkyrka" (Vet.

Soc. Bidrag 44).] K. S.

Askold (mruots. IJoskvldr), varjagipäiillikkö,

valloitti toisen, Dir nimisen viikinkipäiillikön

kanss;i 800-luvulla Kijevin, mutta joutui tap-

piolle taistelussa Olegia vastaan ja surmattiin.

Askov, kylä l\iben ja Koldingin välillä. Kcin-

ge-joen pohjoispuolella Jyllannissa, Tanskassa:
tänne perustivat Kuddingin kansanopiston enti-

set opettajat L. Schröder, II. Nutzhorn ja R.

Penger 1805 kansanopiston (Etelä-Jyllanti, jossa

Kodding oli, erotettiin 1864 Tanskasta). V. 1878

muodostettiin talvikurssi n. s. „laajennetuksi"

kansanopistoksi niille, jotka ennen olivat kansan
opiston kiiyneet ja samalla kiinnitettiin l'aul

la Cour luonnontieteiden opettajaksi opistoon.

Sitten v:n 1885 on talvikurssi ollut avoinna
sekä mies- että naisoppilaille. Opistolla on

erittäin arvokas kirjasto (n. 20.000 nid.). En-

siniiiisen johtajansa L. Schröderin (k. 1907)

johdossa ou ojiisto .saavuttanut erittäin suuren

merkityksen Tanskan ja muitten pohjoismait-

ten kansansivistyksen kehitykseen nähden. —
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Kansanopisto on nyttemmin itsensä omistava
laitos, jota hoitaa nelimiehinen, kirkollisminis-
terin alainen hoitokunta. V. 1S99 rakensi A:n
,,Taaliseurakunta" itselleen kirkon Askoviin.

A. R. B.
Askula ks. A s k o 1 a.

Asköklubb, saari eteläpuolella Maarianhami-
naa. Sen pohjoisniemellä on A:in kivijalalla
seisova johtoloisto Ledsund-Maarianhaminan pur-
jehdusväyUin varrella. K. S.

Aslög, pohjoismainen tarukuningatar, oli

kuuluisan Sigurd Fafnesbanen tytär, joka tun-
temattomana Krakan nimellä kasvatettiin ta-

lonpoikaisperheessä Spangereidissä Norjassa.
Täältä tansk. kuningas Ragnar Lodbrok eräällä
viikinkiretkellääu löysi hänet ja teki, ihastu-
neena hänen kauneuteensa ja osoittamaansa vii-

sauteensa, kuningattareksensa. Kun Ragnar sit-

temmin tahtoi hyljätä alhaisen talonpoikaisty-
töu. ilmoitti A. oikean nimensä ja sukuperänsä.
Hänen poikansa olivat kuuluisat viikinkikunin-
kaat Ivar Benlös, Björn Järnsida, Hvitsärk,
Ragnvald ja Sigurd Ormöga. K. G.
Asnieres [-iu'rj, A. -s u r Seine, kaupunki

Ranskassa, Seinen departementissa, n. 5 km
Pariisista, 36,482 as. (1906). Vilkas teollisuus
(veneitä, matkatarpeita, hajuvesiä y. m.). Pa-
riisilaisten soutu-urheilun pääpaikka. Paljon
huviloita ja huvittelupaikkoja. Sen läheisyy-
teen on perustettu hautausmaa kotieläimiä (koi-

ria, kissoja ja lintuja) varten. (A. R. B.)
Asnyk, A d a m (183S-97)

,
puolalainen runoi-

lija, myöhemmän romantiikan etevin edustaja
Puolassa. Hänen runonsa, jotka usein ovat mie-
tiskelylyriikkaa, kuuluvat taiteellisen muotonsa
puolesta Puolan kirjallisuuden paraihin. A:n
historiallisista näytelmistä huomatuimmat ovat
„Keijstut" (aihe Liettuan muinaisuudesta) ja

„Cola di Rienzi" sekä huvinäytelmä „Veljekset
Lerche".
Asomaattinen (kreik. kieltävä o, ja soma =

ruumis), ruumiiton.
Asov 1. A z o V [-o'-], kaupunki lähellä Donin

suuta Jekaterinoslavin kuvernementissa Venä-
jällä, 25,000 as., oli muinoin tärkeä linnoitus ja

kauppakaupunki, mutta on sataman hiekoittu-
misen tähden kadottanut merkityksensä. Asuk-
kaat ovat enimmäkseen kalastajia. Kaupungin
valloitti Venäjälle turkkilaisilta, joille se Kri-
min kaanikuntaan kuuluvana oli joutunut 1471,

Pietari Suuri 1696, mutta hänen täytyi 1711 luo-

vuttaa se takaisin turkkilaisille. V. 1739 se

uudelleen luovutettiin Venäjälle. Läheisyydessä
oli vanhalla ajalla kreikkalainen siirtokunta
T a n a i s ja keskiajalla genualaisten perustama
kauppakaupunki T a n a. (A. R. B.J
Asova ks. A s o v.

Asovan aro, hedelmätön tasanko Etelä-Venä-
jällä, joka ulottuu Manyts-joesta Asovan-mereen
ja Doniin. Maa, joka on entistä merenpohjaa,
on savensekaista hietaa kalkkikivipohjalla, ja

kasvaa niukasti arokasveja. (A. R. B.)

Asovan-meri (ven. Azovskoe mor e), oi-

keastaan Mustan-raeren lahti ja yhteydessä sen
kanssa Kertsin-salmen kautta, 37,600 km'. Suu-
rin syvyys on ainoastaan 15 m. Rannat ovat
yleensä matalat, vähän korkeammat luoteiskul-

massa; saaria on runsaasti, kalarikas. Tärkein
satama on Taganrog. Alituinen mataloituminen

21. Painettu '= ,09.
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tekee merenkulun vaikeaksi. Niinpä Taganro-
giin pyrkivien suurempien laivojen täytyy ank-
kuroida 30 km rannasta.
Asp-s u k u on kotoisin Angermanlannista,

Ruotsista. Suvun kantaisä Yrjö A. palveli
ison vihan aikana kapteenina Porin rykmentin
Ruoveden komppaniassa. — 1. Karl Henrik
A. (1779-1846), hovioikeudenneuvos, oli Karkun
kirkkoherran Antti A:n poika: tuli ylioppilaaksi
v. 1796 ja otettiin v. 1806 auskultantiksi Turun-
hovioikeuteen. 1808 A. nimitettiin sotatuoma-
riksi Porin rykmenttiin, jotenka hän tuli läheltä
seuranneeksi Suomen sodan tapahtumia. Niistä
hän kirjoitti päiväkirjan, jonka hänen vävynsä
toht. O. Rancken julkaisi v. 1860 kirjassaan
..Döbeln och Björneborgarne". A. tuli v. 1812
kopistiksi Suomen asiain komiteaan Pietariin,
v. 3819 asessoriksi ja v. 1832 hovioikeudenneu-
vokseksi Vaasan hovioikeuteen. — A. oli isän-
maallismielinen ja harrasti erityisesti suomen-
kielen ja suomalaisen kirjallisuuden kehitystä,
lläu oli koonnut huomattavan kirja,ston suomen-
kielistä kirjallisuutta ja historiaa käsitteleviä
kirjoja, tehden sitten lahjoituksia yliopiston ja
Vaasan lukion kirjastoille. Niinikään hän
keräsi sananla.skuja ja arvoituksia, jotka toi-

mitti Lönnrotin käytettäviksi.
2. Georg A u g u s t A. (1834-1901) lääke-

tieteen professori, anatomi, edellisen poika, synt.
Vaasassa. Tuli ylioppilaaksi v. 1854, fil. kandi-
daatiksi 1860 sekä lääketieteen lisensiaatiksi
V. 1865 opiskeltuaan sitä ennen Tukholmassa.
\'äitteli lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi
V. 18G6. Opiskeltuaan ulkomailla nimitettiin
hänet v. 1868 fysiologian dosentiksi yliopistoon.

Sai 1874 professorin arvonimen ja nimitettiin
anatomian professoriksi 1884. Sekä ennen että
jälkeen professoriksi tulonsa A. julkaisi joukon
tieteellisiä teoksia. A. harrasti erityisesti sai-

rasvoimistelun kehittämistä maassamme. Hän
perusti v. 1868 puolisonsa kera Helsinkiin nais-

voiraistelulaitoksen. V:sta 1874 A. johti sairas-

voimistelulaitosta, jossa annettiin opetusta
lääketieteen kandidaateille ja voimistelunopet-
tajille. — A. oli ruotsalaisuuden ja ruotsalaisen
sivistyksen innokas kannattaja, O. U-e.

3. "Mathilda Sofia A., synt. Wetter-
hoff (s. 1840), perusti jo v. 1867 Helsingin
ruots. tyttökouluun n. s. voimisteluluokan ja

avasi v. 1868 puolisonsa prof. G. Aspin (ks. t.)

kanssa Helsingissä opiston naisvoimistelua ja

naisvoimistelunopettajain kehittämistä varten,

joka opisto toimi lähes kaksikymmentä vuotta.

-Iskm-.

Asp, Hilda (1862-91), näyttelijätär ja kir-

jailija; käytyään koulua Tampereella ja Helsin-

gissä A. 1881 tuli opettajattareksi Kuopion
suom. tyttökouluun, josta kahden vuoden kulut-

tua siirtyi suom. teatterin palvelukseen; erosi

siitä 1887 ja antautui taas opettajaksi. Hän ou
suorittanut useita onnistuneita suomennoksia
(m. m. Ibseniä, Holbergia, Brandesia)

.

Asparagiini, hiiltä, vetyä, typpeä ja happea
sisältävä kem. yhdistys (C.HsNjOj) , asparagiini-

hapon amidi, yleinen hernekasvien, kuten pavun,

iduissa ja parsan vesoissa, joista se ensin löy-

dettiinkin; tärkeä aine kasvien ainevaihdok-

sessa; kiteytyy suurina, mauttomina kiteinä;

liukenee veteen ja alkoholiin.
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Asparagus, parsa, kasvisuku Liliacece-hei-

mcssa. Itäifen pallonpuoliskon monilukuisista
lajeista tärkein on viljelty A. officinalis, parsa
(iparris). Nuoret vielä maanalaiset vesat,

jotka viljellyllä lajilla ovat meheviä ja tur-

Asparagus (parsa).

peitä, ovat keitettyinä herkullisia. Pidetään
virtsaa ajavina. Parsa sisältää omituista kitey-

tyvää ainetta, asparagiinia. Kasvi- ja

asuinhuoneissa viljellään useita kauniita enim-
mäkseen etelä-afrikkalaisia lajeja.

Aspasia [-i'u] (lat. Aspa'sia), kuuluisa kreik.
n:iinen, Perikleen puoliso (5:llä vuosis. e. Kr.).

A. oli Miletoksesta kotoisin, mutta siirtyi Atee-
naan, jossa hänen miellyttävä ja henkevä seu-

rustelunsa veti puoleensa lahjakkaimmatkin
miehet (niink. esim. Sokrateenkin). Erottuariu
ensimäisestä vaimostaan Perikles nai A:n. Atee-
nan silloisten lakien mukaan kansalaisen yhdys-
elämää muukalaisen naisen kanssa ei pidetty
laillisena avioliittona. Tätä seikkaa Perikleen
vastustajat käyttivät aseena häntä vastaan,
levittäen mitä rumimpia häväistysjuttuja
A:sta ; varsinkin komedioissa nämät juorut
esiintyivät räikeässä muodossa. Tehtiinpä A:ta
vastaan kanne jumalattomuudesta ja paritteh-
misesta. — Kadotettuaan ensimäisestä aviolii-

tosta syntyneet poikansa Perikles sai kansan
myöntämään A:n hänelle synnyttämälle, Perik' -s

nimiselle pojalle täydet kansalaisoikeudet. — IV-

rikleeu kuoltua 429 A. meni toisiin naimisiin
Lysikleen kanssa, mutta jäi pian taas leskeksi.

O. E. T.

Aspegren-s u v u n kantaisä oli Vaasan ja

Mustasaaren kappalainen Antti A., synt. Pit-

kälän talosta Ruovedeltii. 1. Gabriel A.
(1708-84), rovasti, edellisen p., synt. Ristii-

nassa, jossa isä silloin oli opettajana. Koulua
käydessään hän sai loma-aikoina kierrellä maa-
kunnassa keräämässä laulamalla varoja ojiiske-

lua varton. A. tuli ylioppilaaksi 1730 ja jatkoi

opintojaan Upsalassa. Siellä hänet vihittiin

maisteriksi v. 1737 väiteltyään „d e arbore
V i r t u t i s". Seuraavana vuonna hän tuli do-

sentiksi Turkuun, v. 1740 opettajaksi Vaasan
triviaalikouluun ja v. 1749 saman koulun rchto-

liksi. V. 1754 A. nimitettiin Pietarsaaren
kirkkoherraksi ja 1768 lääninrovastiksi.

A. tuli tunnetuksi taloudellisista harrastuk-
sifsta. Kivikkokentät hän raivasi pelloksi

rakennuttaen kiviaitoja ja kivirakennuksia.
Pappilassa oli myös puutarha ja kasvi-

huone ; lisäksi tiilitehdas sekä salpietarilatoja.
— 2. Hans Henrik A. (1744-90), maan-
mittari, edellisen poika. Tuli ylioppilaaksi
V. 1760 ja maisteriksi v. 1763, jonka jälkeen
antautui maanmittausalalle. Tällä hän kuiten-
kaan ei onnistunut ja oli pakoitettu eroamaan.
Hänen viimeiset vaiheensa näyttävät olleen
surulliset. — A. on tullut tunnetuksi muuta-
mista historiallisista ja taloudellisista kirjoituk-
sista. Jo ylioppilaana Turussa hän julkaisi lati-

naksi kirjoitelman „Kotimaan kasvien parem-
muudesta ulkomaisten rinnalla". V. 1763 hän
julkaisi ruotsinkielisen väitöskirjan, joka käsit-

teli Pietarsaaren kaupunkia ja sen historiaa.

Hänen viimeinen teoksensa oli „Pedersöre landt-

man ellcr tankar om landtbrukets hinder och
hjälp i Pedersöre sookeu". O. il-e.

Aspegren, Maria Aurora Olivia
(s. 1844), siiomal. näyttelijätär, synt. Gullsten.
Esiintyi 1871-72 ensi kertoja \Vestermarkin kier-

tävässä teatteriseurueessa ruotsin kielillä. Mutta
kuQ suomalainen teatteri perustettiin 1S72, siir-

tyi hän heti siihen ja käytti siitä läntien esi-

tyksissään yksinomaan suomen kieltä. Hän
pysyi tämän teatterin jäsenenä vuoteen 1887,
jolloin hän miehensä, A. A. Aspegrt^nin kanssa
perusti oman seurueen, n. s. „Suomalaisen kan-
santeatterin". Rouva A. oli monipuolinen ja
lahjakas näyttelijätär. Hänen huomattavim-
mista osistaan mainittakoon m. m. Katri „Da-
niel Hjortissa", Eeva Kiven ..Kihlauksessa",
kuningatar ..Hamletissa" ja Lona Ibsenin ..Yh-

teiskunnan tukeissa". — Hänen miehensä, A u-

gust Alfred A., mainitun kansanteatterin
monivuotinen, innokas johtaja, alkoi näyttelijä-

uransa niinikään Westermarkin ruotsalai.sessa

seurueessa, siirtyi sitten suomalaiseen teatteriin,

kunnes sai oman näyttelijäjoukon ympärilleen,
jonka kanssa hän sen jälkeen on kiertänyt ym-
päri Suomea kaupungista kaupunkiin, levittäen

siten näytelmäharrastusta yhä laajempiin pii-

reihin. Hänen oma varsinainen näyttelijäluon-
teensa vetää huvinäytelmäalalle. V. T.

Aspekti (lat. äs/)f'c/Hs = näkeminen), näkö-
kohta.

Aspektit (vrt. Aspekti), lähtit., eräät kah-
den taivaankappaleen keskinäiset asennot kol-

mannesta taivaankappaleesta (maasta) katsot-

tuina. Tärkeimmät a;t ovat konjunktsioni (^,
yhteensattuminen, kuu distanssikulma. tähtien
etäisyys toisistaan taivaalla, on lähinnä 0°, oppo-
sitsioni

J5.
vastatusten oleminen, kun distanssi-

kulma on 180°, kvadratuuri Q, distanssikulma
90°. Siis Qj_c^cf merkitsee almanakassa, että

Jupiter ja Mars ovat konjuktsionissa. A:t olivat

erittäin tärkeitä astrologeille.

Aspelin-s u k u on peräisin Vihdin Haapkylän
talosta, josta suvun nimikin on muodostettu
(h il a p a ruotsiksi asp) . 1. J u h a n a R e i n-

li o I d A. (s. 1842). muinaistutkija. synt. Messu-
kylässä 1 p. elok. 1842. Tuli ylioppilaaksi Vaa-
san lukiosta 1862. fil. kand. 1S(!6, fil. tolitoriksi

1877; nimitettiin 1871 valtioarkiston amanuens-
siksi, 1878 pohjoismaiden arkeologian ylimää-
räiseksi professoriksi yliopistoon ja 1885 valtio-

arkeologiksi. A. on maassamme ensimäisenä
kotcuttanut mviinaistieteen ja on pidettävä suo-

malaisen ja suomalais-ugrilaisen muiiiaistutki-

nuiksen varsinaisena perustajana. Samoin Suo-
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men Muinaismuistoyhdistys perustettiin 1870
etupäässä hänen toimestaan. Tutkimusmatkoilla
Venäjälle ja Siperiaan hän on tutustunut myös-
kin näiden maiden muinaismuistoihin, ja käänsi
ensinnä tutkijain huomion Minusinskin alueella

Siperiassa tavattaviin lukuisiin, osaksi tunte-
mattomalla, sittemmin turkkilaiseksi havaitulla
kirjoituksella (ks. T h o m s e n, Vilhelm) varus-
tettuihin muinaisjäännöksiin. Tärkeimmät A:n
julkaisuista ovat: ,,Suomalais-ugrilaisen mui-
naistutkinnou alkeita" (1875) ; suomeksi ja

ran.'5kaksi julkaistu suuri kuvateos „Muinais-
jäännöksiä Suomen suvun asumus-aloilta. Anti-
quit^s du Nord Finno-Ougrien" (1877-84) ja

„Suomeu asukkaat pakanuuden aikana" (1885).
Hänen muinaistieteellisiä tutkimuksiansa on
sitäpaitsi useampia painettuina Muinaismuisto-
yhdistyksen Aikakauskirjassa j.a Suomen Mu-
seossa. Pääasiallisesti historiallista si.sällystä

on hänen teoksensa „Korsholman linna ja lääni

keskiajalla" (1869). K. G.
2. Eliel A.-Haapkylä (s. 1847), kir-

jallis- ja taidehistorioitsija, valtioneuvos, edelli-

sen veli, syut. Ylivetelis.sä 9 p. lokak. 1847. Tuli
ylioppilaaksi Vaasan lukiosta 1865, til. kand.
1871, fil. lisensiaatiksi 1878 ja 1880 estetiikan

ja taidehistorian dosentiksi, nimitettiin 1892 yli-

määräiseksi ja 1901 vakinaiseksi estetiikan ja
uudemman kirjallisuuden professoriksi, josta

virasta pyysi eronsa syksyllä 1907. Toiminut
Suomal. Kirj. Seuran vara- sekä vakinaisena
puheenjohtajana, Suomen Tiedeakatemian perus-
tajia ja ensimäinen puheenjohtaja; E. Nervan-
derin kanssa pannut maassamme alulle kirkol-
lisen taiteen tutkimisen ; julkaissut suuren jou-

kon tutkimuksia kirjallisuuden ja kuvaamatai-
teiden alalta. Niistä mainittakoon: väitöskirja
,,Siipialttarit. Tutkimus keskiajan taiteen
alalta" (1878), „Kalevalan tutkimuksia I"

(1882), „Johannes Takanen. Elämä ja teokset"
(1888), „Verner Holmberg. Elämä ja teokset"

(1890), .,Suomalaisen taiteen historia pääpiir-

teissään" (1891), „Kansa Saksan kertomarunou-
dessa 1750-1850" (1894), ..Runoilija Aleksis
Kivi" (1872 Kirjallisessa Kuukauslehdessä, sit-

ten muutettuna Kiven koottujen teosten alku-
lauseena), „Elias Brenner. Tutkija ja taiteilija

Kaarlein ajalta" (1896), „Z. Topeliuksen muisto"
(1898), „Lauri Stenbäck" (1901). ..J. L. Rune-
bergin suomalaisuus" (1904), „Suomalaisen teat-

terin historia I-II" (1906-07) ; suomentanut Ib-

senin draaman ..Kuninkaan alut". — A. on otta-

nut tehokkaasti osaa Suomen taideharrastusten
ja -opintojen kehittämiseen ; ensimäisenä meillä
esteettisissä aineissa käyttänyt suomen kieltä.

Hänen esitystapansa on yksinkertaista ja koru-
tonta, mutta asiallista ja lämmintä. Useimmat
hänen tutkimuksistansa käsittelevät kotimaisia
taide- ja kirjallisuusilmiöitä ja niitä kannattaa
läpeen.sä isänmaallinen henki. Monet niistä,

esim. hänen perusteelliset biografiansa Taka.sesta,

Holmbergista. Brenneristä ja Lauri Stenbäckistä
sekä hänen laajasuuntainen teatterinhistoriansa.

ovat merkkiteoksia suomalaisen kulttuurihisto-
rian alalla. — A. liitti 1906 nimeensä sukunsa
kotitalon nimen H a a p k y 1 ä. V. T.

Asper, turk. raha =
'/s parä = 18 penniä; Egyp-

tissä „hyvä asper" = 'j^ parä = 25 penniä ja

,.courant-a" =
'/a parä = 20 penniä.

Aspergillus ks. Horn e.

Asperifoliacese ks. Borraginacesr.
Aspermatismi (kreik. kielteinen a, ja sperma

= siemen), siemenen puute miehellä.
Aspern, kylä Tonavan vasemmalla rannalla,

vastapäätä Wieniä. Taistelu Napoleonin ja
itävaltalaisten välillä "/j 1809, jossa itävaltalai-
set voittivat.

Asperula, m a r a t-

ti, kasvisuku Hiibia-

cere-heimossa. Pysty,
melk. kalju yrtti, jonka
lehdet ovat säteettiiisiä.

teriö pitkätorvinen. 4-

liuskainen. Etelä-Suo-

messa valkokukkainen
A. odorala, tuoksu-
m a r a 1 1 i. lehdoissa.

Kukinto 3-haarainen
viuhko. Kasvi sisältää

hyvänhajuista ainetta,

kiimariinia, jolla saksa-

laiset maustavat kevät-

juomansa (,,maitrauk")

.

Puutarhoi-ssa viljellään

sievää, sinikukkaista A.
orientalistSi.

Aspesund, satama-
paikka Köökarista itään- i.

Asperula odorata.
Kukkiva oksa. Kukan

piiin sijaitsevassa Aspön halkileikkaus. 3. HtdelmUn

saariryhmässä, mainittu "'"'"'"XaUaata.
''"''"'

jo Tanska-Ruotsi-Suomi-
Räävelin merireitillä noin v. 1270. E. 8.

Aspharu, saari koilliseen Tvärminnestä
(ks. t.). Sen luoteisniemellä on A:n kahdeksan-
kulmainen johtoloisto Espskär-Tvärminnen pur-

purjehdusväylän varrella.

K. S.

Asphodelus kasvisuku Li-

HacefB-heimossa. Kauniita juu-

rakollisia liljakasveja. Lehdet
kapeita haaraisen tahi haa-

rattoman vanan tyvessä. Isot,

useimmin valkeat kukat ter-

tuissa. A. ramosiis ja A. albtis

kasvavat Etelä-Euroopan nii-

tyillä niin runsaasti, että nä-

mä kukkimis-aikaan näyttä-

vät olevan lumen peitossa. —
Kreikkalaiset olivat jälkim.

pyhittäneet Proserpinalle ja

istuttivat sitä, kuten vieläkin

japanilaiset, haudoille surun
vertauskuvaksi. Asphodelus-

niityillä kävelivät vainajien

sielut ja siellä oli Minoksen
tuomioistuin.
Aspidium ks. P o 1 y s t i e h u m.
Aspiraatta (lat. ä.spJräVT = hengittää) , erään-

laisten konsonanttisten kielenäänteiden nimitys,

jotka ovat yhdistetyt yksinkertaisesta konsonan-

tista ja sitä seuraavasta henkäyksestä (/i:sta),

esim. kh, th, ph.

Aspiraattori (lat. äsplrä're = hengittää) , laite,

jolla aikaansaadaan ilmavirta putkessa joko

johtamalla vettä hienoa putkea myöten ilmalla

täytettyyn pulloon, josta ilma poistuu toista

putkea myöten (Liebigin a.) tahi laskemalla

vesi pois vedellä täytetystä pullosta, johon sil-

\>l'liudt'lus albus.
kukka. b. aukeava

hedelmä.
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loin imeytyy toista putkea myöten ilmaa. Toi-

sissa aspiraattoreissa puhalletaan ilmaa tai vettä

putken läpi, jonka pää on supistettu hienom-
maksi. Supistuksen kohdalle on sovitettu sivu-

putki, jota myötin imeytyy ilmaa.

Aspirantti (lat. äspirä're = hengittää, tavoi-

tella), henkilö, joka tavoittelee jotakin tointa

tai yhteiskunnallista asemaa (aspireerata).
Aspirata ks. Aspiraatta.
Aspiratsioni (lat. äspirä'tiö = henkiminen,

henkäys) . 1. Kielit. Aspireeratun äänteen
(ks. t.) henkäysloppu (hj. ks. myös Loppu-
aspiratsioni 1. Loppuhenkonen. —
2. Teoll. Ilman tai kaasun imeminen (erityi-

sellä koneella) huoneesta (astiasta) tai nesteen
imeminen (ruumiinosasta). A. K.
Aspiratsionisysteemi ks. Ilmanvaihto.
Aspireerattu li ä n n e = aspiraatta, henkäys-

loppuiseksi (?;-loppuiseksi) äännetty äänne (esim.

ruots. h, t, p, jotka äännetään melkein kuin kh,

th, ph). A. K.
Aspiriini on kemialliselta kokoonpanoltaan

hiiltä, vetyä ja happea (0,11,0,) ; valkoista,

kiteistä jauhetta. Käytetään lääkkeenä reuma-
tismia, influensaa ja hermokipuja vastaan.

(M. OB.)
Aspis ks. Silmälasikäärme.
Aspius rapax ks. Lampivimpa.
Asplenum, raunioinen, sanikkaissuku

PolypodiucecE-heimossa ; tärkeimpänä tuntomerk-
kinä ovat viiva-

maiset tai pit-

kulaiset, suorat
itiö])esäkeryh-

mät lehtien ali-

puolella. Su-

kuun kuuluu
n. 200 lajia

kaikista maan-
osista. Suomes-
sa niitä on 3.

joista A. tricho-

manes yleisin,

vuorenraoissa
Pohj.-Karja-

laan ja Etelii-

Pohjanmaalle
asti. — A. fiU.T

femiiiasta. ks.

Athyri',im.

Asplund,
Katariina.
laliknlainen,

TTudenkaarle-

pyyn nimis-

miehen Lorens
Nordmanin

vaimo. A. näyttää olleen kotoisin Ruotsista ja

sieltä saaneen mielipiteensä, jotka olivat lähei-

siä sille mystilliselle suunnalle, jota veljekset

Ericksson (ks. t.) meillä edu.stavat. Ilmiannet-
tuna rovastinkäräjissä 1736 harhaopista A. oli

sittemmin usean kerran kirkollisten viran-

omaisten kuulusteluiden ja ojennuksen alaisena,

mutta ilman mitään tuloksia. Konsistorin "/»

1758 separatisteista antamassa lausunnossa A.
yhä vielä mainitaan „niskoittelevana ja ojentu-

mattomana" ja konsistori ehdottaa hovioikeu-

delle hänen sakottamistaan ja sen jälkeen valta-

.\si)lenura trichomanes.

kunnasta karkoittamista, johon hovioikeus ei

kuitenkaan liene yhtynyt. L. B.
Aspromonte [-mo'n-], metsän peittämä vuo-

renselkä Kalabrian eteläkärjessä. Italiassa. Kor-
kein huippu on Montalto (1,958 m). Täällä
vangittiin Garibaldi ja hänen vapaajoukkonsa
V. \H62.

Aspropotamos [-po'-J, joki Kreikassa, ks.

A k h e 1 o'o s.

Aspö. 1. Saariryhmä ja saarikylä Köökari-
Hangon reitin varrella. Korpoon seurakuntaan
kuuluva rukoushuonekunta. — 2. ks. Haapa-
saari. K. S.

Asquith [äskuip], Herbert Henry (s.

1852), engl. valtiomies, tuli 1876 asianajajaksi

ja ajoi 1888-90 Parnellin y. m. irlantilaisten puo-
luejohtajien suurta oikeusjuttua „Times"-leliteä

\astaan. 1886:sta hän on ollut alahuoneen jäse-

nenä. Hänen ehdotuksestaan hyväksyttiin elok.

1892 adressikeskustelussa lisäys, jonka johdosta

Salisburyn ministeristö kukistui. Gladstonen
4:nteen ministeristöön hän nyt tuli sisäasiain

ministeriksi, jona pysyi kunnes Roseberyn mi-

nisteristö 1895 kukistui. Silloin hän palasi

asianajajantoimeensa, mutta otti edelleen osaa
valtiolliseen elämään ollen liberaalisen opposit-

sionin vaikuttavimpia johtajia ja voimakkaim-
pia puhujia. Chamberlainin 1903 teollisuus- ja

suoje'.ustullin puolesta aloittamassa taistelussa

A. on ollut vapaakaupan puolella. Campbell-
Bannermanin 19U5 muodostamaan ministeristöön

hän tuli rahaministeriksi ja Campbell-Banner-
manin jälkeen pääministeriksi 1908. (K. B.dt.)

Assaanit, Siperiassa, Sajaauin vuorten poh-

jo:si)iiolella (Krasnojarskin piirissä) asuva pieni

kansanlieimo. Toista sataa vuotta sitten se turk-

kilaistui menettäen alkuperäisen kansallisuutensa

ja kielensä, joka oli läheistä sukua n. s. jenisei-

ost jakille (ks. t.). — vrt. A r i i n i t.

Assab-lahti, lahti Punaisenmeren lounais-

rannalla, Afrikassa. Sen rannikon ostaminen
oli ensimäinen askel italialaisen siirtolan Erit-

rean (ks. t.) perustamiseksi. Lahden rannalla
Assabin kaupunki (n. 5.000 as.), joka kaape-
leilla on yhteydessä Massauan ja Perimin kanssa.
Assaf, psalmirunoilija ja laulunjohtaja Jeru-

salemin pyhäkössä Daavidin aikana.
Assagai, etelä-afrikkalaisten alkuasukasten

keihään muotoinen ase, jonka varsi on puusta;
sen kaksiteräinen, tavallisesti myrkytetty kärki
(m raudasta.

Assai (it.), mus., kyllin, sangen, (esim. AUe-
assai= sangen nopeasti).

Assam [ässum], maakunta brittiläisessä Itä-

Tntiassa, keskisen Bramaputran ympärillä,
189,000 km', 6,126,343 as. (1901). Hedelmällistä
seutua (riisiä, teetä, puuvillaa, .sokeriruokoa

y. m.). Asukkaat ovat osaksi hindulaisia osaksi

assamilaisia, jotka ulkomuodoltaan muistuttavat
kiinalaisia; assamin kieli on sitävastoin läheistä

sukua bengaalin kielelle (ks. t.).

Assassiinit (arab. hassHVn, „hassiksen syö-

jät"), intoileva muhamettilainen lahko, jonka
1090 perusti Hasan Ibn Sabbäh. Salamurhaa-
jina he olivat vastukseksi sekä ristiretkeilijöille

että muhamettilaisille ruhtinaille. Libanonilla

he anastivat useita kaupunkeja, jonka jälkeen

heidän päällikkönsä sai nimen Seikh-ul-Dzibal

(„vuorten vanhus"). 1272 heidän linnansa vai-
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loitti Egyptin sulttaani Beibars, ja nyt he ovat
olemassa vain siittiläisenä lahkona nimellä i s-

maililaiset (ks. t.). — A:ien nimestä joh-

tuu ransk. assassin = „salamurhaaja" y. m.
[Hammer, „Gesch. der Assasiner" (1818).]

js:. T-t.

Assemblee [asuhlS'] (ransk.), kokous, seura.
Assens, satamakaupunki Fyenillä, Tanskassa,

Vähän Beltin rannalla. 4,700 as. Keskiajalla
tavallinen ylimenopaikka Etelä-Jyllantiin.

Asser, patriarkka Jaakobin poika, A:n suvun
kantaisä. Suku pysyi valtiollisesti merkitykset-
tömänä : se ei kyennyt valtaamaan itselleen edes
rajoitettua asuma-aluetta.
Assertorinen, log., (lat. asse'rere = ottaa it-

selleen, julistaa omakseen, väittää)
,

„a. arvos-

telma" on sellainen, joka yksinkertaisesti lau-

suu, että predikaatti tosiasiallisesti soveltuu
subjektiin, erotukseksi „problemaattisesta" ja

,,apodiktisesta" arvostelmasta (ks. n.)

.

Assignaatit (lat. nssi3?i«Ve = merkitä) , Rans-
kassa suuren vallankumouksen aikana (1789-97)

valtionrahaston maksettaviksi asetetut osoituk-

set, joiden vakuutena oli valtiolle peruutetut
kirkontilat, myöhemmin myöskin emigranttien
takavarikkoon otetut tilat. Oltuaan aluksi jon-

kinlaisia obligatsioneja ne jo 1790 muuttuivat
puhtaaksi paperirahaksi. Kun valtio vähitellen

laski niitä liikkeeseen yhä runsaammin, niin
niiden todellinen arvo lopulta aleni mitättömiin.

dc mandat territoria]
W>u ^SiairttUdc /i/injrc/e iaS^l^^/t^u

Joulukuussa 1795 oli 100 frangin (markan) a.

arvoltaan 50 centimea (penniä), mutta 1796
niitä olikin jo liikkeessä 45 '/j miljaardia. Niistä
oli tullut todellinen maanvaiva, joka turmeli
koko taloudellisen elämän. Ne julistettiin mität-
tömiksi 1797.

Assignantti (ks. Assignaatit), maksu-
osoituksen antaja.

Assignatsioni (ks. Assignaatit), osoitus,

maksuosoitus. vrt. Osoitus, Sekki.
Assigneerata (ks. Assignaatit), antaa

maksuosoitus.
Assimilatsioni (lat. assimilä're = tehdä yh-

denkaltaiseksi, mukautuminen uusiin oloihin, yh-
täläistyminen, sulautuminen. 1. Kielit, yhtä-
läiityminen, mukautuminen, kahden lähekkäisen,
erilaisen äänteen muodostuminen toistensa vai-

kutuksesta joko samoiksi tai ainakin entistä sa-
manlaisemmiksi äänteiksi. A. on joko progres-
siivista 1. etenevää, milloin edellinen äänne on
vaikuttanut jälkimäiseen, esim. toissa päivänä,
joka on syntynyt muodosta toisna päivänä, tul-

lut muodosta tulnut, tai regressiivistä 1. takane-
vaa, milloin jälkimäinen äänne on vaikuttanut
edelliseen, esim. vuonna muodosta vuotna (= vuo-
tena), lunta muodosta lumta. Progressiivista
(vokaalien) assimilatsionia on suomen vokaali-
sointukin (ks. t.). A. K.

2. Fysiol. Kaikki ne kemialliset ilmiöt, joi-

den kautta elimistössä ravintoaineista muodos-
tuu eläviä aineosia. Kasvien lehtivihreää
sisältävissä soluissa valon vaikuttaessa hiili erot-

tuu ilman hiilihaposta, jolloin tämän sisältämä
happi pääsee haihtumaan pois. Hiilestä ja juu-
rien kautta maasta nousseesta vede.stä muodostuu
yhteyttävissä soluissa elimellisiä yhdistyksiä,
joista tärkkelys on ensimäinen kokeellisesti tun-
nettava. Se on ka.svin kaikkien aineosien ensi-

mäinen raaka-aine. — Eläimet saavat ravin-
tonsa kasvien elimettömästä luonnosta valmista-
mista hiiliyhdistyksistä. Nämä eivät sinänsä
voi tulla eläinruumiin aineosiksi, vaan hajoavat
ensin ruuansulatuskanavassa tänne erittyvien
ruuansulatusnesteiden sisältämien käytteiden
(fermenttien) vaikutuksesta yksinkertaisemmiksi
yhdistyksiksi, jotka suolen seinän läpi saattavat
imeytyä vereen ja imunesteeseen. Näiden mukana
ne sitten kulkeutuvat ruumiin kaikkiin osiin,

joissa muuttuvat sen aineosiksi.

Assimileerautua (vrt. Assimilatsioni),
yhtäläistyä, mukautua, sulautua.
Assiniboine [osVniboinJ. 1. Joki läntisessä

Kanadassa, yhtyy Winnipeg-järven luona Red
River-jokeen, n. 1,800 km pitkä, jokseenkin
kauas ylöspäin purjehduskelpoinen. — 2. A s-

siniboine-intiaanit 1. „kivi-intiaanit",

„kivillä keittäjät", dakota-intiaanien lounainen
heimo (n. 5,000), elävät Manitobassa ja Monta-
nassa. Keittivät ennen ruokansa nahkapeittei-

sissä maakuopissa, siten että täyttivät ne ve-

dellä, jonka lämmittivät kuumilla kivillä.

Assiniboya [äsinibo'i3j, Kanadan piirikunta

länteen Manitobasta, 232,000 km% 67,000 as.

(1901). Aaltoileva preeriatasanko, sopiva erit-

täin karjanhoidolle (sarvikarjaa, hevosia ja

lampaita). Jokilaaksot syviä ja hedelmällisiä;

viljellään erinomaista vehnää. Maakunnan läpi

kulkee Pacific-rautatie. A. on nyt jaettu kah-

teen maakuntaan: Saskatchewan ja Alberta.

Assisi [-i'-] (muin. Assisiiim) , kaupunki Keski-

Ttaliassa, Perugian provinssissa Umbrian maa-
kunnassa, 17,240 as. (1901). Fransiscus Assisi-

laisen (ks. t.) syntymäkaupunki. Kaupungissa
on useita kirkkoja, joista on kuuluisin Fransis-

cuksen goottilainen hautakirkko kuuluisine Cima-
buen, Giotton y. m. maalaamine freskoineen.

Pyhiinvaelluspaikka.
Assistentti (lat. as.si's<ere = asettua viereen),

apulainen; assisteerata, olla apuna.

Assiut ks. S i u t.

Assonanssi (lat. assonä're = soida mukana)

,

soinnun yhtäläisyys, tarkoittaa runousopissa

epätäydellistä loppusointua, jossa vain vokaalit

ovat samat. Esim. Meilt' ääni vieno maahan
vaipuu, kun tämä jätti - kannel kaikuu (Oksa-

nen)

.
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Assortimentti (ransk. assortiment) , laji-

varasto.

Assosiatsioni (mlat. associä'tiö = yhdistymi-
nen). 1. nielut., mielteiden yhdistys, joka vai-

kuttaa, että yhden mielteen esiintyminen tajun-

nassa itsestäiin, ikiiänkuin mekaanisesti, koneen-
tapaisesti tuottaa toisen mielteen tajuntaan.
Mielteiden a:ssa vallitsevat varmat lait. Niinpä
mielteet, jotka yhfaikaa ovat tajunnassa, liit-

tyvät toisiinsa, niin että ne vasfedes uudista-

vat toinen toisensa (esim. nähdessäni ihmisen
muistan sen ympäristön, jossa ennen olen hänet
nähnyt, — ,,ylidenaikaisuuden a.-laki"). Mielteet,

jotka peräkkäin, keskeymättömässä jaksossa

ovat esiintyneet tajunnalle, uudistuvat samassa
järjestyksessä (kun oppii ulkoa runon, niin

sanat ja mielikuvat liittyvät siten toisiinsa, —
„sarjan laki"). Nämä kaksi lakia voidaan yh-
distää ..ulkopuolisena" eli „kosketuk.sen" (konti-

guiteetin) a:na. „Sisällyksen" a. ilmenee, kun
mielikuva muistuttaa toista jossakin kohdin yh-
täläistä miellettä (esim. jalopeura muistuttaa
tiikeriä, tahi myöskin voimakasta sankaria, —
„yhtäläisyyden a.-laki") tahi vastakkaista miel-

"m»r"
*-»

'

'^^i^^ii1
-"'.".mjnayr ' "^Sij39*|rfBM

. •>.

Assuanin pato.

lettä (autio talvimaisema saattaa ajattelemaan
kukoistavaa kevättä, — „vastakohtaisuuden a.'").

Englantilainen Uartley (k. 1757) perusti a s s o-

siatsioni-sielutieteen, joka koettaa selit-

tää kerrassaan kaikkia sielunelämän ilmiöitä

ja muodostumia johtuneiksi mekaanisten a.-

lakien mukaan havainnoista sekä niiden jäl-

keensä jättämi.^itä muistikuvista. Todenteossa
kuitenkin esim. tahallinen tarkkaaminen on ai-

van toisenluontoinen sieluntoiminta, jossa ilme-

nee itsotoimintaa ja joka lakkaamatta vaikut-
taa sielunelämäs.säinme, esim. kaikessa varsinai-
sessa ajattelemisessa (vrt. Ajatteleminen
ja A p p e r s e p t s i o n i). A.-sielutiede koet-

taa selittää tarkkaavaisuutta ja apperseptsionia
siten, että ne ovat vain tuloksia monimutkais-
ten, toisiinsa kietoutuneiden assosiatsionien yh-
teisvaikutuksesta. Koska kaikkiin havaintoihin
liittyy aivoissa tapahtuvia hermovirtauksia,
niin assosiatsionikin epäilemättä on yhteydessä
sellaisten kanssa, joten se voidaan käsittää ylei-

sen fysiologisen harjaannuksen erikoistapauk-
seksi. A. tavallisessa merkityksessä ei sentäh-

den ole mikään yksinkertainen sielullinen perus-
lapahtuma, vaan riip[iuu monien alkeellisem-

pien gielullis-ruumiillisten tapahtumain yhteis-

vaikutuksesta. Muutamat nykyaikaiset sielutie-

teilijKt, esim. Wundt, käyttävät a.-sanaa osaksi
toisessa merkityksessä, nim. osoittamaan ensi

sijassa alkeellisimpia sielullisia yhtymiä, esim.

sitä, kun yhden ainoan sielullisen toiminnan,
esim. yhden havainnon, eri ainekset sulautuvat
toisiinsa. — Viime aikoina on koetettu järjeste-

tyillä kokeilla selvittää a:n eri lajeja ja niiden

verrannollista tavallisuutta, mitata a:iin tarvit-

tavaa aikaa y. m. Edullisissa oloissa tar-

vitaan yksinkertaiseen a;iin noin '1,-1 sekunti.

[Kokeellisista tutkimuksista tällä alalla vrt.

AVundt, „Physiolog. Psychologie" III, 5:s pain.,

s. 544-572, sekä E. Kraepelinin julkaisemia
„Psycholog. Arheiten" I, II, IV, 1896-1904.]

A. Gr.

2. Yhdistys, liitto, yhteenliittyminen yhteistä
tarkoitusta tai yhteistä toimintaa varten.

3. Kasvit, ks. Kasviassosiatsioni.
Assosiatsioni-sielutiede ks. Assosiat-

sioni.
Assuan [-ä'n] 1. Es van (egypt. Sunnu, hebr.

Svene, kreik. Sye'ne), kaupunki Ylä-Egyptissä
Niilin itärannalla, lähellä Elephantine- ja Philoe-
saaria, 13,000 as. Näillä seuduin on Niilin vii-

meinen ko.ski (katarakti), jossa joki murtaa vii-

meisen kallioesteen ja virtaa egyptil. alueelle.

Siellä ovat englantilai-

set (1899-1902) suun-
nattomilla kustannuk-
silla rakentaneet suuren

,
.Niilin padon", joka ta-

soittaa tulvia. Assuanin
pato on melkein 2 km
pitkä ja sulkee yli 1,000

milj. m' vettä ja on tär-

keä maanviljelykselle

vähän veden aikana
(talvella ja keväällä).

Läheisyydessä ovat ne
suurenmoiset graniitti-

louhimot, joista mui-
naisten egyptiläisten

obeliskit ja jättiläispatsaat on louhittu.

Assur (Assur), Assyrian kansallisjumalan ja

vanhimman pääkaupungin sekä itse maan assy-

rialainen nimi. A.-kaupungin rauniot ovat KaPat
Sergatissa Tigris-virran oikeanpuolisella ran-

nalla. Sana esiintyy useissa assyrialaisissa

henkilunnimissä, esim. Assurbanipal, Assurnasir-
pai y. m. K. T-t.

Assurbanipal (ass. Assur-bäni-apli = „A8sur
on pojan isä"), kreikkalaisten Sardanapa-
I o s, V:ssa T:ssa (Esra 4,„) A s e n a p p a r, oli

Assyrian viimeinen mahtava kuningas, 6C8-626
e. Kr. Hän valloitti uudestaan Egyptin, joka
hänen isänsä Asarliaddonin (ks. t.) viimeisenä
hallitusvuotena oli vapautunut Assyrian ikeestä.

Matkalla Egy])tiin hän otti veroa useilta Pales-
tiinan ja Kypros-saaren ruhtinailta, m. m. Juu-
dan Manasselta. Li.säksi hän kukisti Lyydian
ja hävitti Elämin pääkaupungin Susan. Kun
hänen veljensä Saniaä-sum-ukin, jonka Asar-
liaddon oli asettanut Babylonin kuninkaaksi,
teki kapinan Assyriaa vastaan, valloitti A.
Babylonin v. 648 ja rupesi itse sen kuninkaaksi
nimellä K a n d a 1 a n u. — A. oli taidetta ja

tieteitä harrastava ruhtinas, joka Niniven kunin-
kaallista kirjastoa varten kopioitutti tuhansit-
tain babylonialaisia ja sumerialaisia kirjoituk-
sia kaikkien tieteiden aloilta, mitkä hänen ai-

kansa oppineet tunsivat. A:in kirjasto, jonka
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Layard ja Rassam kaivattivat päivän valoon ja

jonka aarteista Bezold on laatinut luettelon

(Catalogue of the ctnieiform tahlets )'« tlie Kou-
yundjik collection of the British Museum, 5 nid.,

1889-99), on vanhan ajan historian tutkimuksen
tiirkfinipiä lähteitä. Ä'. T-t.

Assurnasirpal (ass. Assur-nasir-apli= „AäsaT

jumala suojelee poikaa"), kolmen assyr. kunin-

kaan nimi. A. TII (885-860 e. Kr.), Tukulti-

Ninibin poika, oli tarmokas ja voittoisa, mutta
julma ruhtinas. Jatkaen edeltiijiensä politiikkaa

hun hankki Assyrialle vapaan tien Välimeren
rannalle, jossa hän perusti assyr. siirtokunnan.

Hän piti asuntoansa Kalkhin kaupungissa (vrt.

1 Moos. lOu). _
K. T-t.

Assyria (nuolenpääkirj. mät Assur, Raama-
tun eress Assur = Assurin maa, on saanut

nimensä Assurin, A:n ensimäisen pääkaupungin
ja sen kansallisjumalan nimen mukaan). Tie-

tomme tästä vanhan ajan kuuluisimmasta soti-

lasvallasta perustuivat ennen osaksi klassillisten

kirjailijain niukkoihin ja usein vääriin tietoi-

hin, osaksi Vanhaan testamenttiin, joka {1 Moos.

10^) johtaa Assurin asukkaat Semin suvusta,

siten vallan oikein lukien heidät seemiläisten

kansain joukkoon. Mutta A. oli Israelin profee-

toilla vain välikappale Jahven kädessä ja A:n
historiasta kerrotaan vain siinä määrin kuin

Israelin vaiheet siitä olivat riippuvaisia. Mitään
eheätä kuvaa sen historiasta emme V. T:n mu-
kaan saa. Vasta 19:nnen vuosisadan ke.skivai-

heilta saakka toimitetut kaivaustyöt luovat

uuden valon tämän maan historiaan.

A. näkyy syntyneen Hammurabin dynastian

hallitessa Babylonissa (noin 2300-2000 e. Kr.).

H. näet mainitsee eräässä kirjeessä Assurin ja

Niniven kaupungit. A. oli silloin vain pieni maa-
kaistale Tigris-joen varrella, siellä missä ylinen

Zab laskee Tigrikseen. Sen kaupungit muodos-
tivat ympäristöineen kukin valtion, jota hallitsi

Babylonista riippuvainen patesi s. o. vasalli-

ruhtinas. Vanhimmat kaupungit olivat Ninive,

nykyinen Kujundzik, josta Assurbanipalin kir-

jasto kaivettiin esiin, Arbela molempien Zab-

jokien välillä, ja Assur etelämpänä, nyk. KaPat
Serkat, jossa saksalaiset par'aikaa kaivavat.

Noin 1800:n tienoilla e. Kr. tapaamme ensimäi-

sen kuninkaaksi itseään nimittävän hallitsijan.

Senjälkeen lähteemme kokonaan uupuvat pari

sataa vuotta. Noin v. 1500 oli A:n valta melko-
lailla kasvanut, koskapa sen kuningas Assur-bel-

niäesu teki Babylonin kuninkaan kanssa rauhan,
jossa heidän maittensa rajat määrättiin. Siitä

alkavat A:n ja Babylonian ainaiset keskinäiset

sodat, joita jatkui lähes vuosituhannen. — Kah-
den seuraavan vuosisadan hallitsijat saivat par-

haasta päästä taistella heettiläistä Mitani-val-

tiota vastaan, joka käsitti miltei koko Mesopo-
tamian (ks. Amarna ja M itäni). Vasta
Adad-nirarin (ennen v. 1300) onnistui laskea

Mesopotamia valtansa alle. Hänen seuraajansa
oli Sulman-asaridu (Salmanassar) I, joka laa-

jensi valtakuntaa tuntuvasti pohjoiseen ja pe-

rusti siirtoloita kauas Armeeniaan. Hän kohotti

pääkaupungikseen Kaihin, nyk. Nimrudin. Hä-
nen poikansa Tukulti-Ninib (noin v. 1280) val-

loitti Babylonin, mutta ei jaksanut pitää sitä

hallussaan kuin 7 vuotta. Siihen päättyi nopeasti
kasvaneen A:n ensimäinen loistokausi.

Vasta noin v. 1100 näemme jälleen valtaistui-

mella mahtavan hallitsijan, Takulti-apil-Eäarra

(Tiglatpileser) I:n. Hän laajensi valtakuntaansa
pohj. Van-järveen, luoteessa Taurukseen, län-

nessä Välimereen, yksinpä Egyptin farao toi-

mitti hänelle lahjojaan. Babylonian suurimmat
kaupungit tunnustivat hänen yliherruuttaan. —
Mutta taas A. vaipui heikkouteen, jota kesti pari

sataa vuotta. V. 885 tuli hallitsijaksi Assur-
nasir-apli, A:n mahtavimpia kuninkaita. Hän
laski jälleen Mesopotamian valtansa alle ja tun-

keutui Välimereen saakka, päämäärä, johon sen

jälkeen kaikki kuninkaat pyrkivät. Hänen poi-

kansa Salmanassar II (860-825) taisteli Damas-
kosta vastaan ja pakoitti m. m. Ahabin ja

Jehun veroa maksamaan. Seuraavat hallitsijat

olivat jälleen heikompia, kunnes v. 745 Kaihissa
syntynyt kapina saattoi valtaistuimelle Tiglat-

pileser III:n (745-727), A:n maailmanvallan var-

sinaisen luojan. T. kuului valtaansa yhä pai-

suttavan pappispuolueen vastustajiin ja koetti

supistamalla sen etuoikeuksia parantaa maalais-

väestön asemaa hyvin ymmärtäen, että hyvin-

voipa talonpoikaissääty on sotilasvallan paras

edellytys. Hän koetti myös osaksi lempeydellä

osaksi voimakeinoilla yhdi.stää laajan valtansa

eri kansakunnat lujemmin Assyriaan. Jotteivät

voitetut kansat alati kapinoisi, hän siirteli asu-

janiia valtakuntansa toisesta äärestä toiseen. T.

taisteli voitokkaasti lännessä saaden (732) Da-
maskoksenkin antaumaan. 729 hän julistautui

Babylonin kuninkaaksi nimellä Pulu. Hänen
poikansa Sulraan-asarid (Salmanassar) IV (727-

722) jatkoi isänsä politiikkaa ja piiritti 2

vuotta Israelin pääkaupunkia Samariaa, joka

kuitenkin vasta hänen seuraajansa Sarru-ukinin

(Sargonin) hallitessa (722-705) antautui. Sargon

kuului pappispuolueeseen ja antoi ensi työkseen

sille takaisin kaikki sen etuoikeudet. S., joka

sotajoukoissaan käytti myös palkkasotureita,

taisteli voitokkaasti lännessä, kukistaen m. m.

(v. 717) Karkemisin, Hatti-kansojen viime jät-

teen ja samalla. Dama.skoksen antauduttua, nis-

koittelevien länsikansojen viimeisen turvan. Nini-

ven pohjoispuolelle S. perusti uuden kaupungin,

,,Sargonin kaupungin" (nyk. Khorsabad), jossa

Ranskan konsulit Mosulissa, Botta ja Place

viime vuosisadan puolivälissä toimittivat kai-

vauksia. Sargonin komeat muistomerkit ovat

uykyään Pariisin Louvressa.

Seuraava hallitsija oli Sin-ahi-erba (Raama-

tun Sanherib) (705-681), joka piiritti Jeru-

salemia (701). mutta hänen täytyi äkkiä heit-

tää piiritys kesken kukistaakseen Babylonissa

syntynyttä kapinaa. S. kuului pappispuolueen

vastustajiin. Kyllästyneenä Babylonin, pappis-

puolueen tyyssijan, ainaisiin kapinoihin, hän

lopulta (689) hävitti koko kaupungin raken-

nuksineen päivineen. S. valitsi pääkaui)ungik-

seen Niniven. S:n surmasivat muutamat
pappispuolueen salaliittolaiset. Hänen poikansa

Assur-ahu-iddin (Asarhaddon,

nutti uudestaan Babylonin.

Assyria saavutti suurimman
siihen vielä liitettiin Egypti,

oli Assurbanipal (Sardanapalos) (668-626), joka

teki sotaretkiä Palestiinaan, Arabiaan ja Egyp-

tiin. Suurimman maineen on hän kuitenkin

saavuttanut tieteiden innokkaana harrastajana.

681-668) raken-

Hänen aikanaan
laajuutensa kun
Hänen poikansa
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Hän kokosi ja kopioi kirjastoaan varten
lukuisia nuolenpäätauluja. Tämä kirjasto, nyk.
British Museumissa, on päälähde babylonilais-

assyrilaisen sivistyksen tuntemiseen (ks. A s s u r-

b a n i p a 1) .
— Häntä seurasi kaksi heikkoa hal-

litsijaa Assur-etil-iläni ja Sin-sar-iskun, joiden

aikana Assyria vaipui vaipumistaan, kunnes
Babylonin voimakas hallitsija Nabu-apal-usur ja

Median kuningas Kyaksares v. 606 tekivät siitä

surkean lopun.

Varsinaisen Assyrian luonnollisina rajoina

olivat pohj. ja idässä Armeenian ja Kurdistanin
vuoristot, lännessä Eufrat, etelässä Babylonia.
Ilmanala oli hyvin vaihteleva. Vuoristoissa
viileätä, talvisin pakkasta, niin että Tigris ylä-

juoksussaan jäätyi, etelässä ilmanala troopil-

linen. Maaperä oli hedelmällistä, varsinkin ete-

lässä miltei kuin Babyloniassa, vuoristosta saa-

tiin runsaasti metsänriistaa ja joet vilisivät

kaloja. Pohj. saatiin runsaasti eri kivilajeja,

joista Babyloniassa vallitsi täydellinen puute.
Ohraa ja vehnää viljeltiin, maan hedelmälli-

syyttä lisäsi taaja kanavaverkko.
Assyrialaiset olivat seemiläistä rotua, joka

varsinkin kuvissa selvästi näkyy. He olivat ul-

jasta, voimakasta, toimintahaluista kansaa, so-

dassa rohkeita ja pelkäämättömiä, mutta samalla
myös julmia ja säälimättömiä, luonteeltaan rehel-

lisiä ja suoria.

Assyria oli täydellinen sotilasvaltio.
Sotajoukko oli kuninkaan tärkein tuki. Kunin-
kaitten kirjoitukset kertovat parhaasta päästä
sotaisista urotöistä ja kuvat osoittavat, miten
tarkkaa huolta pidettiin sotavarustuksista. —
Oikeuslaitos oli tarkalleen järjestetty, lu-

kuisat taulut sen osoittavat. Kauppakirjeestä,
työsopimuksista, velkasitoumuksista, laskuista

y. m. näemme, miten elinkeinot kauppa,
käsityö ja teollisuus kukoistivat. Assyrialaisten
kauppa kulki lännessä Välimereen ja idässä In-
tiaan saakka ja rahamarkkinoilla oli assyria-
lainen tavara määrääjänä.
Mitä sivistykseen tulee, olivat assyria-

laiset kokonaan babylonilaisista riippuvia.
Assurbanipalin kirjastossa oli parhaasta päästä
jäljennöksiä babylonialaisten tärkeimmistä kirja-
tuotteista. Erittäin tärkeitä lähteitä Assyrian
historian tuntemiseksi ovat assyrialaisten „kunin-
kaitten kirjoitukset", kiveen, saveen y. m. s.

hakattuja kiilakirjoituksia, joissa tehdään sel-

koa kuninkaitten hallituksesta, sotaretkistä,
rakennusyrityksistä y. m., edelleen n. s. synkro-
nistinen hi.^toria (1500-783), joka koskettelee
A:n ja Babylonian välisiä suhteita, ja n. s.

1 i m u- 1. eponymi-luettelot (892-647), joi.ssa mai-
nitaan jokaisen vuoden limu, s. o. virkamies
kuten Kreikan arkontit ja Rooman konsulit.
Heidän mukaansa sai vuosi nimensä. — K a k e n-

nu st ai de kukoisti Assyriassa. Temppelit ja
palatsit koristettiin korkokuvilla sota- ja met-
sästyselämän y. m. aloilta, ja ne tehtiin mieluim-
min alabasterista, jota saatiin vuoristosta. Ovia
vartioivat jättiläisleijonat ja -härät, metalli-
koristuksia käytettiin runsaasti ja jalokivikai-
verrustakin on tavattu. Naiset käyttivät kor-
vissa, ranteissa, sormissa ja nilkoissa koristuk-
sia, joiden teko todistaa korkealle kehittynyttä
taideaistia. — Assyrialaiset taiteilijat eivät
kuvanneet henkilöitä vaan tyyppejä. Kuvat ovat

proiiilisia, silmät en face. Perspektiiviä ei ole.

Aineen — alabasterin — heikkouden tähden ei

tehty kokokuvia. Kuningas kuvataan säännöl-
lisesti muita kahta vertaa suuremmaksi.
Uskonto oli kokonaan Babyloniasta lai-

nattu. Kansallisjumala oli Assur, jonka puo-
liso oli Belit-Istar, jota palveltiin Ninivessä ja

Arbelassa. Assyrialaiset eivät uskonnon ja my-
tologian alalla luoneet mitään uutta, mutta us-

konto vaikutti syvästi heidän jokapäiväiseenkin
elämäänsä. — ks. tähän liittyvää kuva-
taulua.

[Botta, „Lcs monuments de Ninive" (1846-50) ;

Place, „>;inive et TAssyrie" (1866-69) ; Layard,
„The monuments of Niniveh" (1849-53), „Nini-
veh and its Kemains" (1849) ; Rassam. „Excava-
tions and discoveries in Assyria" (1880) ;

ks. myös Babylonia.] H. II.

Assyriologia, viime vuosisadalla .syntynyt
tiede, joka koskee muinaisen .\ssyrian ja Baby-
lonian arkeologiaa, kieltä, kirjoitusta, kirjalli-

suutta ja sivistystä. [Lineke, „Bericht iiber die
Fortschritte der Assyriologie" (1894) ; Fossey,
„Manuel d'Assyriolog"ie" (1904).] Ä'. T-t.

Astaattinen (kreik. ustatos = epävakaa) on
magneottineula silloin, kuu maaumaguctismin
vaikutus on joko kokonaan tehty tehottomaksi
tai sillä on vain vähäinen vaikutus. Tämä saa-
daan aikaan, joko asettamalla läheisyyteen toi-

nen liikkumaton magueetti tai yhdistämällä
toinen samanvoimainen magneettineula siten,

että neulat ovat samansuuntaisia, poolit päin-
vastaisia.

Astacus ks. Jokiäyriäinen.
Astarot ks. A s t a r t e.

Astarte /-«'-/, syyrialainen jumalatar, sama
kuin babylonialainen Istar, hebr. Astarot, aram.
.Vtargatis, asiallisesti sama kuin syyrialainen
Baalat, bab. Belit-Mylitta, kartagolainen Tanit
j. n. e. Astarte oli Baalin puoliso, hedelmälli-
syyden tuottaja, mutta varsinkin tuivaan kunin-
gatar ja kuun jumalatar. Häntä palveltiin heku-
mallisilla menoilla: monin ])aikoin tuli neitosten

ulirata neitseytensä hänen kunniakseen, ja useissa

.'Vstartc-pyhäköissä oli varsinaisia temppeliport-
toja. Toisin paikoin ajateltiin Astarte neit-

seelliseksi ja sotaisaksi, jolloin hän myös palveli-

joiltaan vaati sukupuolista puhtautta. Lukia-
noksen teos: ,.De dea Syra" kuvaa laajasti

Astarte-palvelusta. Baalin palveluksen kanssa
tunkeusi myöskin Astarteu palvelus Israeliin

tuoden mukanansa hurjaa irstaisuutta ja tapain
turmelusta. Muinaiskaivaukset Palestiinassa
(1902-04) ovat ilmituoneet m. m. parikym-
mentä Astarte-kuvaa, jotka todistavat, että

tämän jumalattaren palvelus jo esi-israelilaisella

ajalla oli Palestiinassa yleinen. [E. Kaila, „U8-
konnonliistoriallisia luentoja" 1908.] E. K-a.

Aste. 1. Pi/x. Jakoväli useissa fysikaali-
sissa koneissa, niinkuin läm| öniittareissa y. m.
— 2. ilatem. ks. Y h 1 ä 1 ö. Kulmat mitataan
asteis.sa siten, että suoran kulman 1/90 on yksi
aste (1°). Aste jaetaan 60 minuuttiin ja mi-
nuutti (1') 60 sekuntiin (60"). Mittaamiseen
käjtetiiän a-stelastaa (ks. t.). — 3. Ocod. Maan
pinnalla määrätään paikan asema n. s. pituus-
ja leveysasteilla. Pituusasteet mitataan pitkin
paralellipiirejä (ks. t.). Koska paralellipiirit

pienenevät navoille päin ja 1 pituusaste on '/»
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vastaavan paralellipiirin kehästä, pienenee

myöskin l:t;i pitiuisnstetta vastaava matka.
Päiväntasaajalla sen suuruus on noin 111 km.
Alkukohdaksi, josta pituusasteet luetaan, ote-

taan jonkin tähtitornin kautta kulkeva puoli-

päiväpiiri (ks. t.). itään siitä mitattu matka on
itäistä, länteenpäin mitattu läntistä pituutta.

Kaikilla paikoilla, jotka ovat samalla puoli-

päiväpiirillä on myöskin sama pituus. Leveys-

asteet lasketaan päiväntasaajasta navoille jaka-

malla tämä väli 90 leveysasteeseen, pohjoiseen

mitattu matka on pohjoista, etelään eteläistä

leveyttä. Leveysaste on joka paikassa melkein
yhtäsuuri, noin 111 km. maapallon litteyden joh-

dosta kuitenkin navoilla hieman suurempi kuin
päiväntasaajalla.

4. Miis. Sävelaste, välimatka jostakin säve-

lestä lähimpään sävelmässä kysymykseen tule-

vaan joko ylä- tahi alapuoliseen säveleeseen; —
kokoaste voidaan tarvittaessa jakaa kahtia

muuntamalla, — puoliaste, joka tapauksessa

jakamaton (poikkeuksena ovat eräitten Aasian
kansojen koloratuuriset '/i-asteet. jotka meidän
korvissamme pikemmin tuntuvat vinkumiselta

tai ulvomiselta). /. A'-

Asteikko, mittakaava, jaoitus, millä mitataan
suuruutta tahi intensiteettiä. Siten pituus-a:lla

mitataan pituutta, kulma-a:lla kulman suu-

ruutta, lämpömittari-a;lla lämpötilaa j. n. e.

Tuulen voimakkuutta arvostellaan esim. 12-

asteisen Beaufortin asteikon mukaan. Kun
maantieteellinen kartta on piirretty '/imooo mitta-

kaavassa, vastaa jokaista matkaa kartalla

100,000 kertaa suurempi todellisuudessa. —
Mus. Sävelsarja, joka käy asteettain yhden tai

useamman oktaavin alalla, kulkien ylös tai alas.

Astelasta, transporteur, kone millä

mitataan kulman suuruutta; reunaltaan asteihin

ja niiden osiin jaettu puoli- tahi kokoympyrä.
Astelevy ks. Astelasta.
Astemittaus, etäisyyden mittaaminen kahden

tähtitieteellisten havaintojen avulla asemansa
puolesta tarkoin määrätyn paikan välillä maan-
pinnalla. Asteen pituus saadaan vertaamalla

toisiinsa mitattu pituus ja asteissa lausuttu

paikkojen välinen kaari. Asteen suuruus riippuu

paikkojen latiludista (leveydestä), ja kahden
tahi useamman astemittauksen avulla saadaan
maan suuruus ja litistyminen määrätyiksi.
Leveysastemittauksissa mitataan
puolipäiväpiirin asteen pituus, pituusaste-
mittauksissa paralellipiirin asteen pituus.

Astemittaus suoritetaan siten, että pituudeltaan

tarkasti määrättyjen tankojen tahi metalli-

lankojen avulla ensin mitataan muutaman kilo-

metrin pituinen asema- 1. b a a s i-v i i v a

maanpinnalla ; tämän kumpaisestakin pääte-

pisteestä tähdätään kolmanteen pisteeseen, jonka
asema siten tulee määrätyksi ; näin syntyy ensi-

mäinen kolmio. Uusien tähtäämisien avulla

liitetään tähän kohta kohdalta yhä uusia pis-

teitä, niin että muodostuu n. s. kolmioketju
1. sarja. Tätä jatketaan molemmille puolin

siksi, kunnes astemittauksen molemmat pääte-

pisteet ovat yhdistetyt. Tuntiessamme näiden
kolmioiden kulmien suuruuden ja kun mitattu
asema suuruudeltaan on tunnettu, voimme laske-

malla määrätä sekä kaikkien kolmioiden sivujen
että myös kaikki kolmioiden kärkiä yhdistävien

viivojen pituudet, siis myös sen viivan pituuden,
joka yhdistää toisiinsa astemittauksen pääte-
pisteet. Jos atsimut-määräyksen avulla on
saatu määrätyksi se kulma, jonka yksi kolmio-
sivu puolipäiväpiirin kanssa muodostaa, voi

laskemalla määrätä kaikkien muitten sivujen
ja viivojen puolipäiväpiirin kanssa tekemät kul-

mat, ja siten saadaan myös koko astemittaus-
kaaren puolipäiväpiirille projisioitu pituus
määrätyksi. Tämän pituus on silloin sama kuin
puolipäiväpiiriä pitkin laskettu etäisyys aste-

mittauksen päätepisteitten kautta kulkevien
leveyspiirien välillä. Siinä tapauksessa, että

näitten pisteitten leveydet tähtitieteellisesti ovat
määrätyt, saadaan saman kaaren pituus as-

teissa lausuttuna ja täten myös asteen pituus. —
Koska yllämainittujen mittausten avulla myös
kaikkien kolmionkärkien 1. n. s. k o 1 m i o p i s-

teitten maantieteellinen asema tarkoin tulee

määrätyksi, saadaan näistä myös kiintopisteitä

kartoittamistöille, joten tällaisilla mittauksilla

maan kartoittamisessa on perustava merkitys.
Kaikissa kulttuurimaissa tämä perustuukin aste-

ja kolmiomittauksiin (triangulatsioneihin) . Aste-

mittaukset ovat vaivaloisia töitä ; ne vaativat
pitkää aikaa ja melkoisia kustannuksia. Kartto-

grafisen arvonsa tähden niitä on paljon käy-
tetty, niin että monissa paikoin koko maa, tahi

suuri osa siitä on yhtäjaksoisen kolmioverkon
peittämä. Yhteistoiminnan aikaansaamiseksi eri

valtioitten välillä on perustettu kansainvälinen
toimisto, joka ensin käsitettyään Keski-Euroo-
pan ja sitten koko Euroopan, on muodostunut
kansainväliseksi maanmittauksen
(geodesian) pysyväiseksi toimis-
toksi. — Astemittaukset ovat olleet metrijär-

jestelmänkin perustuksena, sillä alkuaan metrin
pituus määriteltiin puolipäiväpiirin 40,000,000;as

osaksi ja tämä määrättiin osaksi aikaisempien,

osaksi tätä varten tehtyjen astemittauksien

nojalla. — Astemittauksien historiassa on mei-

dän maallamme ollut oma huomattava sijansa.

Kun Ranskan tiedeakatemia, selvittääkseen sil-

loin riidanalaista kysymystä, oliko maapallomme
navoilta suippeneva vaiko litistynyt, varusti 2

suurta astemittausretkikuntaa mittaamaan as-

teen leveyttä mahdollisimman erilaatuisilla

maantiet, leveysasteilla, lähetettiin toinen ek-

vaattorin lähei-syyteen, Peruun, toinen Pohjois-

suomeen. Tämä n. s. Lapinmaan aste-
mittaus ulottuu Torniosta jokea ylös Kittis-

vaaralle ja suoritettiin Maupertuis'n johdolla

vv. 1736-37. Molemmat mittaukset verrattuina

Ranskassa tehtyihin osoittivat, että maapallo on

navoilta litistynyt. — Koska mittauksien suh-

teen vallitsi epäilyksiä, toimitti Svanberg
1801-03 uuden mittauksen Mallörnin ja Pahta-

vaaran välillä ; tämä osaksi varmensi, osaksi

paransi edelliset tulokset. Vihdoin on v e n ä-

läis-skandinaavialaisesta astemit-

tauksesta, joka vv. 1816-55 suoritettiin Tonavan
suulta Jäämerelle, ja joka yhä edelleenkin on

tärkeimpiä tämänlaatuisia töitä, n. 'j, suoritettu

maamme rajojen sisäpuolella. Kolmioketju käy
Suursaarelta Loviisaan, Päijänteelle, Jyväskylään

ja Kajaanin seutuville, täältä Ouluun ja sen

jälkeen rannikkoa pitkin Tornioon sekä sieltä

Tornion- ja Muonion-jokia ylös valtakunnan
rajalle. Turkulainen astronomi Walbeck otti
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VV. 1819-22 osaa valmistaviin töiliin ; itse työn-
kin suoritti pääasiallisesti suomalainen mies,

sittemmin tUUtitieteen professori Woldstedt,
VV. 1835-45. — Kolmiomittausta, jonka tarkoituk-

sena myös oli olla astemittaus, mutta jolta puut-
tui tarvittava tarkkuus, vaikkakin se kyllä on
ollut hyödyksi kartoittamistöille, on vv. 1829-38

venäläisten meriupseerien suorittama Baltia-
lainen triangulatsioni (kolmiomittaus)
pitkin Suomenlahden rannikkoja. — Valtio-

päiväanomuksen johdosta hallituksen asettama
komitea laati vv. 1889-91 ehdotuksen maamme
karttografisten töitten perustamiseksi kolmio-
verkko-jaksoille. Tämä komitea ehdotti myös
erityisen geodeettisen toimiston perus-

tamista, jolle toimistolle, uudistetun ja hyväk-
sytyn anomuksen nojalla, toinen komitea 1890
laati ohje- ja vuosirahasäännön, mutta myöhem-
min nämät ehdotukset korkeammalla taholla

hyljättiin. A. D.
Astenia (kreik. asthe'neia), voimattomuus,

heikkous.

Astenopia (kreik. asthe'neia - heikkous, ja

ö;is = silm.ä) , näön heikkous, näkemisen vaikeu-
tuminen, silmän ankara väsyminen kauan likeltä

katseltaessa; perustuu usein valontaittamishäi-
riöihin, erittäinkin kaukonäköisyyteen (a. ac-

commodativa) , sekä myöskin akkommodatsioni-
lihasten heikkouteen. il. OB.
Asteosasto 1. a s t e-p uolisuunnikas kar-

talla on ala, jota kaksi pituus- ja kaksi leveys-

astetta rajoittaa. Jokainen kartta, olkoonpa
kokoonpantu kuinka monesta osasta eli lehdestä

tahansa, jos se vain kokonaisuudessaan on piir-

retty samassa projektsionissa 1. saman kuvaa-'
mistavan mukaan, muodostaa yhteenliitettynä
ylitenäisen kokonaiskuvan. Yksinäinen lehti täl-

laisesta kartasta on siis ainoastaan osa tästä
kokonaisuudesta, niinkuin useasta lehdestä tehty
seinäkartta meille osoittaa. Myös monet van-
hemmista topografikartoista, jotka usein käsit-

tävät satojakin karttalehtiä, ovat täten piirre-

tyt. Näissä on siis lehtijako vallan riippumaton
asteverkosta ja projektsionista. Uudemmat topo-
gralikartat sitiivastoin ovat n. s. asteosasto 1.

asle])Uolisuunnikaskarttoja, joitten jokaista leh-

teä rajoittaa kahden pituus- ja kahden leveys-

asteen murto-osien
muodostama puoli-

suunnikas. Kartoi-
tettava ala kutakin
lehteä kohti on
valittu niin pieneksi,

että piirrettävässä
mittakaavassa voi-

daan sitä pitää täy-

dellisenä tasona, jolle

kaikki kuvattavat
kuviot ja viivat tule-

vat yhdenmukaisesti
kuvatuiksi.

W. S-m.
Aster, asteri

kasvisuku Compo-
siVfeheimossa. Ta-
vallisesti monivuoti-
sia, jokseenkin iso-

ja kaunisniykeröisiä
yrttejä. Ki hräkukat Ast«r tripoliura.

keltaisia, laitakukat sinisiä, punaisia tahi val-

keita. Suuri luku lajeja, useimmat Pohj.-Ame-
riikasta. Suomen ainoa laji A. iripolium, m e r i-

asteri. Pohjan- ja Suomenlahden rannoilla,

on yleisimpiä ja kauniimpia merenrantakasve-
jamme. Joukko lajeja koristuskasveina syys-
kukkiua. Meidän tavallinen puutarha-asterimme
kuuluu Ca//is(ep/iMs-sukuun.

Asterabad 1. A s t r a b a d. 1. Maakunta
Persiassa, Kaspian-meren eteläpuolella. Rikas
metalleista, ilmanala epäterveellinen. — 2.

Pääkau|)unki samannimisessä maakunnassa, n.

•20,000 as.

Asteri ks. Aster ja C a 1 1 i s t e p h u s.

Asteriseus pygmseus ks. Jerikon ruusu.
Asteriski (kreik. asftri'sAos = tähti) , tähden-

merkki (*), jota kreikkalaiset grammatikot
käyttivät käsikirjoitusten alkuperäisiä tai

myöskin huomattavia kohtia (vastakohta obe-
liskille -f) osoittamaan. — Viittausmerkki
kirjoissa; arkkinuraeron vieressä arkin sekunda-
muodon merkki.
Asteriskos ks. Asteriski.
Asterismi (kreik. as/e'r = tähti) , valon tait-

tumisesta johtuva muutamien mineraalien omi-
naisuus antaa määrättyihin suuntiin heijastu-

neessa tahi läi>ikulkeneessa valossa ympyrän
tahi tähden muotoisia kuvia.
Asteroidea ks. Piikkinahkaiset.
Asteroidit, ryhmä pieniä planeetteja, jotka

kulkevat Marsin ja Jupiterin ratojen välillä.

Knsin keksittyjä (Ceres, Pallas, Juno, Vesta) pi-

detään suurimpina; vain Vesta on joskus ilman
kaukoputkea nähtävissä. Nykyään tunnetaan
n. 600 asteroidia.

Astevaihtelu, uudenaikaisessa suomen kieli-

opissa, tarkoittaa saman paradigmin eri muotoja
verratessa havaittavaa, pääasiallisesti tavun
avonaisuudesta tai sulkeutuneisuudesta riippu-

vaa sanansisäisen p:n, t:n, i.:n vaihtelua saman
konsonantin en pituusasteen, muiden konsonant-
tien tai kadon kanssa, esim. otti r^ otin, pa-

rempi r^ parctnman, arpa »^ arvan, jalka

/>j jalaton (vanha kielioppi puhui k o n s o-

nantinpehmennyksestä I. -heiken-
nyksestä). Tämä a. on oikeastaan osa laa-

jempaa vaihtelua, joka on käsittänyt, paitsi kon-
sonantteja (muitakin kuin yllämainittuja), myös
vokaaleja. Riippuen siitä, onko tavu ollut ko-

rollinen vai koroton (korko ei nim. ole ollut si-

dottuna .sanan ensi tavulle, kuten nykysuo-
messa) , on sanan eri muodoissa ollut tavatta-
vana vaihtelua pitemmän (vahvemman) ja ly-

hyemmän (heikomman) äänteen välillä; siten on
esim. sellaisessa muodossa kuin laiva i ollut pi-

tempi, mutta toisen tavun a lyhyempi kuin vas-

taavat äänteet muodossa laivan. Tämän laajan,

heikko- ja valiva-asteisten muotojen vaihtelun
juuret ulottuvat taaksepäin aina suomalais-ugri-
laiseen alkuaikaan asti ; selvimpiä jälkiä siitä

on säilynyt suomen, viron ja lapin kielissä. Aste-
vaihteluteorian keksijä on prof. E. N. Setälä,

joka .sen ensi kerran esitti v. 1895, ja se on he-

delmöittävästi vaikuttanut koko suomalais-ugri-
laiscen äännehistori';lliseen kielentutkimukseen.

A. K.
Asteverkko. Maapallomme pallonmuotoi-

sella kuvalla ja maailmankartoilla emme tarvit-

sisi tuntea muuta kuin kaksi toistaan leikkaa-
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vaa isoympyrää voidaksemme mittaamalla tar-

kasti miiärätä ja lausua jokaisen paikan aseman
maapallolla. Näiksi perusviivoiksi ovat valitut

maapallomme suurin leveyspiiri, joka samalla on
isoympyrä ja maantiet, leveysmääräystemme
alkuviiva, ekvaattori, sekä sitä vastaan kohti-

suora, maan napojen kautta kulkeva, mutta
muuten mielivaltaisesti valittu isoympyrä, alku-

1. nollapuolipäivänpiiri, meridiaani. Koska kui-

tenkin usein tapahtuisi, pienempiä alueita ku-

vattaessa kartalle, etteivät nämät viivat tulisi

esiintymään, on sovittu jakamaan ne yhtäsuu-

riin osiin, joitten kautta vedetään niinhyvin
uusia, yhtä etäällä toisistaan olevia, puolipäi-

vänpiirejä, luvultaan 3G0, siis yksi joka as-

teelle, että myös 180 ekvaattorilta navoille päin

pienenevää, mutta aina parittain yhtäsuurta
kummallakin puolella ekvaattoria ja yhtä kau-
kana siitä olevaa leveys- 1. paralellipiiriä. Nä-
mät viivat muodostavat maapallolle ja tasotet-

tuina myös kartalle verkonmuotoisen kuvion,

asteverkon, jonka jokainen silmukka on puoli-

suunnikkaan muotoinen asteosasto 1. aste-puoli-

suunnikas (ks. t.). Näillä toisiaan leikkaavilla

ympyröillä on jokaisella kerta kaikkiaan sovittu

oma järjestysnumeron.sa, jonka avulla voimme
määritellä paikan aseman maapallolla lausut-

tuna sen maantiet, koordinaateissa, pituudessa

ja leveydessä (ks. myös Leveyspiiri, Puo-
li p ä i v ä n p i i r i)

.

TV. S-m.
Asti, kaupunki Pohjois-Italiassa, Alessandrian

provinssissa, Tanaro-joen varrella, n. 44,523 as.

(1906). Viininviljelystä, silkkikankaita. Runoi-
lija Alfierin syntyraäkaupunki.
Astiabarometri ks. Ilmapuntari.
Astiamitta, tilavuusmitta, vastakohtana paino-

ja pituusmitoille.

Astigmaattmen ks. Astigmatismi.
Astigmatismi (kreik. kielteinen a, ja stigma

= pistos, piste). 1. Ofiahn. Näköhäiriö, joka
aiheutuu siitä, etteivät loistavasta pisteestä läh-

tevät säteet taitu samaan pisteeseen vaan kah-
delle mykiöstä eri kaukana olevalle viivalle.

Tämä vika, joka usein on synnynnäinen, johtuu
yleensä silmän sarveiskalvon ja kristallilins-

sin epäsäännöllisyydestä. Astigmaattinen
silmä ei voi samalla kertaa selvästi nähdä ris-

tin -\- molempia viivoja. A. korjataan sylinteri-

mäisesti hiotuilla laseilla. Normaali silmä tu-

lee astigmaattiseksi, kun se silmäkuopassa oh-

jataan katsomaan sivulle päin. — 2. Valok.
Suuremmassa tai vähemmässä määrässä kaikissa
valokuvausobjektiiveissa tavattava virhe (ks.

edell.), mikä saa aikaan sen, että kuvattavan
alan reunalla olevat pisteet esiintyvät kuva.ssa

viivoina saaden aikaan epäselvyyttä. Virhe
poistetaan käyttämällä vahvaa himmennystä.
Astma (kreik. fi.>((/i?»!n = hengenahdistus), koh-

tauksittain esiintyvä hengenahdistus. A. b r o n-

chiale 1. nervosum perustuu bronkiaali-
lihasten kouristukseen, joka tekee hengittämi-
sen alitaaksi. A. e a r d i a l e aiheutuu veren-
kiertohäiriöistä keuhkoissa ollen sydämen vail-

linaisen toiminnan seurauksena. il. 0-B.
Aston Manor [ästn nio'na/, Birminghamin

koillinen esikaupunki, 77,310 as. (1901).

•Astor [äsi3], amer. miljonääri- ja lahjoittaja-

suku. 1. John James A. (1763-1848)
muutti 20-vuotisena Saksasta Ameriikkaan,

jossa aloitti monipuolisen ja laajan kauppaliik-
keen ja perusti suuren omaisuutensa varsinkin
rukennustonttikaupoilla New Yorkissa ja sen
ympäristössä, perusti New Yorkin Astor-kirjas-
ton. — 2. Hänen poikansa William B a r k-

house A. (1792-1875) jatkoi isänsä toimintaa
ja lahjoituksia kirjastolle. — 3. John James
A. (1822-92) jatkoi isoisänsä ja isänsä jäljissä;

hänen kuollessaan oli omaisuus kasvanut
100 milj. dollariksi ja lahjoitukset kirjastolle

f/a milj. dollariksi. Kirjastossa on nykyään
n. 300,000 nidosta.

Astoria [iistö'ri3], kaupunki Oregonin val-

tiossa Ameriikan Yhdysvalloissa, Kolumbia-joen
varrella 15 km Isosta-valtamerestä sisämaahan
päin, 8,381 as. Viljan ja lohen vienti. A:n
perustivat turkiskaupan keskustaksi rikkaan
kauppiaan James Astorin asiamiehet v. 1811.

Satama. Paljon suomal. siirtolaisia, jotka työs-

kentelevät etupäässä lohenkalastuksessa.
Astraalihenget, muinais-itämaisten uskonto-

jen tähtipalveluksessa asutuiksi ajateltujen tai-

vaankappalten henget. Tämä käsitys jatkui
sitten kreikkalaisuudessa ja kristinuskossakin.
Astraalinen (lat. astiä'Us < asfrum = tähti)

,

kaikki mikä koskee tähtiä; teosofiassa ja spiri-

tismissä kaikki, mikä kuuluu siihen maailmaan
tahi tasoon (astraalitasoou) , minkä ajatellaan

olevan fyysillisen ja n. s. mentaalitason välillä.

Astraaliruumis, uudenajan ,.salaisten tietei-

den", okkultismin (ks. t.), käsitykseni mukaan
ihmisen toinen, kirkastettu (eteerinen) ruumis.
Astraalivalo (lat. asträ'lis < as(rum = tähti),

tähtit., himmeä valo, mikä kirkkaina öinä näh-

dään linnunradan tähtien välillä ja heikompana
muissakin taivaan osi.ssa. Myöskin erään valo-

eetterin tapaisen eetterin nimitys, jota eetteriä

teosofien mukaan on kaikkialla avaruudessa.
Astrabad ks. Asterabad.
Astrsea [ire'-]. 1. Kreikkalainen jumala-

tar, ks. A s t r a i a. 2. A s t e r o i d i t (ks. t.)

.

Astragalos [ra'-] (kreik. „luunikama") , ra-

kennust., se lista, joka erottaa pylvään, pilarin

tai pilasterin kapiteelin varresta. Usein se on
helmisauvau näköinen. E. R-r.

Astragalus, k u r-

jenherne, kasvi-

suku Legximinosce-
heimossa. Piikittö-

miä tahi piikkisiä

yrttejä, ruohovar-
puja tahi pensaita.

Lehdet parilehtisiä,

päätöparisia. Kukat
lehtihankaisissa ter-

tuissa tahi tähkissä.

Palot epätäydellisesti

pitkittäin jakautu-

neet kahteen loke-

roon. Lukuisat lajit

(n. 1,200) levinneet

vanhan maailman lauhkeisiin ja lämpimämpiin
osiin. Suomessa 2 lajia, toinen A. oroboides, Ina-

rin-Lapissa, toinen A. alpinus, eri osissa maata
soraisilla paikoilla ja pohjoisessa tunturipurojen

varsilla. Muutamista Kreikan ja Etu-Aasian

lajeista tihkuu n. s. traganttia (ks. t.)

.

(J. A. W.J
Astrahanj ks. A s t r a k a a n i.

Asrragalus alpinus.
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Astraia [-tra'i-] (lat. Astrsea) , kreik. juma-
la istarustossa Zeuksen ja Themiksen tytär; siir-

rettiin tähdeksi taivaalle.

Astrakaan! 1. Astrahanj. 1. Kaakkois-
Venäjäu kuvernementti Kaspian-meren pohjois-

puolella, 236.531 km', 1,125,700 as. (1904).

Tasankomaa, osittain merenpinnan alapuolella,

jonka läpi Volga virtaa. Väestö on hyvin seka-

laista (venäläisiä, kasakoita, tataareja, kirgii-

sejä, kalmukkeja ja saksalaisia). A. jaetaan vii-

teen piirikuntaan ja on melkein kokonaan suola-

aroa suolanpitoi.^ine järvineen (Elton, Baskun-
tsak) ja lampinceu ; n. 80 % maasta on tästä

syystä viljelykseen kelpaamatonta. Aroilla sitä-

vastoin menestyy erinomaisesti karjanhoito. Toi-

nen tärkeä elinkeino on kalastu.s Kaspian-merellä
ja Volgalla. Ilmasto on mannerilmastoa auka-
roine talvineen ja kiiumine kesineen. — 2. A. ku-
vernementin pääkaupunki, hedelmätarhojen ym-
päröimällä saarella, Volgan suistossa, n. 70 km
Kaspian-merestä, 113,075 as. (1907). Kaupun-
gin osista on Kreml erityisesti mainittava ko-

meista kirkoistaan. Vilkas kauppakaupunki,
jossa kirjavanaan vilisee eurooppalaisia ja aasia-

laisia. Harjoitetaan suurenmoista kalastusta

sekä nahkateollisuutta. Vientitavaroina: kalat,

kaviaari, nafta, hedelmät, nahka. Kaspian-me-
ren laivaston sotasatama. A:n merkitys on
Keski-Aasian radan valmistuttua suuresti kas-

vanut.
Astrakaan!, eräs laji kähärä- ja kiiltäväkar-

vaisia mustia vuonannahkoja, joita tuodaan
Kaakkois-Venäjältä ja Lounais-Aasiasta.
Astrakaan!, tunnettu omenalajien nimitys.

Suomessa viljellään kolmea ylei.semmin tun-

nettua tämännimistä kesäomenalajia, nimit-

täin vaikeaa a., isoa kuulasta a. ja

punaista a. — 1. Valkean a:n puu menes-
tyy jotakuinkin hyvin ainakin Tampereella ja

Savonlinnas.^a saakka. Elinvoimaltaan se on
heikko ja siitä syystä usein tautien vaivaama.
Satoisuus kohtuullinen. ITedolmiit ovat keski-

kokoisia tai pieneliköjä, litteitä ja matalahar-
juisia, silmään päin suip])enevia, väriltään vi-

heriöitä, suotuisina kesinä hyvin vaaleita. Malto
pehmeä, useimmiten aivan kuulakka ja hyvin
mehukas sekii maultaan miellyttävä, runsaasti

sokeroitu ja miedon hapahko. Hienoin Suomessa
viljellyistä kesäomenalajeista. — 2. Iso kuulas a.

lienee näistä kestävin. Sitä viljellään esim.

Ruotsin puolella tyydyttilvällä menestyksellä
aina Piitimessä (Piteässa) saakka eli jotakuin-
kin samalla leveysasteella kuin Pudasjärvi Poh-
janmaalla. Hedelmät ovat hyvin isoja, litteän

pyöreähköjä, vaalean kellertäviä. Malto ja maku
jotakuinkin samanlai.set kuin edellisen. Tällä

lajilla on vain se paha puoli, ettii hedelmät usein
k}'psyessään halkeilevat. — 3. Punainen a. Puu
on arka. Hedelmät keskikokoisia, usein kaut-
taaltaan punaisia. Malto pehmeä, useimpien
mielestä miellyttävän hapahko, mutta meillä ei

tämän lajin mausta yleen.sä pidetä. W. B. H.
Astrakan ks. .A s t r a k a a n i.

Astr^e, aikoinaan kuuluisa ransk. paimen-
ronuiani, täynnä idyllistä rakkautta ja hienos-
telua, mutta sietämättömän pitkäveteinen. Sen
kuudesta osasta on ainakin neljä Honorf
daTrK^^n kirjoittamaa (ilm. 1610-24).

Astrid (< As-friö), mskand. naisennimi

(= Estrid) , sanan alkuosa = jumala, loppuosa =

nainen.
Astrofotografia (kreik. aste'r = tähti, phös =

valo, ja (/rap/ieiH = kirjoittaa) tähtivalokuvaus,
valokuvauksen käyttäminen taivaankappaleita
tutkittaessa, vrt. Tähtitiede.
Astrofotometria (kreik. astffr = tähti, jihös =

valo. ja mefron = mitta) , tähtien valovoiman-
määrääminen. Tämä suoritetaan n. s. fotomet-
rillä, joko esim. vertaamalla tähden valovoimaa
johonkin toiseen määrättyyn tai keinotekoiseen

tähteen tahi himmentämällä tähden valo näky-
mättömäksi sysäämällä eteen kiilan muotoista
himmentäjää tahi mittaamalla valokuvauslevyllä
sen kuvan suuruus.
Astrofysiikka (kreik. aste'r = tähti, ja phy-

st fcf = luonnonoppi) , se osa tähtitiedettä, mikä
käsittelee taivaankappalten fysikaalisia ja ke-

miallisia suhteita sekä fotometrisesti määrää
tähtien valovoiman, vrt. Tähtitiede.
Astrognosia (kreik. aste'r = tähti, ja gnösis =

tieto) , ojipi taivaalla näkyvien tähtien nimistä
ja ryhmittymisistä. Astrognosia on tähtitie-

teen esittävä osa.

Astrografi (kreik. asfeV = tähti, ja graphein-
kirjoittaa), kone, millä mekaanisesti tai valo-

kuvaamalla voidaan nopeaan tehdä tähtikart-

toja.

Astrolabebai [-lä'-], suuri merenlahti Keisari
Wilheliiiin maan (saks. Uuden-Guinean) ranni-

kolla.

Astrolabium (kreik. astrola'bnv) , Hippar-
khoksen keksimä kone, millä määrätään tähtien

asemat ekliptikan suhteen. Pääasiassa saman-
kaltainen kuin n. s. armillaarikehät.

Astrolatria (kreik. astcr = tähti, ja latre'ia =
palvelus), tähtienpalvelus, näyttää saaneen al-

kunsa Bahyloniassa, jossa jumalat yhdistettiin

erityisiin tähtiin, varsinkin kiertotähtiin. Sieltä

tähtienpalvelus levisi myöskin Syyriaan ja Is-

raeliin, jossa profeetat sitä vastustivat.

Astrologia (kreik. astrologi'a < ««((V = tähti,

ja logos = oppi) , taito, jolla luultiin voitavan täh-

distä ennustaa tulevia asioita. Astrologiaa on
harjoitettu jo kaukaisessa muinaisuudessa, sen
luullaan syntyneen kaldealaisten keskuudessa.
Sen vaikuttiniina ovat olleet taikauskoinen salai-

sen tutkimisen halu ja se väärä otaksuma, että

ihmi^!tä koskevat tapahtumat ovat yhteydessä
tähtien asemien kanssa. Koomassa a. oli joskus
kuten esim. keisariajalla, suuressa arvossa,

mutta 14:nnellä ja 15:nnenä vuosis. tämä taito

saavutti suurimman vaikutuk.sensa Euroopassa
etenkin arabialaisten ja juutalaisten kabbalis-

tien kehittämänä. 16:nnelia vuosis. a. alkoi me-
nettää mainettaan, mutta ei vielä paljoa myö-
hemminkiiiin puuttunut tämän taidon harjoitta-

jia. Kullakin pinneetilla luultiin olevan erikoi-

sia voimia, joiden vaikutukset ihmiskohtaloihin
olivat määrättyihin suuntiin käypiä. Erittäin

tärkeitä olivat konjuktsionit, tapaukset jolloin

2 planeettia tulee hyvin liilielle toisiaan. Esim.
Jupiterin ja Saturnuksen yhteentulemisen luul-

tiin merkitsevän hyvin tärkeitä tapahtumia.
Jakamalla taivaanpallo isoympyröillä 12 osaan
saatiin n. s. „koteja", joista ensimäistä sanot-

tiin elämän kodiksi. Muut olivat: onnen ja rik-

kauden, veljien, sukulaisuuden, lasten, tervey-
den, avioliiton, kuoleman, uskonnon, arvojen, ys-
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tavien ja hyväntekijäin, viliamiesten tai van-
keuden kodit. Määräämällä näiden asema tai-

vaalla jonkin
henkilön syn-

tyessä laadit-

tiin hänen
XII "1 X. ^... fv-^z/V?]^^- „horoskoop-

pinsa" (ks. t.)

ja luultiin

I f\'?'°7i),- ^"'i^t •-•/l^' ^^1 perusteel-

la voitavan
päättää hä-

U ^y^V\ 7Z TX""-^ "^ nen elämän-
vaiheistaan.

Kun kuu kier-

jjj IV. V tää maan ym-
Vallenstemin horoskooppi. ' päri 28 vuo-

rokaudessa,
jaettiin ekliptika 28:aan n. s. „Kuun karta-

noon", joilla oli eri merkityksensä. Samoin val-

litsi kunakin viikon tuntina jokin 7:stä taivaan-

kappaleesta: Saturnus, Jupiter, Mars, Aurinko,
Venus, Merkurius ja Kuu.
Astrologi (ks. Astrologia), astrologian

harjoittaja.

Astrom.etria (kreik. aste'r = tähti, ja metrein
= mitata), se osa havaitsevaa astronomiaa, mikä
käsittelee taivaankappalten näennäisien asento-

jen ja liikkeiden määräämistä, paikan- ja ajan-

määräämiskeinoja sekä näissä havainnoissa käy-
tettyjen koneiden teoriaa.

Astronomi (kreik. asti-ono'mos) , tähtitietei-

lijä.

Astronomia (kreik. astronomia) . tähtitiede

(ks. t.).

Astronominen, tähtitieteellinen ; a. o b s e r-

V a t o r 1, talititieteellinen havaintopaikka, tähti-

torni.

Astropalia [-ia'] (it. S t a m p a 1 i a, turk.

U s t o p a 1 i a) , saari Aigeian-meressä, kuuluu
turk. Sporadi-saariin, luoteiseen Rhodoksesta,
13fi km=, 2,000 as.

Astruc [astry'k], Jean (1684-1766), ransk.
lääkäri ja raamatuntutkija. Kirjassaan ,,Con-

jeetures sur les memoires originaux, dont il pa-

roit que Moyse s'est servi pour composer le livre

de la Genese" (1753) hän väitti, että Mooses, hä-

nen nimellään tunnettuja kirjoja laatiessaan, oli

käyttänyt useita lähdekirjoituksia, jonka vuoksi
Ä:ia pidetään uudenaikaisen Pentateukki-kri-
tiikin ("ks. t.) perustajana. A'. T-t.

Astrup, Eivind (1871-95), norj. pohjois-

napatutkija, joka otti osaa Robert Pearyn Poh-
jois-Grönlaunin maajääseutujen tutkimiseksi ja

kartoittamiseksi tekemiin retkiin. Kirjoittanut
teoksen „Blandt Nordpolens naboer". Hänen
mui.stokseen on urheiluaharrastava nuoriso pys-
tyttänyt kiven VoksenkoUenin tien varrelle

Vilhelmshoi'n luo.

Astrup, Hans Rasmus (1832-98) , norj.

liikemies ja politikko, omisti yhdessä maanmie-
hensä, tukkukauppias Sorensenin kanssa 1850-

luvun puolivälistä vuoteen 1872 suuren liikkeen
ensin Barcelonassa, sitten Tukholmassa ja oli

vielä sen jälkeen Ruotsissa tehtaanomistajana
vuoteen 1S85, jolloin monen miljoonan omista-
jana palasi Norjaan. 1885-88 A., jota pidettiin
etevänä taloudellisten kysymysten tuntijana, oli

Sverdrupin ministeristössä yleisten töiden de-

partementin päällikkönä ja sen jälkeen useita
vuosia stortingin jäsenenä. Hän oli lämmin
maansa edistyksen ystävä ja yhteishyvän har-
rastaja. K. B.dt.
Astumalinnut (CursoresJ, lintuja, joiden

takavarvas on muita varpaita ylempänä ja sääri
kokonaan ulkona ruumiista. Tähän kuuluvat
k a n a 1 i n n u t ja k a h 1 a a j a t. E. W. S.

Astui- ks. Haukat.
Asturia (esp. Astu'rias) , maakunta Biskajan-

lähden rannalla Pohj.-Espanjassa, muinoin ruhti-
naskunta, vastaa nykyänsä Oviedon hallinnollista
aluetta. Eteläosassa kulkevat Kantabrian vuo-
ret. Niistä lähtee pohjoiseen haaranteita, joiden
välissä on syviä, kauniita jokilaaksoja. Vuoret
ovat metsänpeittämiä. Pääelinkeinoina ovat
maanviljelys (laak.soissa) , karjanhoito ja vuori-
työ. A:sta saadaan n. puolet Espanjan kivihii-

lestä sekä sinkkiä, rautaa ja kallisarvoisia kivi-
lajeja. Rannikolla kalastusta. Pääkaupunki
Oviedo. — A. on Espanjan monarkian kehto.
Jerezin taistelun jälkeen 711 vetäytyivät länsi-

gootit Asturian vuoriseutuibin ja pysyivät siellä

arabialaisista riippumattomina. Sieltä alkoi
myös se vuosisatoja kestänyt taistelu, joka johti
arabialaisten vallan kukistukseen niemimaalla.
V:sta 1388 Espanjan perintöruhtinas käyttää
.,Asturian prinssin" arvonimeä. A. R. li.

Astutus, astuttaminen, hevosten ja kar-
jan parittelu.

Astuva, murteellinen nimitys erinäisille van-
hemmille äesmuodoille, punastuva, lehtoastuva

j. n. e. /. A. S.

Astyages [a'gcsj, medialaisten viimeinen ku-
ningas, Kyaksareen poika, nousi valtaistuimelle
n. 585 e. Kr. 551 hänet voitti ja vangitsi Pasar-
gadain taistelussa Kyros, joka tarinan mukaan
oli hänen tyttärensä Mandanen ja persialaisen

Kambyseen poika.

Astyanaks [-a'n-J, troialaistarustossa Hekto-
rin ja Androniakhen poika, sai tavallisen taru-

toisinnon mukaan surmansa siten, että hänet
Troiau valloituksen jälkeen paiskattiin alas kau-
pungin muureilta. O. E. T.

Asuinpaikka. 1. Lakit. Se paikka, jossa

henkilö tosiasiallisesti oleskelee, ja jossa hänen
kotinsa ja perheensä on. A. T.

2. Muinaist. Sellainen kohta, jolle ihmisiä on
asettunut asuntoa pitämään ja jolle liesien tu-

hasta, aterianjätteistä, kaikenmoisista puduista,

kuten savi-astiain ja työkalujen palasista y. m.
s. syntyy ajanmittaan likaisen tumma tai musta,
heikompi tai vahvempi ,,asuttu kerros" 1. n. s.

kulttuurikerros. A^errattain tavallisia

enimmissä maissa ovat niin varsinaisemman kuin
myöhemmän kivikauden (ks. t.) kulttuurikerrok-

set kivisine y. m. liedensijoineen, asuin-, säiliö-,

tunkio- y. m. kuoppineen (mardelleiksi
nimitettyjä 2-4 m syvyisiä, 11-15 m läpimittai-

sia, siis osaksi maanalaisia asunnonsijoja esiytyy

Keski-Euroopassa kivikauden lopulla). Yleensä

ovat nimitt. tämän aikakauden asuinpaikat jää-

neet häiriytymättä syrjäisille paikoilleen; enti-

sille merien, järvien ja jokien rannoille, missä oli

sopivia pyydyspaikkoja. Metallikaudella ne ovat

sensijaan enimmäkseen sattuneet samoille kohdin

kuin myöhemmän, varsinaisen maanviljelysajan

kylät ja talot, ja niiden kulttuurikerros ou siten

moneen kertaan sekaunut. Suomessa on tavattu
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paitsi lukuisia ja runsaslöytöisiä kivikauden
asuinpaikkoja kuitenkin myös joitakin rauta-

kauden asuinpaikkojakin asuntotontteineen, etu-

päässä Ahvenanmaalta. Ruotsin rautakaudelta
on huomattava muinoinen Birka (ks. t.) vah-

vasta ja laajasta kulttuurikerroksestaan.
J . A-\o.

Asuinpaikkalöydöt ovat semmoisia muinais-
tieteellisiii löytujä, jotka ovat jäännöksiä mui-
naisaikaiston asukkaiden asunnoista tai joista

muuten varmuudella voidaan päättää, että

paikka muinoin on asuinpaikkana ollut. Kun
asuinp.-löydöistä voi tehdä tärkeitä johtopää-

töksiä muinaisajan ihmisten elintavoista ja eri-

laisten niissä tavattavien yksityisesineiden iästä

ja suhteesta toisiinsa, ovat ne erittäin tärkeät
muina istutkimtikselle.

Asuinrakennus. Alkuperäisimpiä suojia, joi-

hin ihminen turvautuu tuulelta ja sateelta,

on — lukuunottamatta luolia tai luonnonomai-
sia maakuoppia — viistokatos eli n. s. t u u 1 e n-

suoja. Tästä syntyy kahdenlainen kota:
huippukattoinen, jossa alkuasteella

t u k i p u u t yläpaineen nojasivat toisiaan vas-

taan, ja harjakattoinen, jo.ssa on kaksi
kattovierrettä. Jälkimäistä sanotaan myös
raajaksi. Huippukattoisesta kodasta syntyy
maakota 1. alkuperäinen talviasunto, siten,

että tukipuita vastaan, joitten lukumäärää e/iti-

sestään lisätään, asetellaan tiheään kehä-
puita, mitkä katetaan sammaleella, hei-

nillä sekä — ylinnä — mullalla tai turpeilla.

Lämpimyyden saamiseksi varustetaan maakota
aluksi matalalla kuoi)alla, joka sitten monilla
pohjoisilla kansoilla syventymistään syventyy,
kunnes muodostuu maanalainen eli maa-
asunto. — riarjakattoinen kota muuttuu
hirsirakennukseksi. Talviasuntoon sovellutet-

tuna salvos vaikuttaa, että maa-asunto nou-
semistaan nousee, kunnes se muodostuu maan-
päälliseksi pirtiksi ja vihdoin tuvaksi.
Pirtin oven edustalle tehdään porstua: en-

siksi pisteporstua vinosti oviseinää vas-

ten asetelluista puista, sitten salvettu pors-

tua — aluksi eri salvoksena. Tämä toisin

paikoin (suomalaisilla kansoilla) muodostuu
todelliseksi etuhuoneeksi, toisin paikoin saa
viereensä aitan, joka myöhemmin muodostuu
toiseksi pirtiksi. Porstuan sisäpuolelle muo-
dostuu eteinen ja ulkopuolelle kuisti
(rappuset). Kehitys käy Suomessa edelleen
siten, että asunto kasvaa sekä leveydelleen että

pituudelleen (tulee lisäksi kamari, leipo-
ma- 1. p a k a r i t u p a, sali y. m.).

Kodassa ja majassa on avonainen t u 1 e n s i j a
liesikivineen (totto) tannerperman-
nolla. Savu nousee katon keskellä (huipussa)
olevan aukon kautta ulos. Tämä aukko — rep-
pana 1. lakeinen — sijaitsee savupir-
tissä eli -tuvassa milloin katossa milloin
seinässä. Liesikivistä muodostuu yhdeltä puo-
len k i u T a s toiselta puolen takka. Lattia
eli silta syntyy varsinaisesti vasta pir-

tin osana. Se lasketaan juoniaisten va-

raan. Multapohja tulee yleisemmin Suo-
messa vasta 1800-luvun alkupuolella käytän-
töön. Sen korvasivat ennen seinävieriin tehdyt
multapenkit. Akkunat, jotka syntyvät
reppanasta, ovat aluksi milloin seiniin milloin

kattoon tehtyjä pieniä aukkoja, jotka suljetaan

joko jäällä, rakolla, kalannahkalla tai siirret-

tävällä luukulla (Suomessa). Kehittyneissä
akkunoissa on aukossa kehä ja vuorilau-
dat sekä (ruuduissa) lasienpuitteet.
Seinähirsiä pitävät paikoillaan paitsi salva-
m e t myöskin karat, jotka lyödään viereisten

hirsien läpi kulkeviin reikiin tai uurteisiin.

Ylempi hirsi veistetään alapuoleltaan alemman
mukaiseksi sekä varustetaan varoi la eli

urulla, johon sammal tai tappurat pannaan.
Veistämistä varten vedetään hirsiin piiru s e i-

r. ä v a r o 1 1 a. Hirsien liitokset ovat erilaisia:

hammasjatkos, sorkkajatkos, käm-
menjatkos (ks. Liitos). Alkuperäisiin
hirsirakennuksiin on muutamilla suomensukui-
silla kansoilla päädyt tehty sivuseiniä kor-
keammiksi, s. o. varustettu otsikoilla,
joille on laskettu katonalaset. Näille on
pantu r u o t e e t, joille tuohet tai koskuet
sekä vihdoin t u u I i p u u t painoksi. Näin
on syntynyt kaksivierteinen katto, joka talvi-

asuntoa rakennettaessa on peitetty maalla.

Tämän peitteeksi pannut laudat muodostavat
vähitellen itsenäisen vesikaton samalla
kuin alkuperäisempi maalla peitetty katto
muodostuu ensin kaksitaitteiseksi sit-

ten tasaiseksi välikatoksi eli laeksi.
Laen ja vesikaton väliin muodostuu ullakko eli

v i n n i. Kun vesikaton vierteeseen tehdään ak-

kuna, syntyy kattolakka. Riippuen siitä,

minkälaisista aineksista vesikatto tehdään, sa-

notaan sitä turve-, k o s k u t-, m a 1 k o-, lau-
ta-, kouru-, olki- tai pärekatoksi. Ai-

nakin lautojen ja kourujen kannattimeksi pan-
naan räystäskouru räystäskokille;
katon päätysyrjät verhotaan tuulilaudoil-
1 a. Rakennuksissa, joista otsikot on jätetty

pois, kannattavat kattoa kattosakset
(kantasakset), joita — samaan pariin kuu-
luvia — neulapuu yhdistää. — Venäjän kar-

jalaisten ja syrjäänien rakennukset ovat n. s.

novgorodilaista tyyliä: talon toinen puoli

muodostaa ihmisten, toinen puoli kotieläinten

suojan. Edellisessä puolessa on porstua, yksi

tai useampia pirttejä, usein myös yksi tai useam-
pia aittoja. Pirtin permannon alla on säilytys-

huone karsina eli k o 1 p i t s a. Eläinten puo-
lella on alhaalla tanhut, lätit ja navetta,
ylhäällä s a r a i. Karsinasta muodostuu usein
asuttava kerros.
Alemmilla maanviljelys- ja karjanhoitoasteilla

käytetään asuinpirttiä myös navettana (tal-

vella), saunana ja usein riihenäkin.
Aroseuduilla tehtiin jo ikivanhoina aikoina

asumuksen seinät seipäistä, joitten väliin nidot-

tiin oksia, mitkä sitten puolelta ja toiselta silat-

tiin savella. Tämä työtapa johti luonnonkuivan
tiilen valmistamiseen. Tiilen polttaminen
keksittiin seudulla, jossa ilman kosteuden takia
luonnonkuiva tiili ei kestänyt.
Vanhimpia ihmisten asumuksia ovat luolat

(ks. kuvataulua „Asumuksia II" ja luola-asun-

not) ja luonuonnmaiset maakuopat. Näitten
joukkoon kuuluvat myöskin keveät, siirrettävät

kodat, joita vielä tänäpäivänä tavataan vakitui-

sina asumuksina eri osissa maanpalloa sellai-

silla kansoilla, jotka eivät tunne viljelevää ta-

loutta, vaan elävät n. s. ryöstötaloutta. Kan-



Asumuksia I.

llui|i|>iik;itlMinen kota lostjalikilaiiieii).

Maukiichiu niiiko ((istiakkilaiiicu).

Metsämaja (Suomi).

Metsäsaiiiia (Simnii).

Savupiiliii [ii'iii|iui'li (Suomi).

''Hl' 'i

<;,:''•,.

Savutupa ja aitta (Karjalasta).

Maakota eteisineen (ostjakkilainen).

Maa-asunto (ostjakkisamojedilainen). SyrjäänilJiinen talo (uovgorodilaista tjyliä)



Asumuksia II.

Entisiii liU'la -asiiiitcijn.

Puuhun rakennettu maja.
Koiari, Uusi-Guinea.

Eskimolaiscn hiiuikndan sisusta.

\Va«ira-heimon kota. Knnfrci-vaHIc

4< yv.

Paaluiakfiinuksia Nikobaareilta.

Miissai-licimipM tciiilic. Iiii- Aitikk Hiualia-iiitiaaiiiiii k' la, l'iilijui.s-.\.uieriikka.
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soissa, jotka ovat kohonneet kiinteisiin asunto-

oloihin, tavataan maa-asuntoja muuallakin kuin
pohjoisissa maissa; niin esim. Afrikassa n. s.

tembet. Erilaiset ilmastolliset ja maantieteel-

liset olot vaikuttavat huomattavasti rakennus-
aineeseen; niin holvaavat esim. arktiset eskimot
asuntonsa usein jää- tai lumikimpaleista, aro-

seuiUiilla elävät kansat kattavat sen heinillä,

metsäseudussa asustavat tuohella j. n. e. Maa-
perän kosteus, siitä nousevat epäterveelliset höy-

ryt, äkisti yllättävät tulvat y. m. sentapaiset

tosiasiat ovat arvatenkin saattaneet tekemään
asuntoja puihin ja paaluille. Jälkimäisiä, n. s.

paalu rakennuksia (ks. t.) ovat monet
kansat pystyttäneet mataloille vesipohjille (ks.

tähän kuuluvia kuvaliitteitä: Asumuksia I ja II) .

U. T. S.

Kehityskauden eri ajanjaksoina, eri maissa
ja eri kansoilla ja erittäinkin eri ilmanaloissa

on asumusten tarkoitus ja sisäinen sommittelu,
niiden rakennusaine ja ulkomuoto eli tyyli hy-

vin vaihdellut. Niin mainitaan nykyään yh-
den perheen rakennukset, joissa koko
rakennus on yhden ainoan perheen asuntona ja

tavallisesti myös yhden omistama (kaupunki-,
huvila- ja työväenrakennuksia) sekä .,v u o k r a-

kasarmi t", joissa asuu useita vuokraamak-
savia perheitä ja jotka parempaa taloudellista

tulosta tavoitellen tavallisesti rakennetaan moni-
kerroksisiksi (esim. amer. „p i 1 v e n p i i r t ä-

j ä t") ja niin suuriksi kuin käytettävissä oleva

rakennusala ja rakennusjärjestys sallivat, sekä
asuntoyhtiötalot, jotka muuten enim-
mäkseen ovat edellisten kaltaiset, paitsi että yh-
tiölle vuokraa maksavat asukkaat ovat itse

asuntonsa suuruuteen nähden suhteellisia osak-
kaita yhtiössä. vrt. Rakennustaide ja

Työväenasunnot. J. C-in.

Asukasoikeus, vakaa hallintaoikeus toisen
maahan. Vakaalla asukasoikeudella
hallitaan nykyään kruununtiloja. Kruununtilain
asukasoikeus on aikojen kuluessa kehittynyt
tavallisesta lampuotijärjestelmästä. Alkuaan
kruunu antoi maata lampuodin viljeltäväksi

määräajaksi ja sovittua vuokraa vastaan. Pian
tuli kuitenkin tavaksi, että lampuodit saivat,

poika isänsä jälkeen, häiritsemättä asua tilaa,

niin kauan kuin he täyttivät asukasvelvollisuu-
tensa. Kaarlo XI vakuutti sitten nimenomaan
vuosina 16S4 ja 1695 annetuilla asetuksilla

kruununrusthollien ja sellaisten kruununtilain
asukkaille, joista vero oli määrätty sotilaslaitok-

.sen ylläpitämiseksi, että he ja heidän jälkeläi-

sensä saivat yhä edelleenkin hallita tilojaan, niin
kauan kuin he täyttivät asukasvelvollisuutensa.
Asukkaiden hallintaoikeus oli kuitenkin hyvin
epävakainen, kunnes helmikuun 21 päivänä 1789
annetun kunink. asetuksen 6 §, jolla on perustus-
lain luonne, vakuutti kaikille kruununtilain asuk-
kaille, että niin kauan kuin he huoneiden ja

maan puolesta asumaansa tilaa hyvin hoitivat,

he ja heidän lapsensa saivat ne häiritsemättä
pitää mies mieheltä siinä järjestyksessä kuin
erittäin oli säädetty ja että sellaisella asuk-
kaalla oli oikeus ennen muita lunastaa asu-
ni;insa tila perinnöksi määrätyssä järjestyksessä.

Perinnöksiostamisesta on voimassa kunink. ase-
tus 19 p:ltä syyskuuta 1723 ja keis. julistus
lokakuun 4 p:ltä 1849, joiden mukaan verolle-

ostaminen voi tapahtua, jos maa on hyvin vil-

jelty eikä metsä ole hävitetty ja jos rakennukset
ovat lainmukaisesti kunnossapidetyt. Perin-
nöksi-ostohinta, joka voidaan maksaa joko ker-
rallaan tahi kymmenen vuoden kuluessa, suori-

tetaan veroparsselien kolminkertaisella arvolla
sen verohinnan mukaan laskettuna, joka on vah-
vistettu lähinnä edellisenä vuonna siitä kuin
hakemus on sisäänannettu.
Nykyään on kruununtilain asukasoikeus

lähemmin järjestetty kesäkuun 6 p:nä 1883 anne-
tulla asetuk.sella. Sen mukaan on kruununtilan
asukas se, joka siksi on säädetyssä järjestyksessä
otettu, ja nauttii hän hallintaoikeuttaan hyväk-
seen niin kauan kuin hän hoitaa huoneita ja

tiluksia lain mukaan, mutta jos hän sen laimin-
lyö tai jättää veronsa maksamatta, on hän
menettänyt asukasoikeutensa. Kuolleen asuk-
kaan perilliset eivät siis ilman muuta ole kruu-
nuntilan asukkaita, vaan on heillä ainoastaan
oikeus tulla asukkaaksi hyväksytyiksi. Asukas-
oikeuden voi myynnin tahi vaihdon kautta luo-

vuttaa toiselle ja niinikään voi sen ulosmitata
asukkaan velasta. Mutta lahjana tai testamen-
tilla ei asukasoikeutta voi toiselle siirtää. Luovu-
tus ei kuitenkaan ole pätevä, ennenkuin kuver-
nööri on sen hyväksynyt ja ostajan asukkaaksi
ottanut. Kruununtilan asukkaaksi ei oteta ke-

tään, joka rikoksesta on tuomittu elinkautiseen
vapausrangaistukseen tahi tuomittu syypääksi
varkauteen tahi muuhun häpeälliseen rikokseen,

olipa hän sitten saanut hallintaoikeuden perin-

nön tahi siirron kautta. O. K:nen.
Asumakartano, aatelismiehen verovapaudella

omistama tila, n. s. säteritila ja erittäinkin sillä

oleva asuinrakennus, jota säterin omistaja oli

velvollinen säterivapauden menettämisen uhalla

ylläpitämään ja jonka tuli olla säterin omistajan
aseman ja arvon mukainen. vrt. Säteri,
Perinnönjako.
Asuncion [-npio'n], etelä-ameriikkalaisen

tasavallan Paraguayn pääkaupunki, Paraguay-
joen varrella ; vilkas laivaliike pitkin jokea, mel-

koinen kauppa; vienti: vuodat, tupakka ja n. s.

paraguay-tee. Perust. 1536. Yliopisto. 51,719 as.

(1900).

Asunnontarkastus ks. Työväenasun-
not.
Asunta, rautatieasema Jyväskylä—Haapa-

mäen rataosalla Petäjäveden ja Keuruun ase-

mien välillä, 26 km Haapamäeltä. 5:nnen luokan

rautatie-, 2:sen luokan postiasema. 11". S-m.

Asunto, lakit. ks. Kotipaikka.
Asuntokysymys ks. Työväenasunnot.
Asunto-oikeus (habitatio) oli roomalai-

sessa oikeudessa personaaliservituutti, joka

tuotti korkeintaan elinkautisen esinekohtaisen

oikeuden asua toisen rakennuksessa, kuitenkin

vain siihen tapaan kuin toisen elätettävänä

oleva. O. K:nen.

Asurbanipal ks. A s s u r b a n i p a 1.

Asutushistoria on esitys jonkun maan tai

seudun vanhimmasta asuttamisesta ja asutuksen

leviämisestä siellä. Eri pitäjäin kertomukset
sisältävät tavallisesti myöskin seudun a:n. Suo-

men Muinaismuistoyhdistyksen julkaisemat ker-

tomukset eri kihlakuntain muinaisjäännöksistä

koskettelevat useimmiten a:aakin. Sitäpaitsi

voidaan käsitellä a:aa erityisissä tutkimuksissa.
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Suomen historiallisesta kirjallisuudesta mainit-

takoon esimerkiksi Yrjö Koskisen „Pohjanmaan
asuttamisesta" (1S57, Suomi-kirjassa), J. W.
Ruuthin ..Satakunnan asutusoloista keskiajalla"

(Hist. Arkisto, XV) j. n. e.

Asyli (kreik. asylon) , alkuaan turvapaikka,
johon takaa-ajetlu voi paeta ; sellaisia olivat

muinaisessa Kreikassa temppelit, kristityissä

maissa kirkot, luostarit, sairaalat. Oikeusjär-

jestyksen kehittyessä on tällaisten asylieu tar-

koituksenmukaisuus menettänyt merkityksensä,
(vrt. Asylioikeus). Nykyään sanotaan
asyleiksi erilaisia hyväntekeväisyyslaitoksia ja

hoitoloita.

Asylioikeus 1. turvapaikkaoikeus
merkitsee nykyisessä kansainvälises.sä oikeu-

dessa sitä suojaa, jota valtio antaa toisista val-

tioista sen alueelle paenneille henkilöille. Turva-
paikkaoikeus perustuu valtion suvereniteet-

tiin, joka sisältää sen, ettei mikään vieras val-

tio saa sen alueella käyttää valtiovaltaansa.

Kuitenkin ovat useimmat nykyajan valtiot kes-

kinäisten sopimusten kautta sitoutuneet luovut-

tamaan määrätynlaiset niiden alueelle paenneet
rikoksentekijät. Nämä sopimukset sisältävät hy-
vinkin vaihtelevia määräj-ksiä, mutta yleisenä

piirteenä niissä kumminkin on, etteivät valtiot

yleensä luovuta valtiollisia rikoksentekijöitä ei-

vätkä omia alamaisiaan. O. K:nen.
Asymmetria (kroik. asynimetri'a) , symmoi-

rian, sopusuhtaisuuden puute ; asymmetri-
nen, epäsuhtainen.
Asymptootti (kreik. aiixfmptötos < kielteinen

a, ja fiym.pi'pteiH = suttua, yhteen). Käyrän vii-

van asym))tootti on suora tahi käyrä viiva, jota

käyrä alinomaa lähenee koskaan siihen }'hty-

mättä. Käyrän pinnan asymptootti on joko ta-

sainen tahi käyrä pinta, jota pinta aina lähenee
saavuttamatta sitä koskaan. (V. V. K.)
Asyndeettinen ks. .^ s y n d e t o n.

Asyndeton ly'-] (kreik. = „sitomaton") , 1.

asyndeettinen esitystapa, jossa suu-

remman elävyyden ja painon saavuttamiseksi
lauseet tai lauseenosat rinnastetaan ilman side-

sanoja, esim. niukka ruoka, runsas raippa,

ianurr vutidc. viima vaippa. A. K.
Asynkroninen moottori (kreik. kielteinen

rt, syn = samalla, ja khronus = aika) , i n d u k t-

s i o n i m o o 1 1 o r i, sähkömoottori, jota käyt-
tää yksi- tahi tavallisesti u.soam])ijaksoinen

Taihdevirta. Liike syntyy n. s. pyörivän mag-
neettisen kentän vaikuttaessa ankkurin kierrok-
siin. Jos a:n moottorin ja virran synnyttäjän
pooliluku on sama, pyörii moottori jonkin ver-

ran hitaammin kuin virran synnyttäjä; siitä

nimi.

Atabaska ks. .V t h a b a s k a.

Atacama [-kiV-J. 1. Suola-erämaa Antofa-
gastan ja Atacaman maakunnassa Pohjois-Clii-

lessä. — 2. Maakunta Pohjois-Chilessä, 78,820

km", 75,567 as. (1905). Ylätasanko, johon kuu-
luu suurin osa A.-erämaata. Chile-salpiotaria,

kuparia y. ni. vuorituotteita. Rannikolla muuta-
mia saaria, joissa on guanokerrostumia.
Atair ks. Altair.
Atak, kaupunki, ks. A 1 1 o k.

Atakki (ransk. attaque), hyökkäys; a t a-

k e e r a t a, ahdistaa.
Ataksia (kreik. a(nfcs!'o = epäjärjestys, järjes-

tyksen puute)
,
puuttuva kyky toimittaa sopu-

suhtaisia ja järjestettyjä liikkeitä, ilmenee muu-
tamissa selkäydintaudeissa, alkoholismissa y. m.

M. OB.
Ataktinen (kreik. ataktos = järjestämätön,

epäsäännöllinen), liike, jolta puuttuu sopu.suhtai-

suus ja varmuus, esim. a. astunta.

Atalante [-la'ntej (iat. myös Atala'nta),
kreikkalaisessa tarustossa esiintyvä urhea ja

nopeajalkainen impi. Toisten tarujen mukaan
A. on Skhoineuksen tytär, Boiotiasta kotoisin.

Avioliittoa vieroen A. pani miehelään-menonsa
ehdoksi, että kosija voittaisi hänet kilpajuok-
sussa

;
jos A. voitti, niin kosija menetti hen-

kensä. Monet kosijat saivat siten surmansa,
kunnes Hippomenes niminen nuorukainen heitti

kilparadalle kolme Aphroditelta saamaansa
kultaomenaa ; kun A. pysähtyi niitä poimimaan,
pääsi H. ensinnä perille ja sai A: n omakseen.
Sittemmin A. ja Hippomenes muuttuivat jalo-

peuroiksi. — Toisissa taruissa taas A. on Arka-
diasta kotoisin, lasioksen (tai Skhoineuksen)
tytär; kasvaa vuoristossa emäkarhun imettä-

mänä rohkeaksi metsästäjäksi. Miehiä vierovan
immen voittaa omakseen Meilanion, jolle hän
.synnyttää Parthenopaios nimisen pojan. —Ar-
kadialaiuen A. liitettiin myös taruun kuului-
sasta Kaleydonin metsäkarjun ajosta (ks.

M e 1 e a g r o s) sekä muihinkin taruihin, niink.

Argonauttien ja Peeleuksen taruihin. — Luul-
laan A:n olleen alkuaan Artemiin toisintomuoto
tai hänen kaltaisensa haltija. O. K. T.

Atamaani (ven. atania'n), kasakkain päämies,
kasakka])äällikkö ; arttelin päällikkö; Lounais-
Venäjällä myös: kylänvanhin. vrt. H e t m a n.

Atavismi (Iat. aio cuä = esi-isä), on sellainen

perinnöllisyys, että joku ominaisuus sivuuttaa
yhden tahi useampia sukupolvia; se periytyy
siis esim. iso-vanhemmista lastenlapsiin välillä

esiintymättä näiden vanhemmissa, vrt. Perin-
nöllisyys.
Atbara, Niilin pohjoisin syrjäjoki, joka läh-

tee Abessiinian vuoristosta ja yhtyy Niiliin hie-

man eteläpuolella Berberin kaupunkia.
Atchin ks. A t j e h.

Atchison [ätsisyij, kaupunki Kansasin val-

tiossa Yhdysvalloissa. Missourin varrella, 15,722

as. (1900)." Myllyliikettä, konetehtaita.
Ate falcj (kreik.), mielen sokaistuminen, mie-

len hairaantumus, joka ilmenee rikollisissa

töissä ja lo]iulta johtaa turmioon. Olennoituna
Ate on milloin rikoksen ja turmion, milloin

koston ja rangaistuksen henki. O. E. T.

Ateena (kreik. Atlic'nai, Iat. Athc'nce, uus-
kreik. Af)i'na), Attikan maakunnan pääkau-
punki, ajoittain suuren valtiollisen liiton keskus,
\anhan hclleenisen sivistyksen varsinainen ahjo,

n}'kyisen Kreikan pääkaupunki, sijaitsee Atti-

kan keskitasangoUa n. 5 km:n päässä merestä.
A:n aikaisimmin asuttu osa on sen 156 m

korkea, lännestä itään suuntautunut linnavuori,
Akropolis, jonka laelta on löydetty mykee-
nalaisaikuiscn kuninkaanpalatsin perustukset ja
jonka reunoja historiantakaisina aikoina kiersi

epäsäännöllisistä kivimöhkäleistä laadittu muuri
(P el a r g i k o n) ; kallion keskikohdalla oli

Athena jumalattaren pyhäkkö. Enimmän osan
Akropoliin vanhempia rakennuksia hävittivät
persialaiset 480 e. Kr., mutta rauhan palattua



673 Ateena (i74

Akropolis ja osa nykyista Ateenaa.

ryhdyttiin suurenmoisiin rakennustoimiin. En-
tistä muuria ulommalle tehtiin korkeat neljäkäs-

kivi-muurit ; täyttämällä vuoren ja eteläi-sten

muurien väli laajennettiin linnan pinta-ala mel-
koisesti. 447-432 e. Kr. rakennettiin Athenalle,

etelään vanhan temppelin paikalta, uusi komea
temppeli, Parthenon (ks. t.). Sikäli kuin
Akropoliin sotainen merkitys väheni, muuttui
sen ulkomuotokin. Entisen, hyvin suojatun
sisäänkäytävän sijaan tehtiin 437-432 e. Kr.
Muesikleen suunnitelman mukaan muhkea mar-
morinen pylvUsrakennelma, Propylaiat
(kreik. p r o p y 1 a i a)

,
joiden otsipuoli oli doo-

rilaisten pylvästen kannattaman temppelinpää-
dyn kaltainen ja jotka antoivat länttä kohti.

Niiden eteläpuolella ulkonevalle linnanulkone-
malle (bastionille) rakennettiin pieni joonilais-

lyylineu temppeli, jossa Athenaa palveltiin voi-

ton jumalattarena (At h en a Nike); sen ki-

viä oli turkkilaisvallan aikana käytetty erään
muurin tekoon, mutta kun tämä 1835 purettiin,
voitiin temppeli rakentaa uudelleen. 5:nnen
vuosis. loppuaikoina valmistui ..kaupunkia suoje-

levan" Athenan (At h en a P o 1 i a s) joonilais-

mallinen temppeli, enimmin tunnettu nimellä
Erekhtheion, joka sijaitsee Akropoliin
pohjoisreunan sekä vanhemman, hävitetyn Athe-
nan temppelin paikan välillä. Sen itäsuoja oli

pyhitetty jumalattarelle itselleen, jonka iki-

vanhaa puukuvaa siellä säilytettiin. Länsi-
osassa oli Erekhtheukselle omistettu pyhäkkö,
johon päästiin sekä pohjoisesta, suuremmasta
pylväseteisestä että etelästä, pienemmästä, mar-
mcrineitojen („Korai") kannattamasta etei-

sestä; sen länsiseinässä oleva ovi vei Pand-
rosos-ueidon pyliäkköön, missä kasvoi Athenan
lahjoittama pyhä öljypuu. Ja pohjoispylväistön
alla oli kalliossa muka Poseidoniu kolmi-
kärjellään iskemät lovet sekä lähde. Muista
22. Painettu ^',,09.

Akropoliin pyhäköistä mainittakoon Artemis
Brauronian pyhäkkö (lounaassa) sekä pieni

Rooman ja Augustuksen ympyrätemppeli
(Parthenonista itäänpäin). Akropoliin lukui-

sista kuvapatsaista mainittakoon Pheidiaan te-

kemä ,,Athena esitaistelijattaren" suuri Taski-

patsas (Atheua P r o m a k h o s) ,
jotenkin

vastapäätä Propylaiojen keskiporttia, sekä sa-

man taiteilijan n. s. Lemnolainen Athena. —
Aikojen kuluessa tapahtui Akropoliissa muutok-
sia, niin esim. Rooman keisarivallan aikana laa-

dittiin Propylaioihin vievän polvittelevan tien

sijalle leveät marmoriportaat; länsirinteen juu-

relle rakennettiin portti sivutorneineen, n. s.

EeulSn portti y. m.
Akropoliista luoteeseen on Areiopagin

(ks. t.) kallio. Siitä lounaaseen sijaitsevaa,

osaksi kyklooppisten muurien, osaksi sileäksi

hakattujen kallioseinämäin reunustamaa loivaa

.\teenan Erekhteion.
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ylännettä pidetään kansankokous-paikkana
(Puyks). Täältä etelään leviää Museion
kukkula, jonka huipulla on vieläkin säilynyt,

114-116 j. Kr. rakennettu n. s. Philopappoksen
muistomerkki. Areiopagin pohjoispuolella si-

jaitsi Kerameiko s-kaupunginosassa Ateenan
Agora (tori), jota ympäröitsivät pylväskäy-
tävät (esim. Stoa basileios länsi- ja Stoa
p o i k i 1 e luultavasti pohjoispuolella y. m.) sekä

pyhäköt. Agoran eteläpuolella olivat useat

iulkibet rakennukset, kuten valtionarkistona

käytetty Metroon, viidensadan neuvoston
huone B u 1 e u t e r i o n, ja prytanein virkatalo,

pyöreä Tholos (Skias). Lukuisten kuva-
pat.sasteu ja alttarien muinoin koristaman torin

paikalta luoteeseen on hyvin säilynyt doorilai-

nen temppeli, ö:nnen vuosisadan jälkimäisellä

poliin itärinteen eteläosassa oli Perikleen n. 445

e. Kr. soitannollisia esityksiä varten rakentama
O d e i o n, joka hävitettiin 86 e. Kr., ja sen

itäpuolelta kulki T r i p o d i k a t u. jonka var-

relle köörien kustantajat (khoregit) pystytti-

vät koorikilpailuissa voittamansa kolmijalat,

alustana pieni temppelin tapainen; semmoisia on
säilynyt Lysikrateen muistomerkki
(v:lta 335-4 e. Kr.). Mainittu katu jatkui

Dionysoksen teatteriin, jonka 14,000-

17,000 henkeä vetävä, suureksi osaksi säilynyt

avoin katsomo oli laadittu linnavuoren kaakkois-
rinteelle. Teatteria, jossa Kreikan etevimmät
näytelmäkappaleet ovat esitetyt, ruvettiin raken-

tamaan 5:nnen vuosis. alussa e. Kr., mutta se

valmistui täydellisesti vasta 4:nnen vuosis. jälki-

mäisellä puoliskolla. Sieltä länteen vei Akro-

Kntinpn Atponn.

puoliskolla rakennettu II e p h a i s t e i o n (ai-

kaisemmin tunnettu nimellä Theseion). „Val-
tiotorilta", jota ympäröitsi basaarin tapaan laa-

dittu ,,kauppatori", kulki luoteeseen valtakatu
„Dromos" D i p y 1 o n-portille, jonka ulkopuo-
lella olevan tien („hautakatu") varrelle oli

tapana haudata; siellil on vielä nähtävänä
joukko hautapatsaita korkokuvineen y. m. Torin
itäpuolella ovat Attaloksen pylväs-
käytävän rauniot; niiden kaakkoispuolella
on keisari Augustuksen aikana rakennettuun
laajaan kauppahalliin kuuluva pylväsportti,
josta pohjoiseen ovat Hadrianuksen pyl-
väsrakennuksen suurenmoiset jäännökset
sekä itään n. s. „TuuIten torni" (Horolo-
gion), aikaa jn tuulta osoittava, A n d r o-

nikos Kyrrholaisen 1:11a vuosisilla

e. Kr. rakentama torui, jota reunustavat
kahdeksan päätuulen korkokuvat. — Akro-

poliin eteläpuolitse E u m e n e e n p y 1 v ä s-

käytävä Herodes Attikoksen v:n 161 j. Kr.
jälkeen rakentamaan O d e i o n i i n, jonka rau-

niot 1840- ja 1850-luvuilla kaivettiin esille. Etem-
pänä etelässä, kaupungin muurin ulkopuolella,

näkyy olleen Kynosarge s-g y m n a s i o, (ks.

K y y n i 1 1 i n e n Koulu). Akropoliista kaak-
koon taas on säilynyt n. s. Hadrianuk-
sen portti, joka erotti uuden, ..Hadria-

nuksen kaupungin" vanhasta, „Theseuksen kau-
pungista". ,.Uudeu kaupungin" keskustana oli

Zeus jumalalle pyhitetty suuri temppeli aluei-

neen, O 1 y m p i e i o n, jonka mahtavista korin-
tholaisista pylväistä vielä 15 on pystyssä; sen
rakentamisen oli aloittanut Peisistratos, mutta
vasta Iladrianus valmisti sen v. 129 j. Kr. Vielä
kauempana kaakossa oli 1 1 i s s o s-puron tuolla

[luolella A gra i-alue, niissä „pieniä mysterioiia"
\ifteUiin; siellä sijaitsee myös ateenalaisen pu-
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hujan ja valtiomiehen Lykurgoksen toimesta
330-322 e. Kr. rakennettu, 1896 entiselleen kor-

jattu kilparata, Panateenalainen Sta-
dion. A:u ulkopuolella sijainneista paikoista

mainittakoon vielä filosofisten oppikoulujen si-

joina tunnetut pyhät alueet Akademia (luo-

teessa) ja Lykeion (idässä). — Kaupunki,
joka vanhoista ajoista oli rakennettu Akropoliin
ympärille, oli mahdollisesti jo ennen persialais-

sotia muurin ympäröimä: heti niiden jälkeen

rakennettiin Themistokleen alkuunpanosta
noin 6 km:n pituinen kehämuuri. Vv. 461-445

yhdistettiin A. kolmella rinnakkaismuurilla
(„pitkät muurit") vähää ennen linnoitettuun

Peiraieuksen satama-alueeseen (ks. P e i-

r a i e u s) ; ne hajoitettiin, samoin kuin A:n
muuri, peloponnesolaissodan lopulla, mutta mo-

samoin kuin sen 1456-58 jouduttua turkkilais-

ten käsiin.

Nykyinen Ateena, Kreikan (Hellaan)
kuningaskunnan pääkaupunki, 167,479 as. (1907),

on suurimmaksi osaksi syntynyt v:n 1835 jäl-

keen ja sijaitsee puoliympyrän muotoisena Ak-
ropoliin pohjoispuolella. Lukuunottamatta Ak-
ropoliin lähiseutuja on kaupunki eurooppalai-
seen malliin rakennettu. Pohjoisessa on Ho-
monoia-tori, josta kulkevat etelää kohti suu-
ret Peiraieus-, Athena- ja Stadion-kadut; muista
mainittakoon Aiolos- ja Hermes-kadut. Julki-

sista rakennuksista ovat huomattavat: Kunin-
kaallinen linna puistoineen (idässä). Yliopisto

(v:lta 1837), Tiedeakatemian talo. Kansallis-

museo y. m. Kirkoista mainittakoon molemmat
Metropolis-kirkot. A:ssa on ranskalainen, sak-

.\teenan Akropolis Kreikan kukoi.stusaikaua (Jos. Klemmin ennalleen suunnittelema).

lemmat pohjoisemmat rakensi jälleen Konon
v. 393 e. Kr.; melkoisia jäännöksiä niistä oli

vielä viime vuosisadalla olemassa. — A:n väki-

luku oli sen kukoistusajalla n. 20,000 vapaata
kansalaista, minkä on arveltu vastaavan n.

200,000 asukasta kaikkiaan. A:n valtiollinen

suuruuden aika (ks. Kreikan historia)
oli myös sen rakennushistoriassa tärkeä, mutta
vielä hellenistisellä ja roomalaisella ajalla ko-

risteli hallitsijain ja yksityisten suosio kau-
punkia komeilla rakennuksilla ja taideteok-
silla. V. 86 e. Kr. tosin Sulia havitteli

Ateenaa, mutta 2:sella vuosis. j. Kr. sille koitti

uusi loistava rakennuskausi (keisari Hadria-
nus ja rikas ateenalainen Herodes Attikos)

.

Sittemmin kaupunki alkoi rappeutua ja kautta
koko keskiajan se Itä-Rooman keisarikunnan
syrjäisenä maaseutukaupunkina sekä ranskalais-
ten ja italialaisten herttuasukujen (La Roche,
Acciajuoli) tyyssijana pysyi vähäpätöisenä.

salainen, englantilainen ja ameriikkalainen mui-
naistieteellinen laitos. A. on maan valtiollisen,

heuki.sen ja rahallisen elämän keskus ja on myös
tunnettu kaupastaan. O. E. T. d E. R-n.

Ateismi (kreik. kielteinen a, ja //ieo's = juma-
la), jumalankieltämys. Ateismi esiintyy taval-

lisesti yhdessä materialismin (ks. t.) kanssa,

jonka mukaan ainoastaan aine on todella olevai-

nen. Filosofiassa ei ateismilla yleensä ole ollut

mainehikkaita kannattajia. Ateisteiksi on
usein erehdyttävästi nimitetty sellaisia, jotka

kuten Sokrates ja Aristoteles ovat vastustaneet

vallitsevaa alhaista jumalakäsitettä, tahi ku-

ten Fichte itse teossa ovat olleet panteistisellä,

kaikkijumalaisella kannalla. — Tietopuolisesta

ateismista on erotettava käytännön ateismi,

elämä ilman Jumalaa. [Materialistisen ateismin

pääteokset ovat: v. Holtiaeh, „Systeme de la na-

ture" (1770) ja L. Biichner, „Kra£t und StofT"

(1855), 20:s painos v. 1902.] E. Ka.
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Ateisti, jumalankieltäjä. vrt. Ateismi.
Atelektasia (kreik. a f e?e's = epätäydellinen,

j.a efcfasis = laajennus) , keuhkojen epätäydelli-

nen pullistuminen äskensrntyneillä lapsilla.

Atelieeri, A t e 1 j t- o (ransk. atelier) , taide-

maalarin, kuvanveistäjän työhuone tai valoku-

vaamo, jossa valon runsaudesta on erikoisella

tavalla pidetty huolta, joskus myös yleensä työ-

huone.
Atellaanit (< Campanian Atella nimisestä

kauiiungista), yksinkertaisia, kansanomaisia il-

veilyjä pysyväisine henkilöineen (bucco, dossen-

nus. maccus, pappus) . Atellaanit, jotka alkuaan
oskien keskuudesta olivat siirtyneet Koomaan,
saivat tasavallan lopulla taiteellisen huvinäytel-

män muodon ja pysyivät yleisön suosiossa aina

keisariaikaau saakka, jolloin niitten sijaan tuli-

vat miimi ja pantomiimi. Tallella niitä on ai-

noastaan vähäpätöisiä katkelmia. K. J. B.

A tempo [atie'-] (it.) nius., palautus säännöl-

listin aikamittaan tilapäisen kiihtymisen tahi

hidastumisen jälkeen. /. K. kuilussa (A. -s o 1 a)

Ateneum (kreik. Athf naton, lat. Athince'um)

,

alkuaan Athene jumalattaren temppeli tai pyhät-

tö, sittemmin korkeampi sivistys- tai opetuslaitos.

Muinaisaikana kuuluisan ateneumin perusti kei-

sari Hadrianus 135 j. Kr. Roomaan. Siinä annet-

tiin opetusta yleiseen tieteelliseen sivistykseen

kuuluvissa aineissa ja siellä oli kirjailijain

tapana lukea julki uusia teoksiaan. — Nykyään
..ateneum" annetaan nimeksi oppilaitoksille (vars.

Hollannissa ja Belgiassa), kaunotieteellisille seu-

roille, taidetta ja kirjallisuutta käsitteleville

aikakauskirjoille (esim. engl. The Athena>um ja

Helsingissä Wentzel Hagelstamin 1898-1903 ruot-

siksi toimittama kuvallinen aikakauskirja „Ate-

neum") sekä lukuseuroille ja lukuhuoneistoille.

— A t e n e u m on myöskin nimenä sillä suurella,

arkkitehti Th. llöijerin piirustuksien mukaan
tehdyllä ja 1887 valmistuneella rakennuksella,

joka on Ilelsingi.ssä Rautatientorin varrella ja

sisältää museo-, koulu- ja näyttelyhuoneistoja

sekä taidetta että taideteollisuutta varten.

E. R-r.

Atentaatti (lat. aJlen/öVe = ahdistaa), hyök-
käys, murhayritys; atentaattori, murha-
yrityksen tekijä.

Ateiinaani (kreik. kielteinen a, therme =

lämpö), lämpösäteitä läpäsemätön.
Ateromi 1. A t h e r o m a (kreik. athe'ra 1.

albnrn - vehnäpuuro), puurokasvain ; ryyni-

mäistä talintapaista ainetta sisältävä rakonmuo-
toinen kasvain ihossa ja ihonalaisessa kudok-
sessa. J/. 0-B.

Atesti (lat. ai<cstä'ri = todistaa), kirjallinen

todistus.

Atetoosi (kreik. at?te<os = vailla varmaa paik-

kaa), tauti, joka ilmenee taukoamattomina,
u.sein unessakin jatkuvina, hitaina kouristusmai-

sinä liikkeinä sormissa ja varpaissa; esiintyy

milloin omintakeisena tautina, milloin muun
bermostotaudin seurausilmiönä; myöskin tois-

puolisena (h e m i a t e t oos i). il. 0-B.

Ateuchus sacer ks. S c a r a b se u s.

Athabaska [äp3bä'sk3]. 1. Joki Kanadassa,

n. l.ouu km pitkä, yksi Mackenzie-joen lähdejo-

kia, alkaa Kalliovuorilta, murtautuu vuori.stosta

liictakivikallioiden välisessä 100 m:n syvässä

ja virtaa sitten kuohuen
pitkää vietettä myöten,
kunnes laskee A.-järveen,

muodostaen laajoja suisto-

maakerrostumia. — 2. A.-

järvi 11.400 km». 50 km
leveä ja 310 km pitkä.

—

3. Kanadan ent. territorio,

.\.-joen ja sen jatkon
(Suuren Orja-joen) ympä-
rillä oleva maa 650,600

km", n. 10,000 as., joista

hyvin vähän valkoihoisia.

Suurin osa maata on lehti-

ja havumetsien peittämää,

osa avaraa ruohoaroa. Sen
koillisosassa kulkee veh-

nän, ohran ja perunan-
viljelyksen pohjoisraja.

Metsästys ja kalastus ovat
hyvin tuottavia, vrt. A 1-

berta ja Saska tche-
\v a n.

Athabaskit, yhteinen nimitys niille intiaani-

heimoille, joiden laaja asuma-alue pääasiallisesti

rajoittuu pohjoisessa ali.seen Yukoniin, lännessä

Kalliovuoriin, etelässä Missouriin ja Winnipeg-
järveen ja idässä Hudson-lahteen. Athabaskeihin
(sanan laajemmassa merkityksessä) luetaan
myös eräät Oregonin valtion ja 'W"ashington-

alueen intiaaniheimot, samoin Apache-intiaanit
(ks. t.) Yhdysvaltain eteläosassa (Arizonassa)

kuin myös Alaskan (ks. t.) sisäosien intiaanit.

[E. Buschman, „Der athaba.sk ische Sprach-
stamm", Berl. 1856 ; Sama, .,Die Vervvandtschafts-
verhältnisse der athab. Spraehen", s. p. 1863;
Waitz, „Die Indianer Nordamerikas", Lpz. 1865;
Dali, ,. Contributions to North American ethno-
Icgy. 1", Wash. 1877.]

Athalia, Ahabin ja Isebelin tytär (2 Kun, 8„),
iTuudan kuninkaan Joramin puoliso, anasti poi-

kansa Ahasjan murhan jälkeen vallan Juudassa
ja surmautti kaikki kuningassuvun miespuoli-

set jäsenet; ainoastaan Ahasjan pienoinen poika
Joas saatiin pelastetuksi pappien turviin. Hal-
littuaan kuusi vuotta A., joka suosi Haalin pal-

velusta, kukistettiin ja surmattiin valtiokaap-
pauksessa, jonka papit panivat toimeen Joaksen
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hyväksi (2 Kun. 11). Eacine on A:sta saanut

aiheen murhenäytelmään, Händel oratorioon.

Ar. H.
Athamas [-a'mäs], kreik. tarukuningas, hal-

litsi toisten tarujen mukaan Thessaliau Phthio-

tiin Haloksessa, toisten mukaan Boiotian Orkho-
monoksessa. A. oli nainut Xephele (= Pilvi)

nimisen juraalaolennon, joka hänelle synnytti

Phriksos nimisen pojan ja Helle nimisen tyttä-

ren. Sitten A. otti kuolevaisen vaimon, Ivad-

nioksen tyttären Inon, ja Nephele katosi. Inon
yllyttämänä A. yritti uhrata Phriksosta, mutta
silloin Nephele lähetti kultavillaisen jäärän,

jouka selässä Phriksos ja Helle pakenivat. Jää-

rän uidessa Ilellespontoksen salmen poikki Helle

hukkui salmeen, joka hänestä sai nimensä

;

Phriksos pelastui Kolkhiiseen (ks. Argonaut-
tien retki). Koska luo oli A:n kodissa hoi-

tanut Dionysos jumalaa, jonka I:n sisar Semele
oli Zeukselle synnyttänyt, niin Hera jumalatar
teki A:u mielipuoleksi. Kaivossaan tämä surmasi
oman ja Inon Leagros nimisen pojan. Sylissään

toinen poika, Melikertes, Ino syöksyi mereen,
jossa muuttui Leukothea nimiseksi meren-
haltijaksi. Melikertestä taas pidettiin samana
kuin merenhaltijaa Paloimonia. O. E. T.

Athanasius [-ä'sius] (kreik. Athanasios]
Suuri (293-373), itämaisen kirkon etevimpiä
opettajia, oli Aleksandrian piispan seuralaisena

Nikean kirkolliskokouksessa 325 ja tuli pian seu

jälkeen — 33-vuotiaana — tämän tärkeän piis-

panistuimen haltijaksi. Hänen elämäntyönsä oli

areiolaisuuden (ks. Areiolainen riita)
vastustaminen ja Nikeassa hyväksytyn, Kristuk-

sen jumaluutta ilmaisevan tunnustuksen puolus-

taminen; hän asetti siinä uskonnollisen näkö-
kolidau. Jumalan ja ihmisen elämänyhteyden,
etusijaan vastoin itämaisen teologian yleistä tai-

pumusta käsittää oppia Kristuksesta enemmän
tai vähemmän filosofisesti, maailmanselityksen
kE.nnalta. A:n valtaava persoonallisuus, kauno-
puheisuus ja rohkeus vaikuttivat tavattomasti
hänen ajamansa asian eduksi. Siksi koettivat

Nikean tunnustuksen vastustajat ennen kaikkea
saada hänet kukistetuksi milloin synodien pää-
töksillä, milloin keisarin avulla. Viiteen erään
— kaikkiaan 17 vuotta — hän oli virastaan kar-

koitettuna tai pakolaisena milloin länsimailla

(Tiierissä saakka), milloin Egyptin erämaassa
munkkien luona ; täten hänen aatteensa vain le-

visivät ja hänen kannattajainsa ihailu yhä kas-

voi. Hänen teoksistaan ou mainittava hänen ete-

vät nuoruudenteoksensa „Pakanoita vastaan" ja

,,Sanan ihmiseksi tulemisesta", hänen lukuisat
terävät dogmaattiset ja historialliset väittely-

kirjansa areiolaisuutta vastaan ja ,,munkkilai-

suuden isän", pyhän Antoniuksen elämäkerta.
A:n kannatus on suuresti edistänyt munkki-
ihanteen leviämistä, samoin kuin vuorostaan
munkkien kannatus A:n opin voittoa, joka lopul-

lisesti tapahtui vasta hänen kuoltuansa. J. O.

Athauasiuksen uskontunnustus (alkusa-

nansa mukaan: Hyinbolum Quiciinqiie) , kolmas oi-

kumeeuisista u.'5kontunnustuksista. Sen pääsisäl-

lyksenä on oppi kolminaisuudesta ja jumal-ihmi-
syydestä siinä kehittyneemmässä muodossa,
jossa sen tapaamme esim. Augustinuksella. Se
onkin syntynyt vasta v:n 500 paikkeilla, toden-
näköisesti Etelä-Galliassa. Kreikkalaisessa kir-

kossa se oli tuntematon 1200;n paikoille eikä sen

jälkeenkään ole tullut viralliseen käytäntöön.
(J. O.)

Athaulf, länsigoottien kuningas, Alarikin
lanko, valloitti 412 Gallian, nai keisari Houo-
riuksen sisaren Placidan, murhattiin 415 Barce-

lonassa.

Athena ks. Ateena ja Athene.
Athenseum [-ene'-] ks. A t e n e u m.
Athenagoras [-vnugo'-], kristillinen apolo-

geetti 2:lta vuosis. myöhemmän perintätiedon

mukaan Ateenasta syntyisin. Häneltä on säilynyt

kaksi teosta, Marcus Aureliukselle ja Kommo-
dukselle omistettu (siis 176-180 kirjoitettu) apo-
lo£ia kristityiden puolesta ja teos ,,Ylösnouse-

muksesta". J. G.

Athenai [S'-] ks. Ateena.
Athenaios [-e'-], kreik. kirjailija, kotoisin

Egyptin Naukratis kaupungista, eli alkupuolella

3:tta vuosis. j. Kr.; näkyy paljon oleskelleen

Roomassa. Hänen nimellään on säilynyt laaja,

15 kirjaan jaettu teos Deipnosophistai (.,Oppi-

neet ruokapöydässä")
,
joka pöytäpuhelujen muo-

dossa sisältää kirjavan joukon kaikenlaisia tie-

toja kreikkalaisen elämän ja kirjallisuuden eri

aloilta, m. m. myös paljon otteita sittemmin
hävinneistä kirjallisuudentuotteista. — Tallella

oleva teos näkyy olevan supistettu vielä laajem-

masta, 30 kirjaa sisältäneestä laitoksesta.

O. E. T.

Athenais [-enaVs], ateenalaisen sofistin Leon-

tioksen kaunis ja viisas tytär. 421 hän kääntyi

kristityksi ja tuli nimellä Eudokia keisari Theo-

dosius n:n puolisoksi; hovin epäsuosioon jou-

duttuaan hänet karkoitettiiu hovista. Hänen
uskonnollisista runoelmistaan on säilynyt vain

marttyyrien Kyprianoksen ja Justinan elämän-

tarinat.

Athene [e'ni:] (Pallas Athi;'ne, Attikassa

AtJi<}nu'i(i, Athenä'), Kreikan tärkeimpiä juma-

lia, Zeuksen tytär, joka täysissä

sotatamineissa astui isänsä pääs-

tä ilmoille, viisauden jumalatar,

henkisen ja aineellisen viljelyksen

suojelija, kaupunkien (etenkin

Ateenan) ja valtioelämän vaalija,

järjestyneen taistelun ja käsi-

töitten opettaja, öljypuun antaja.

A:n palvelus, joka oli levinnyt

yli Kreikan, oli varsinkin liit-

tynyt Ateenan linnavuoreen

(Akropoliiseen) ; loistavin hänen
kunniakseen vietetyistä juhlista

oli Panathenaia-juhla. Rooma-
laiset katsoivat A:a samaksi kuin

Minervaa. A:lle oli pyhitetty

pöllö ja hänen tunnusmerkkei-
nään esiintyivät aigis (egidi), —
keihäs, kypäri ja Gorgon kuva
rintapanssarissa. Taiteessa on A:n tyypin mää-
rännyt Pheidias, jonka teoksista olivat kuului-

simmat n. s. A. Lemnia (josta antaa käsityksen

muuan Dresdenissä oleva kopio, pää Bolognassa)
;

kultanorsunluiuen A. Parthenos Ateenan Akro-

poliin Partheuonissa (kopio n. s. A'arvakion-

statyetti) ja A. Promakhos, Akropoliissa oleva

kauas näkyvä jättiläispatsas. Säilyneistä esi-

tyksistä mainittakoon vielä A. Velletri (Louvre)

ja A. Giustiniani (Vatikaani). E. li-n.

Pallas Athene.
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Athos-niemen luostareita.

Athos (myöh. kreik. Hagion oros = „pyhä
vuori", ven. Afiin] , Makedonian Kalkidiken niemi-

maan itäisin, 47 km pitkä, 5-10 km leveä, vuo-

ristoinen haaranne, joka ainoastaan 2 km leveän

kannaksen kautta on yhteydessä manteren
kanssa; sen eteläisimmässä osassa on 1,935 m kor-

koa Athos-vuori. Niemen eristetty ja juhlallinen

»soma houkutteli sinne 9:nneltä vuosis. saakLa
erakkoja; siellä syntyi pian luostari toisensa

jälkeen, ja nämä yhtyivät omituiseksi kreikka-

laiseksi munkkitasavallaksi, johon sittemmin tuli

lisäksi slaavilaisia munkkiyhdyskuntia. Kykyään
on Atlioksessa 20 luostaria (lavraj linnoituksen-

tapaisinc rakennuksineen, 12 „skiittaa" (ala-

luostaria) ja noin 300 „kelliota" (erakkomajaa) ;

sitäpaitsi asuu joku määrä erakolta luolissa.

Munkit (5-6,000) ovat kreikkalaisia ja Balkanin
slaaveja sekä venäläisiä. Niemellä käy suuret

joukot pyhiinvaeltajia, mutta ei ainoakaan nai-

nen eikä turkkilainen (paitsi maaherra) saa

munkkien alueelle astua. Keskiajalla samoin
kuin 1700-luvulla A. oli kreikkalaisen opin pää-

paikkoja: siellii on vieläkin tavattoman runsaita

käsikirjoituskokoelmia (noin 10-12 tuh. nidosta).

Sen maalauskoulun tuotteet ovat hyvin haluttuja

kreikkal. kirkkoihin. Ijuostareilla on tiluksia ja

muuta omaisuutta monessa maassa, varsinkin
Venäjällä. J. O.

Athyrium, h i i r e n p o r r a s, sanikkaissuku
Pc/i//)oii!aCffe-heiraossa. Suomessa ."5 lajia, joista

A. filix fem ina, naisen hiireuporras, on

yli maan yleinen etenkin varjoisilla puronvar-
silla. Juurakoista saadaan matolääkcttä, „fili-

konia".

Atimia (kreik. ntimi'a sanan mukaisesti =

kunniattomuus), kansalaisoikeuksien täydellinen

tai osittainen menettäminen. A:a käytettiin

muinaisen Kreikan valtioissa useanlaatuisten

rikosten ran(;ai8tuksena.

Atitlan /</'-/. 1. Tulivuori Guatemalassa,
Keski-Ameriikassa, 3,525 m, samannimisen jär-

ven rannalla. — 2. A., kaupunki, 9,000 as. A.-

jUrven rannalla.

Atjeh ( .\ t j i h, A t j i n, A t c h 1 n, saks. A t-

8 c h i n, engl. .'\ e h e e n), .\lankomaihin kuuluva
Luoteis-Sumatran kuvernementti, ennen itsenäi-

nen valtio, joutui Alankomaille ankaran sodan

(1873-79) jälkeen; 53,222 km=, 582,175 as. (1905).

Hedelmällinen maa, reheviä metsiä: vientitava-

rs.pa: riisi, pippuri, ja betelpähkinät : myös kul-

taa, ku])aria ja petroleumia. Asukkaat ovat ma-
laijeja ja tunnustavat islamin oppia. Pääk.
Kota K a d j a.

Atjih ks. Atjeh.
Atjin ks. Atjeh.
Atkinson [ätkinsn], Thomas William

(1799-1861), engl. löytöretkeilijä, piirustaja ja

arkkitehti; teki 19:nnen vuosis. keskivaiheilla

useita retkiä Altai-vuoristoon, Siperiaan, Mon-
goliaan ja Gobin erämaahan. Näiltä matkoil-

taan hän toi mukanaan n. 600 omakätistä piir-

rosta, mitkä ovat arvokkaimpana aineksena

liänen kahdessa matkakertomuk-sessaan.
Atlanta {3tlä'nt3j, pääkaupunki Georgian val-

tiossa, Pohjois-Ameriikassa, 104,984 as. (1904).

Kantateiden yhtymäkohta, 3 yliopistoa (2 neeke-

reitä varten), harjoitetaan kone- ja puuvilla-

teollisuutta, puuvilla-, maissi- ja tupakka-
kauppaa.
Atiantica [-an-], Olof Rudbeck vanhemman

(ks. t.) julkaisema kuuluisa teos, neljä osaa,

|)ainettu Upsalassa 1675-1702; siinä koetetaan
todistaa, että Skandinaavian niemimaa on ihmis-

kunnan sivistyksen vanhimpia tyyssijoja, tuttu

jo filosofi Platonille, joka tarkoittaa tätä mai-

nitsemallaan satumaisella Atlantis nimisellä (ks.

t.) saarella (siitä teoksen nimi), ja että van-

hojen sivistysmaiden. Kreikan, Rooman y. m.,

kulttuuri suureksi osaksi on sieltä peräisin.

[K. Grotenfelt, „01of Eudbeckin Atiantica ja

sen tiedot suomalaisista ja lappalaisista" (Val-

voja, 1907).] Ä'. G.

Atlantic City [3ilä'ntik sitij, kaupunki New
Jerseyn valtiossa Pohjois-Ameriikan Yhdysval-
loissa. Suosittu merikylpypaikka. 27,838 as.

(1900).

Atlantin valtameri, maapalloa peittävän

valtanicreii osa, jota rajoittavat idässä Eurooppa,
.\frikka ja Hyväntoivonniemen kautta kulkeva
puolipäiväpiiri, lännessä Ameriikka ja Kap Hor-
nin puolipäiväpiiri sekä jäämenä vastaan poh-

joisessa ja etelässä napapiirit. Nimensä on
valtameri saanut tarumaisesta Atlantis-saaresta

(ks. t.). Suuria lahtia A. ei yleensä muodosta
etelässä (mainittavin on Guinean-lahti Afri-

kassa), mutta pohjoisessa on sekä suuria meren-
lahtia että syvälle mannermaitten sisään tun-

kevia välimoriä. Niistä ovat huomattavimmat
Ameriikan jnolella Kariliian-mcri, Meksikon-
laliti ja Hudson-lahti, Euroopassa Välimeri,

Biskajan-lahli, Pohjanmeri ja ,sen jatkona Itä-

meri, Suomenlahti ja Pohjanlahti. A;n pinta

on, lahtia lukuunottamatta, 79,8 milj. km' (8

kertaa Eurooppa), rantojen pituus 142,300 km,
joista välimerien ja lahtien osalle tulee 98,700

km. A. on Intian.merta hiukan suurempi, mutta
vain puolet Tyynestä valtamerestä. Kapein
kohta, Kap S. Roque-niemen (Urasiliassa) ja

Sierra Leonen (Afrikassa) välillä, on n. 2,600

km (Suomi Hangosta Utsjoelle on 1,100 km).
S y V y y s s u h t e e t: Atlantin valtameressä on
kaksi suurta, vedenalaista selännettä. Toinen
Cliallenger- ja Dolphin-selänne (nähtävästi tuli-

vuorijono) kulkee n. 2,000-3,000 m syvyydessä
keskellä merta S-muotoisena yhdensuuntaisena
molempien rantojen kanssa, Azorien ja Tristan
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da Cunhan kautta, jakaen valtameren kahteen
(n. 4,000-6,000 m syvyiseen) suureen altaaseen.

Toinen selänne (Wyville-Thomsonin selänne, joka

luultavasti on muinaisen jäätikön päätemoreeni)

,

kulkee n. 500 m syvyydessä Skotlannista Fär-

saarien kautta Islantiin ja Grönlantiin. Tämän
ja Norjan välistä Atlantin osaa sanotaan Norjan-
mereksi. Atlantin keskisyvyyden on laskettu

olevan 3,800 m, suurin mitattu syvyys on Porto-

rikosta luoteiseen 8,513 m. Monin paikoin pit-

kin rannikoita on laajoja matalikoita, missä sy-

vyys on noin parisataa metriä (New Foundlan-
din. Englannin ja Norjan ympäristöllä). Näillä

harjoitetaan mitä suurinta ja tuottaviuta kalas-

tusta. — Lämpösuhteet ovat erilaisia eri

osissa laajaa valtamerta ja ovat suureksi osaksi

riippuvaisia merivirroista ja vallitsevista tuu-

lista. Veden pintalämpö vaihtelee (O — 29°),

mutta syvemmällä lämpö vähitellen tasaupi niin,

että se n. 3,650 m syvyydessä on kaikkialla mel-

kein sama n. — 0,5° ja + l.s°. Keskilämpö pohj.-

Atlantissa on suurempi kuin muissa samalla etäi-

syydellä ekvaattorista olevissa merissä. Sen vai-

kuttaa Golf-virta. Wyville-Thomsonin selänne

estää Jäämeren kylmän veden pääsemästä edem-
mäksi ; selänteen pohj.-puolella on 600 m syvyy-
dessä — 0,7°, eteläpuolella + 7°. — Tuulet ja

virrat. Päiväntasaajan kohdalla on vyöhyke,
missä ilmanpaine on alhainen, tätä seuraavat
molemmin puolin, aina 35° saakka vyöhykkeet,
missä paine on korkeampi, ja sitten taas vyö-

hykkeet alhaisempine ilmanpaineineen. Sen
tähden on päiväntasaajan luona tyyni vyöhyke,
tätä seuraavat pasadivyöhykkeet molemmin
puolin (koillis- ja kaakkois-pasadi) ja näitten

ulkopuolella pohj. pallonpuoliskolla lounais- ja

eteläpallonp. luoteistuulten vyöhykkeet, tahi

yhteisellä nimellä länsituulten vyöhykkeet.
Laivan, joka Euroopasta purjehtii Kap-maahan,
on ensin seurattava Euroopan rannikkoa ja

koillispasadin avulla purjehdittava Etelä-Ame-
riikkaan ja täältä pitkin rannikkoa aina länsi-

tuulten alueelle, josta nämät vihdoin vievät sen

Afrikkaan. Tuulia vastaavat merivirrat. Mo-
lemmin puolin ekvaattoria virtaavat idästä län-

teen ekvaattorivirrat, ja niiden välillä vasta-

virta lännestä itään, Guinean virta. Eteläinen
ekvaattorivirta jakaupi Brasilian rannikolla,

toinen haara kulkee etelään, kääntyy senjälkeen
itään (maan pyörimisen vaikutuksesta) ja sitten

pohjoiseen, yhtyäkseen jälleen ekvaattorivirtaan,
toinen haara kulkee pohjoiseen Karibian-mereen.
Pohjoinen ekvaattorivirta jakaupi myös; toinen

haara kulkee ulkopuolitse Antillien ympäri,
Antillivirta, toinen Antillien sisäpuolitse ja yh-
tyy eteläisen ekvaattorivirran pohjoiseen haa-
raan. Yhtyneinä nämä virtaavat Meksikon-läh-
teen, jossa vesi nousee pinnalle ja virta pur-
kaupi Florida-salmen läpi, yhtyy osaan Antilli-

virtaa ja sanotaan sitä senjälkeen Golf-virraksi,

joka jatkuu aina Jäämereen. Osa Golf-virrasta
kääntyy itään ja lopuksi etelään yhtyäkseen
jälleen pohj. ekvaattorivirtaan. Täten synty-
neessä pyörrevirrassa on n. s. Sargasso-meri.
Ne\v Foundlandin luona kohtaa Golf-virta kyl-

män Labrador-virran, joka jatkaa kulkuaan osit-

tain etelään päin pitkin Ameriikan rannikkoa
(ameriikkalaisten „Cold waU"). Pitkin Grön-
lannin itärannikkoa kulkee samanlainen kylmä

virta. - A. on kaupallisessa suhteessa tärkeä.
Jo vanhalla ajalla harjoitettiin laivakulkua Eu-
roopan länsirannikoilla, mutta vasta sen jälkeen
kuin Araeriikka ja meritie Intiaan löydettiin, on
A:n merkitys kauppamerenä nopeasti kasvanut
ja nykyään, höyrylaivojen tultua käytäntöön,
tullut kerrassaan suurenmoiseksi. Etenkin on
yhteys Euroopan ja Ameriikan välillä vilkas.

Ensi sijassa lukuisat englantilaiset ja saksa-
laiset, mutta toisessa myöskin ranskalaiset, ita-

lialaiset, ameriikkalaiset y. m. höyrylaivalinjat
välittävät tätä yhteyttä. Eurooppa lähettää

tehdastavaroitaan Ameriikkaan, Ameriikka pää-
asiassa viljaa ja raaka-aineita, mutta viime ai-

koina myös eräitä teollisuuden tuotteita Euroop-
paan. Kulttuurin kannalta on A:n välittämä
vuorovaikutus vanhan ja uuden maailman vä-

lillä myöskin erittäin tärkeä. — Suurenmoinen
on myöskin laivaliike Euroopasta Länsi- ja

Etelä-Afrikkaan. — A:n ensimäinen sähkölennä-
tinkaapeli laskettiin v. 1866 (Valentiasta Irlan-

nista New Foundlandiin) , nykyisin on niitä

useita sekä Euroopan ja Pohj.-Ameriikan (15)

että Afrikan ja Et.-Ameriikan (3) välillä. Tär-
keimmät Atlantin merisatamat ovat Eu-
roopassa: Liverpool, Glasgow, Lontoo, Hampuri,
Bremen, Amsterdam. Rotterdam, Antwerpen,
Havre, St. Nazaire, Bordeaux, Lissabon, Cadiz

;

Ameriikassa: Quebec, New York, Boston, Balti-

more, New Orleans, Bahia, Rio, Montevideo, ja

Bouenos Aires ; Afrikassa Kap kaupunki.
r. K-o. d K. R. B.

Atlantis [-i'-J, tarunomainen saari, josta

Platon on kertonut Timaios ja Kritias nimi-

sissä dialogeissaan. Vanha egyptiläinen pappi

oli muka ateenalaiselle Solonille kertonut, että

muinoin oli Atlantin-meressä, Herakleen pat-

saiden (Gibraltarin salmen) ulkopuolella ollut

A. niminen manner, laajempi kuin Aasia ja

Libya (Afrikka) yhteensä. Siellä oli ollut ylen

mahtava ja kaikin puolin vauras liittovaltio.

9.000 vuotta ennen Solonin aikaa oli muka sieltä

päin tehty suuri valloitusretki Välimeren maita
vastaan, mutta silloin olivat Ateenalaisten esi-

isät urhoollisesti torjuneet uhkaavan vaaran.

Atlantiin kansassa oli sittemmin päässyt val-

taan tapainturmelus; lopulta koko saari oli kau-

hean maanjäristyksen tuhoamana vajonnut me-

reen. O. E. T.

Atlantit ks. Atlas.
Atlantosaurus ks. A t-

1 a s 1 i s k o.

Atlantti ks. Atlan-
tin valtameri.
Atlas [-Ö-], kreikka-

laisessa tarustossa titaani

lapetoksen ja okeanidi

Klymenen poika, joka

hartioillaan kannatti tai-

vaanlakea tai tuki niitä

pylväitä, jotka erottavat

taivaan ja maan. Käy-
dessään noutamassa hes-

peridien omenia saapui

hänen luokseen Herakles,

joka kantoi taivaankant-

ta, sillaikaa kuin A. oli

niitä hakemassa. Ratsio-
j^j,^^ Famese.

nalistisen taruntulkinnan Napuhn museossa.
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mukaan A. oli kuningas, jonka Perseus Medusan
pUän avulla muutti hiinen nimeään kantavaksi
Atlas-vuoreksi. Kreikkalaisten maailmankuvan
laajetessa oli näet A:n tarun toiminta siirtynyt
siirtymistään länteen päin, kunnes se liittyi

mainittuun. Valtameren ääreiscen pilviä pitä-

vään vuoristoon. — Rakennustaiteessa sanotaan
atlanteiksi voimakkaita miehenkuvia, joita

käytetään kannattimina rakennuksissa. E. R-n.
Atlas 1. atlantti, Mercatorin (ks. t.) käy-

täntöön ottama nimitys, joka annetaan maa-,
vp.sistö- tai tähtikarttakokoelmalle tai tieteelli-

selle kuvateokselle. Tällaisten teosten kannessa
tai nimilelidcllu oli usein kuvattuna maapalloa
hartioillaan kantava titaani Atlas (ks. t.) ; siitä

nimi.

Atlas, tavallisessa puheessa kiiltävä silkki-

kang;is, jonka sidos on pomsi (Satiini). Kangas-
tekniikassa käytetään sitä usein merkitsemään
pomsisidoksella kudottuja kankaita raaka-ai-
neesta huolimatta. Niinpä villa-atlas merkitsee
5-vartisella pomsisidoksella kudottua kangasta,
jonka loimi ja kude ovat yksinkertaista kami)a-
laukaa. Silkkikutomossa a. merkitsee 8-varti-

sella pomsisidoksella kudottua kangasta, jonka
Ifimi on parempaa organsiini- ja kude trom-
silkkiä. E. J. S.

Atlas, annt., ylin kaulanikama.
Atlaskivi 1. a 1 1 a s-s ä 1 p ä, hienosäikeinen,

silkinkiiltoinen kalkkisälvän muunnos.
Atlaslisko (Atlnntosaurus), 36 m pituinen

kasveja syövä matelija ylemmistä jurakerrok-
sista.

Atlaspaperi I. s a t i i n i p a p e r i, peitattu
ja talkkijauhoilla kiiltopintaiseksi tehty koru-
paperilaji. V. V.

Atlaspuu on ruskeata, keltaista, punertavan
juovikasta, kiiltävää puuta, jota käytetään hie-

noihin puusepäntöihin. Sitä saadaan muuta-
mista kuuman vyuliykkeen puulajeista (Cliloro-

xi/lonj. Nimi johlunut sen atlas-(silkki-) kiillosta.

Atlas-vuoret, Polijois-Afrikassa. muodostavat
2,300 km pitkän ja 200-400 km leveän vuoristo-
alueen, joka, kulkien koillista .suuntaa yhden-
suuntaisissa jonoissa Marokon, Algerian ja Tuni-
sin kautta, ulottuu Atlantin rannikolta lännessä
Valiän-.Syrtin lahteen idässä. Sillävälin kuin
Afrikka muissa osissaan on tyypillistä penger-
vucriniaata, ovat nämät tertiääriajalla ja aikai-

semminkin vahvasti poimuutuneet ja lähentele-

vät rakenteessaan Apenniineja (ks. t.). Ne kuu-
luvat siis geologisesti ja orografisesti Etelä-
Espanjan ja Italian vuoriin, joista vain kaksi
mitalaa ja myöhään syntynyttä salmea ne erot-

taa. A.-vuoret ovat Alppeja matalammat eivätkä
ulotu lumirajaan. Ne kulkevat yleensä kah-
dessa yhdensuuntaisessa jonossa. Lounaassa ko-
hoavat Korkea-A., jolla on korkein huippu, Ari
Ajas, 4,300 m, sekä Anti-Atlas. n. 3-4,000 m.
Pohj.-Marokossa kulkee Pieni-Atlas 1. er Pif,

1,800 m, ja |>itkin rannikkoa, Gibraltarin sal-

melle, Keski-Atlas, n. 4,000 m:iin. Algeriassa
on Teli-Atlas (ks. Algeria) n. 2,300 m ja Suuri-
1. Saharan Atlas, jotka yhtyvät Tunisissa. Näit-
ten molempien jonojen välissä sijaitsee aronta-
painen ylätasanko laskujoettomine suolajärvi-
neen, sot-alue, 800-1,100 m korkealla. .\.-vuoret
viettävät jyrkästi Välimereen, joka täällä on
n. 2-3,000 m syvä, sekä Saharaan, missä vuorten

.atleetteja (Firenze.)

juurella tavataan vajoamisalueita, depressioneja,

aina — 29 m (merenp. alla). ^Y. S-tn.

Atleetti (kreik. ot/i/ete"» < oJÄJon = kilpapal-

kinto). Näin nimittivät kreikkalaiset voimai-
lijaa, joka har-

joitti ruumis-
taan ottaak-

seen osaa julki-

siin urheiluihin

ja kilpaleik-

keihin. Atlee-

tit harjoittivat

kaikkia voi-

mailumuotoja,
mutta eten-

kin nyrkkiotte-

lua ja pankra-
tionia (vapaa-
ottelua) ; harjoitusaika oli pitkä ja vaivaloinen;

harjoituksia, tapojen yksinkertaisuutta ja nau-

tinnoista luopumista vaadittiin. — A 1 1 e-

tilkka muodostui erikoiseksi opintoalaksi,

joka kuitenkin Rooman vallan kukistuessa jou-

tui unhotuksiin. vrt. Paini ja Voimailu.
hkm-.

Atmlset tuuliruusut (kreik. ntmo's = usva)

,

graalillisia tauluja tai kuvioita, jotka osoittavat

vesihöyryjen painon eri tuulensuuntien valli-

tessa.

Atmolyysi (kreik. afmo's = usva, ja lyein =

irroittaa), kaasuseoksen, esim. ilman, eri osien

toisistaan erottaminen pusertamalla se jonkun
huokoisen aineen läpi.

Atmonietri 1. atmidometri (kr."ik. at-

mo'.s = utu, ja meiro» = mitta) , haihtumismittari,
koje, joka osoittaa sen vesimäärän, joka määrä-
ajan kuluessa haihtuu määrätystä vesipinnasta.

Atmosfäriilit (vrt. Atmosfääri), ilman
kaasumaiset osat: hajipi, typpi, liiilihappo, vesi-

höyry, ammoniakki, otsoni y. m.
Atmosfääri (kreik. a(n!o's = usva, ja spliaira =

pallo). 1. Ilmakehä (ks. t.), ilma. — 2. Ilma-
kehän keskimääräinen paine, mikä vastaa noin
700 mm korkean elohopeajjatsaan painetta poh-
jaansa vastaan, mikä on 1 cm- suuruista pintaa
kohden l,ii33 kg; käytetään kaasujen ja höyry-
jen paineen yksikkönä. Kun siis sanotaan esim.

höyryllä olevan 7 a:n paineen, niin se merkit.see

sitä, että höyry painaa esiin. 1 cm' suuruista
alaa yhtä kovasti kuin 1 cm": n läpimittainen
7 X 760 = 5,320 mm korkea elohopeapatsas, siis

7 X 1,0S3 = 7,23 kg:n voimalla.
Atoksinen jkreik. kielteinen o, ja t(>ksiko'n =

myrkky), myrkytön.
Atolli ks. Koralliriutat.
Atomi, kem., (kreik. atomoa = jakamaton <

kielteinen o. ja iemnctn = leikata) , alkuaineen
hiukkanen, jota ei voida jakaa ])ienempiin osa-
siin, ks. .'V t o m i t e o r i a.

Atomiarvo, kemiallinen arvo. v a-

lenssi, alkuaineitten atomien kyky sitoa tai

korvata määrätty määrä vetyatomeja. Vedyn
atomi pidetään yksikkönä ja itse vetyä sano-
taan yksiarvoiseksi. Samoin nimitetään yksi-
arvoisiksi kaikkia niitä alkuaineita, joiden ato-
mit saattavat joko sitoa tai korvata ainoastaan
1 vetyatomin tai sen kanssa samanarvoisen ato-
min. .Jos jonkun alkuaineen atomi saattaa si-

toa tai korvata 2 yksiarvoista atomia, on se
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kaksiarvoinen ; jos se sitoo tai korvaa näitä 3

on se kolmiarvoinen j. n. e. Saman alkuaineen
a. saattaa vaihdella, niinpä saattaa esim.

rikki esiintyä sekä 2-, 4- että 6-arvoisena.

Useimmille alkuaineille voidaan kuitenkin jo-

tain määrättyä a. pitää normaalisena. Niinpä
ovat esim. vety, kloori, natriumi ja kaliumi mel-

kein aina 1-arvoisia; happi, kalsiumi ja magne-
sium! 2-arvoisia ; aluminiumi 3-arvoinen j. n. e.

Alkuaineita, joilla on sama a., sanotaan s a-

manar voisiksi eli ekvivalentti-
siksi. W'. B.

Atomilämpö ks. Atomiteoria.
Atomipaino, j-htyraispaino ks. A t o m i t e o-

r i a.

Atomismi (vrt. Atomi), se oppi, jonka mu-
kaan kaikki on atomeista kokoonpantu.
Atomiteoria (vrt. Atomi). ' Atoraiteorian

eli ehkä paremmin atomihypoteesin varsinainen
perustaja sen nykyisessä muodossa on engl.

Dalton. Kun 1700-luvun lopulla ja ISOO-luvuu
alussa oli huomattu, että kaikilla kemiallisilla

yhdistyksillä oli muuttumaton kokoumus ja

Dalton itse 1808 oli keksinyt kerrannaisten pai-

nosuhteiden lain (vrt. Alkuaine), koetti hän
selittää syyn edellämainittuihin kokemukseen
perustuviin lakeihin. Hän esitti silloin oletta-

muksen, hypoteesin, jonka mukaan kaikki alku-

aineet ajatellaan olevan kokoonpantuja äärettö-

män pienistä jakamattomista osasista, n. s. a t o-

meistä. Saman alkuaineen atomit ovat kaikki
aivan samanlaiset ; ne ovat yhtä suuret ja niillä

on saraa paino. Eri alkuaineitten atomit ovat
ominaisuuksiltaan erilaiset : ne ovat erisuurui-
set ja eripainoiset. Kun kaksi tai useammat
alkuaineet yhtyvät keskenään kemiallisiksi yh-
distyksiksi, ajatellaan tämän yhdistymisen ta-

pahtuvan alkuaineiden atomien kesken niin, että

jonkun alkuaineen atomi yhtyy joko yhteen tai

useampaan toi.sen alkuaineen atomiin. Täten
syntyneen yhdistyksen pienimmät osaset sisäl-

tävät siis vähintäin kaksi atomia. Jos tällainen

kemiallisen yhdistyksen pienin osanen ajateltai-

siin edelleen jaetuksi, tulisimme takaisin ato-

meihin, joista se on koottu. Yhdistysten pie-

nimmät osaset eivät siis ole atomeja, vaan
atomiyhdistyksiä, joita nimitetään m o 1 e k y-

leiksi. Monet kokemukseen peru.stuvat tosi-

seikat osoittavat, että itse alkuaineissakin, nii-

den esiintyessä vapaina, atomit useimmiten ovat
yhtyneet molekyleiksi. On siis tehtävä tarkka
ero atomin ja molokylin välillä. Atomi on pie-

nin molekylissä oleva alkuainemäärä ; molekyli
on pienin määrä alkuainetta tai yhdistystä, joka
saattaa olla vapaassa tilassa ja joka jaettaessa
hajaantuu atomeiksi. — Daltonin atomihypotee-
sin avulla voidaan mukavasti selittää edellä-

mainitut kokemukseen perustuvat huomiot. Jos
kemialliset muutokset tapahtuvat atomien kes-

ken ja atomeilla on määrätty paino, seuraa
tästä, että aineitten yhtyminen tapahtuu määrä-
tyis.sä painosuhteissa eli. että kaikilla kemialli-
silla yhdistyksillä on muuttumaton kokoumus.
Myöskin kerrannaisien painosuhteiden laki on
atomihypoteesin avulla helposti selitettävissä. —
Koska atomit ovat niin tavattoman pienet, ei

niiden absoluuttisia painoja ole voitu muuta
kuin aivan likipitäen määrätä. Paljon suurem-
malla tarkkuudella on sitävastoin voitu mää-

rätä alkuaineitten atomien suhteelliset painot,
n. s. atomipainot (yhtymispainot).
D u 1 o n g'm ja P e t i t'n keksimän lain mukaan
ovat alkuaineitten ominaislämmöt kääntäin ver-
rannolliset niiden atomipainoihin. Kertomalla
alkuaineen ominaislämpö sen atomipainolla saa-
daan, harvoja poikkeuksia lukuunottamatta, sama
luku (noin 6,4), jota nimitetään a t o m i 1 ä m-
möksi. Jos siis alkuaineen atomilämpö jae-

taan saraan alkuaineen ominaislämmöllä saadaan
likipitäin sen atomipaino. Edellä mainituista
atomin ja molekylin määritelmistä seuraa, että

JOS kerran on voitu määrätä molekylien painot
ja tunnetaan niiden kokoumukset, siis mistä ja
monestako atomista ne ovat kootut, on alku-
aineen atomipainona pidettävä pienintä moleky-
lissä olevaa alkuaineen määrää. Molekylien re-

latiivinen paino eli n. s. molekyylipaino
voidaan määrätä monella eri tavalla. Kaa.su-
maisten alkuaineitten molekylipainon määrää-
minen perustuu n. s. „Avogadron lakiin" (vrt.

Avogadro), jonka mukaan yhtä suuret tila-

vuudet eri kaasuja, saman paineen ja lämpötilan
vallitessa, sisältävät yhtä monta molekyliä.
Tästä seuraa, että eri kaasujen yhtä suurten
tilavuuksien painot eli niiden tiheydet suhtau-
tuvat toisiinsa kuten molekylipainot. Jos on
kaksi kaasua, joiden molekylipainot ovat m ja m
sekä tiheydet d ja d^, saadaan Avogadron lain

III d m, d
u ojalla eli m : Tästä liuomataan.

että jos tunnetaan jonkun kaasun mol.-paino,
voidaan sen avulla laskea minkä muun kaasun
mol.-paino tahansa, kunhan vain kyseessä ole-

vien kaasujen tiheydet ovat määrätyt. Jos vielä

kemiallisen analyysin avulla on päästy selville

kaasumaisen aineen kokoumuksesta, voidaan
myös määrätä niiden atomien painot, jotka
muodostavat molekylin. Koska sekä atomi-
että molekylipainot ovat suhteellisia lukuja,

on näitä verrattaessa käytettävä jotain yksik-
köä. Aivan viime aikoihin käytettiin yksik-

könä vedyn atomipainoa, mutta käytännöllisi.stä

syistä on nykyään yleisesti hapen atomipaino
(16) otettu perustaksi ja laskettu muitten alku-

aineitten atomipainot siihen verrattuina. Ve-
dyn atomipainoksi tulee näin ollen l:n sijasta

1,008. Useimpien alkuaineitten molekylit sisäl-

tävät kaksi atomia, mutta on myös alkuaineita,

joiden molekylit ovat yksi- tai useampi-atomi-
sia. Niinpä esim. arsenikin ja fosforin molekyli

on kokoonpantu 4:stä atomista, kun taasen

useampien metallien molekylit ovat yksiatomi-

sia, joten niiden atomi- ja molekylipaino on
sama.

Tärkeimpien alkuaineiden atomipainot.

Aluminiumi (AI) 27,1

Antimoni (Sb) 120,2

Arsenikki (As) 75,0

Bariumi (Ba) 137,4

Boori (B) 11.0

Bromi (Br) 80,0

Elohopea (Hg) 200,0

Fluori (F) 19,0

Fosfori (P) 31,0

Happi (O) 16.0

i

Hiili (C) 12,0

Kulta (Au) 197.2

Kupari (Cu) 63,6

Lyijy (Pb) 206.9

Magnesiumi (Mg) 24.4

Mangaani (Mn) 55,0

Natriumi (Na) 23,0

Nikkeli (Ni) 58,7

Platina (Pt) 194,8

Pii (Si) 28,4

Rauta (Fe) 55,9

Rikki (S) 32,1
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Hopea (Ag) 107,9 Sinkki (Zn) 65.4

Jodi (J) 127,0 Tina (Sn) 119.0

Kaliumi (K) 39.2 Typpi (X) 14.0

Kalsium! (Ca) 40,1 Vety (H) 1,0

Kloori (Cl) 35.5 Vismuutti (Bi) 208,0

Kromi fCr) 52,1 W. B.

Atomivolymi, atomipainon ja ominaispainon
osamäärä.
Atonia (kreik.), velttous ;' kudosten veltostu-

minen ; puuttuva tai vaillinainen supistumis-

kyky e.sim. verisuonien seinissä, sydänlihaksessa,

emässä j. n. e. H. 0-B.

Atragene ks. C 1 e m a t i s.

Atrain 1. A h r a i n, vä'äliisillä

piillä varustettu kalastin, jolla

tavallisimmin pyydetään kevääl-

lä kudulta (tuulastus) ja syys-

öinä soihdun valossa (soihdulla

käynti, tuohustus). U. T. S.

Atrato [-ä'-J, joki Columbiassa
Etelä-Ameriikassa, tulee Andis-
vuorilta ja laskee Darienin lah-

teen; yli 600 km pitkä.

Atrek, alajuoksullaan Persian
ja Venajan Keski-Aasian raja-

joki, laskee Kaspian-mereen, n. 600 km pitkä.
Sen suurin lisäjoki on Sumbar.
Atresia (kreik. kielteinen a, ja trön = porata

läpi), luonnollisen tiehyeen puute. — A. ani,
peräaukon puute ; a. r e c t i peräsuolen puute,
y. m.
Atreus /-c'//-/, kreik. taruhenkilö, Pelopsin

poika, Mykenain kuningas. Hänen veljensä
Thyestes viettelee hänen puolisonsa Aeropen ja
anastaa hänen karjastaan kultakaritsan, kunin-
kuuden tunnusmerkin. Riitojen jälkeen, joita
eri lähteissä on eri tavoin kerrottu, veljekset
näennäisesti sopivat. Mutta A. teurastuttaa
Thyesteen pojat ja tarjoo ne isälle syötäväksi.
Kauhusta aurinko kääntyy radallaan.— Muuta-
man tarun mukaan A. sai surmansa Thyesteen
pojan, Aigisthoksen kädestä. — A:n poikina
mainitaan Khrysippos, Pleisthenes, Agamemnon
ja Menelaos ; eriiän tarutoisinnon mukaan Agara.
ja Menel. olivat Atreuksen pojan Pleistheneen
poikia. — A:n synkkää tarustoa on paljon käsi-
telty runoudessa, varsinkin tragedioissa.

O. E. T.

Atriplex, m a 1 1 s a, kasvi-

suku f7/e»opodiacf(B-heimos-

sa. Harmahtavasuomuisia tai

valkojauhoisia yrttejä tahi

ruohovarpuja. Kukat yksi-

kotisia tahi sekaso[iuisia

pienissä vihreissä ryhmissä
lehliliangoissa tahi tähkissä.

N. 120 lajia lauhkeissa ja

subtrooppisissa vyöhykkeissä
varsinkiu arosenduissa.

Meillä yleisimmät lajit A.
hnxtatitm ja A. patulum ovat
rikkaruohoja.
Atrium [ä-J (lat.) , mui-

naisroonialaisen rakennuksen
päähuone (tupa), jonka ym-
pärillä muut huoneet olivat.

Siinä oli alkuaan kotiliesi ja

aviovuode ja se oli koko
perhekunnan yhteinen työ- a. patulum.

Atrium.

ja ruokahuone. Valonsa atrium sai katossa
olevasta aukosta (compluviumj, josta sadevesi
virtasi lattiassa olevaan altaaseen (impluvium).
Tasavallan viime ajoilta saakka atrium useim-
miten komeasti sisustettiin sekä oli seurustelu-

ja vastaanottohuoneena. — Muinaiskristillisessä
rakennustaiteessa atrium (1. p a r a d i s u s) oli

basilikan länsipuolella oleva pylvästön ympä-
röimä esikartano. K. J. H.
Atrofia (kreik. atrophi'a = ravinnon puute,

surkastuminen)
,
yleiseen tahi paikalliseen ravitse-

misen tahi kasvamisen häiriöön, tulehdukseen
tai muuhun taudin ilmiöön perustuva kudoksen
ja elimen kooltaan väheneminen, kutistuminen
tai surkastuminen. il. 0-B.
Atropa Belladonna, SoZonace<B-heiraoon kuu-

luva haarova yrtti, jonka lehdet ovat puikeita
ja johteiskantaisia, yk-

sinäiset kukat ruskean-
punaisia, torvimaisesti

kellomaisia, hedelmä
kirsikan näköinen, kiil-

tävän musta, monisie-
meninen marja. Keski-
ja Etelä-Euroopasta ja

Etu-Aasiasta. Puutar-
hoissa viljelty. Sisäl-

tää myrkyllistä a t r o-

p i i n i a (ks. t.).

Atropiini, Atropa
belladonnasta, Datura
stramoniumista., Sola-

niini tiigrumista y. m.
kasveista saatu alka-
loidi ; sillä on kyky
laajentaa silmäterää

;

käytetään lääkkeenä
silmä- ja hermotau-
deissa; on morfiinin

Belladouua. a bedflmlln läpi-

leikkaus, b siemen.

vastamyrkky häiritsemättä sen kipuja lieven-
täväii vaikutusta. J/. 0-B.
Atrooppinen ks. S i e m e n a i h e.

Atropos (kreik.), yksi kreikkalaisten kohta-
lottari.-ta. moiri.sta. ks. M o i r a.

Atschin ks. .\ t j e h.

Atsin ks. A t j e h.
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Atsinsk, kaupunki Etelä-Siperiassa Jeniseis-

kin kuvernementissa Tsulym-joen ja Siperian

radan varrella, 6.699 as. (1900).

Atsimut (arab.), kaari taivaanrannalla puoli-

päiväympyrän ja tähden kautta kulkevan pysty-

ympyrän välillä ; myös kulma näiden ympyröi-
den välillä ; lasketaan alkaen etelästä lännen,

pohjoisen ja idän kautta 0°-360''. — Atsimut-
ympyrä, vaakasuora, asteisiin jaettu ympyrä
tähtitieteellisissä koneissa atsimutin mittaa-

mista varten. — Atsimutaalikone, kone,

jonka avulla atsimut määrätään.
Atsobentsoli, eräs bentsolin (ks. t.) typpi-

derivaatti, syntyy, kun nitrobentsolia pelkiste-

tään natriumilla tai natriumamalgamilla alko-

holiliuoksessa tai myös sinkkijauholla ja natron-

lipeällä ; oranssinpunaisia kiteitä; typpihapon
vaikutuksesta saadaan siitä nitroatsobentsolia ja

ammoniumsulfidin vaikutuksesta amidoatsobent-
solia („aniliinikeltaista")

,
josta väkevän rikki-

hapon avulla saadaan värinä („happokeltaista")

käytetty sulfouihapposeos. S. K-i.

Atsoinen (kreik. kielteinen a, ja tsöo's =

elävä) , eloton ; atsoinen muodostuma =

arkeiset muodostumat (ks. t.)

.

Atsoospermia (kreik. kieltävä a, tsöon = elävä

olento, ja s^ie; ma = siemen) , miehen hedelmättö-
myys, joka johtuu siittiöiden puutteesta.

Atsoväriaineet, keinotekoisesti valmistettuja,

orgaanisia väriaineita, joiden kromoforina on
atsoryhmä — N = N — . Auksokromi-ryhminä
ovat esim. NH^ = ja OH = ryhmät — amido- ja

oksyväriaineet (ks. "Väriaineet). — Valmis-
tetaan käsittelemällä diatsoyhdistyksiä (jotka

syntyvät typpihapokkeen vaikutuksesta primää-
risiin amiineihin) amiineilla, fenoleilla tai sulfo-

hapoilla. Yksinkertaisemmat atsoväriaineet ovat
keltaisia, oranssin värisiä tai punertavia. Tum-
manpunaisissa ja sinisissä a.-väriaineissa on
tavallisesti kaksi atsoryhmää. Sellaisia saadaan
diatsoteeraamalla yksinkertaisia atsoyhdistyksiä
typpihapokkeella ja antamalla jonkun amiinin
tai fenolin vaikuttaa tällöin muodostuneeseen
diatsoyhdistykseen. Yleensä voidaan sanoa, että

molekylipainon lisääntyessä väri muuttuu jär-

jestyksessä: keltainen, oranssinvärinen, punai-
nen, violetti, sininen. A:ita käytetään villaa,

silkkiä ja myös puuvillaa värjättäessä; kangas-
painossa käytetään niitä hyvin paljon. A.-väri-

aineilla on kaupassa mielivaltaisesti valittuja

nimiä. Lisäksi on otettu kirjaimia, kuten O
(oranssi), R (punertava), Y (kellertävä). Vä-
rin voimakkuus merkitään numeroilla. Tär-
keimpiä ovat; aniliinikeltainen, krysoidiini, he-

liantiini, resorsiinikeltainen, kongopunainen, at-

sosininen. S. K-i.

Atsoyhdistykset (ransk. azo/e = typpi) , typpi-

pitoisia orgaanisia yhdistyksiä, joissa tavalli-

sesti on kaksi aromaattista radikaalia (esim.

fonyli, naftyli) kahden typpiatomin yhdistä-
rainä (—N = N—). Niitä saadaan pelkistämällä
aromaattisia nitroyhdistyksiä alkaalisessa liuok-

sessa. Vähemmässä määrin muodostuu a:iä,

kun aniliineja hapetetaan. Usein valmistetaan
atsoyhdistyksiä seuraavalla tavalla: aniliinia kä-
sitellään typpihapokkeella; saadaan diatsoyhdis-
tys ; tähän annetaan aniliinin tai fenolin tai aro-

maattisen sulfohapon vaikuttaa, joUoinka atso-

yhdistys muodostuu. Ovat värillisiä, kiteisiä.

Attagfiius pellio.

Etelä- ja Keski-

p i a s s a b a p a 1-

Atsuuri (arab. al-azurd - sininen) , lasuuri-

kivi 1. kuparilasuuri (ks. t.) , myös ultramariini
ja tummansininen kobolttilasi. Atsuurisini, tai-

vaausini.

Attacca [a'k-] (it. = „yhdistäl", „sidoI"),
miis., merkitään sonaatin tai muun sarjasävel-

lyksen yksityisen osan loppuun, ellei pidetä lomaa
ennen seuraavan osan alkamista, vaan viimeisen
sävelen kajahdettua on heti jatkettava.
Attache [-se'] (ransk.), ks. Attasea.
Attagenus, kovakuoriais-

suku. A. pellio, 4-5 mm pitkä,

musta, 2 valkoista pilkkua
peitinsiivissä

;
joskus hyvin

vahingollinen. Ruskea toukka,
jonka takaruumis on varus-
tettu pitkällä sukaistupsulla,

hävittää turkiksia, karva-
mattoja y. m. U. 8-s.

Attalea, sulkapalmusuku
Ameriikasta. A. funiferau,
m u n, laajenneiden lehtiruotityvien karkeita
syitä, „piassaba"-kuituja, punotaan köysiksi tahi

käytetään harjoihin ja luutiin. A. Cobunen
pähkinöiden kivikovasta kuoresta sorvataan nap-
peja, rukousnauhahelmiä y. m. A. excelsan,

urikurupalmun, öljynpitoiset hedelmät ovat
syötäviä.

Attalos (lat. Atialus) , usean Pergamonin ku-
ninkaan nimi. 1. A. I S o t e r, hallitsi 241-197

e. Kr. Kohta hallitsijaksi päästyään A. saa-

vutti Kaikos-virran luona ratkaisevan voiton
Vähää-Aasiaa ahdistavista galatalaisista (gal-

lialaisista), jonka jälkeen hän otti kuninkaan
nimen. Sittemmin hän vaihtelevalla onnella kävi
pitkällisiä sotia Syyrian kuninkaita Seleukos
III:ta ja Antiokhos III:ta („Suurta") sekä hei-

dän sotapäällikköään Akhaiosta vastaan, joka
oli tekeytynyt itsenäiseksi hallitsijaksi. Myö-
hemmin A. yhtyi Aitolian liittoon sekä rooma-
laisiin, joita uskollisesti auttoi sodissa Make-
donian kuningasta Philippos V:tä (III) vas-

taan, kunnes hän ke.sken toista makedonialais-

sotaa äkkiä kuoli, 197 e. Kr. Gallialaisista saa-

mansa voiton muistoksi A. pystytti Pergamoniin
joukon taideteoksia ja pani alulle suuren Zeuk-

sen alttarin rakentamisen. Samoin kuin seuraa-

jansa, A., paitsi taiteita, suosi myös tieteitä ja

kirjallisuutta. — 2. A. II P h i 1 a d e 1 p h o s,

edellisen poika, hallitsi 159-138 e. Kr. — 3. A. III

P h i 1 o m e t o r, edellisen veljenpoika (tai mah-
dollisesti poika), hallitsi 138-133 e. Kr. Kun A.,

jonka kerrotaan enimmäkseen harjoittaneen tie-

teitä ja taiteita, mutta olleen luonteeltaan omi-

tuinen, 38 vuoden vanhana kuoli, havaittiin

hänen testamentissaan määränneen Rooman
kansan valtakuntansa ja suurten rikkauksiensa

perilliseksi. E. R-n.

Attalus, Länsi-Rooman keisari, jonka Länsi-

goottien kuningas Alarik 409 j. Kr. nosti valta-

istuimelle, tehden hänet Honoriuksen vasta-

keisariksi. Seuraavana vuonna Alarik kuiten-

kin erotti hänet, mutta 414 A:n onnistui uudel-

leen saada keisarinarvo. V. 415 A. joutui Hono-

riuksen käsiin, joka lähetti hänet maanpakoon
Liparian saarille. E. R-n.

Attär (..rohtojen kauppias"), Muhammed
Ferld-eddin (1119-1230), Persian suurin

m.ystillinen runoilija. Hänen kuuluisin teok-
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sensa on „Mantik attair" („Lintujen puhetta"),

jossa ihmissielu ja jumaluus asetetaan toistensa

arvoon. Kuuluisa on myös „PeDdname", joukko
opetusrunoja ja mietelmiä (saksaksi käiinsi Nes-

selmann 1871). K. T-t.

Attasea (ransk. ntiache), vieraan maan lähe-

tystössä palveleva uuorempi virkamies.
Atterbom [-burn], Per Daniel Amadeus

(1790-1855), ruots. runoilija ja kirjallisuushisto-

rioitsija, syut. 19 p.

tammik. 1790 Asbossa
Ttägöötanmaalla ; oli

Upsalassa 1807 perus-

tetun „Aurora"-seu-
ran päämies ja „Phos-
phoros" nimisen ai-

kakauslehden toimit-

taja, taisteli uusro-

manttisten aatteiden

puolesta kustavilai-

sia vastaan. Huo-
mattavimmat teok-

set: „Fägel blä", kes-

ken jäänyt satunäy-

telmä, ja „Lycksalig-

hetens ö", näytelmä-
runo, joka sisältää

A:n romanttisen elämänkatsomuksen ja muuta-
mia liänen parhaista runoistaan. Hänen kirjal-

lisuushistoriallinen pääteoksensa on „Svenska
.siare och skaldcr" (1841-55). A. tuli 18i8 filo-

sofian ja 1835 estetiikan ja uudemman kirjalli-

suuden profe.ssoriksi Upsalan yliopistoon. Kuoli

Upsalassa 21 p. lieinäk. 1855. V. T.

Atthis, 4:nnelUi ja 3:nnella vuosis. e. Kr. ku-

koistaneen, Attikan paikallishistoriaa käsittele-

vän kronikkakirjailisuuden yhteisnimitys. Sen
huomattavin edustaja oli Philokhoros
(k. 2(11 e. Kr.). E. U-n.

Atticus, Titus Pomponius (109-32

e. Kr.), roomalainen ritari, opiskeli nuorena
useita vuosia Ateenassa (siitä nimi A. = , .attika-

lainen") ; Koomassa hän sitten eli yksityisenä

miehenä harjoittaen kirjallisia toimia. Oli

Ciceron läheinen ystävä. Hänen kustannusliik-

keensä (kirjain jäljentäminen) on mainittava.

Hänen teoksistaan ei ole ainoatakaan jäljellä,

jotavastoin ficoron hänelle kirjoittamat kirjeet

ovat säilyneet.

Attika (kreik. Attikc', lat. Attica), Kreikan
kaakkoisin maakimla, jota rajoittavat pohjoi-

sessa Boiotia, lännessä Megaris, lounaassa Sa-

ronin lahti ja idässä Aigeian-meri. A:n pinta-

ala (saaret mukaan luettuina) tekee lähes

2,000 km', väkiluku oli vanhan Kreikan kukois-
tusajalla n. 250,000, nykyään n. 342,000 as. Mel-

koisen osan täyttävät vuoret. Niiden välisistä

lakeuksista on huomattavin Ateenan tasanko
(Pedion tasanko), jota ympäröivät lännessä

Aigaleos-, pohjoisessa Parnes-, koillisessa Brilet-

tos- 1. Pentelikon- ja kaakossa Hymettos-vuoret.
Pitkin A:u pohjoisrajaa kulkee Kithaironin
vuoriharju. kaakossa on Laurion-vuori ja

Sunionin niemi. Vähäpätöisistä joista on huo-
mattavin Kephisos (nyk. Sarantapotamos) . A:n
asukkaat olivat muinoin joonilaista heimoa,
nykyään ne enimmäkseen ovat albanialaisia.

Suuremmalla men"'styksellä kuin maanviljelystä

on A:ssa aina harjoitettu öljy- ja viinipuun vil-

jelystä sekä lampaan- ja mehiläishoitoa. Tuot-

tava on myös ollut kalastus, jonka ohella kauppa
ja merenkulku muinaisajalla olivat vilkkaat.

A. oli silloin jaettu kuntiin („dtmoi"), joita

Rooman keisarivallan alussa mainitaan olleen

174 ja jotka Kleistheneen ajoista (v. 510 e. Kr.)

olivat jaetut A:n 10:n (ajoittain 12:n-13:n)

,heimon" (phylai) kesken. A:n pääkaupunkina
on aina ollut Ateena; muista paikoista mai-
nittakoon P e i r a i e u s, E 1 e u s i s ja Mara-
thon. Nykyään A. (ynnä S a 1 a m i s, A i g i n a
ja M e g a r i s) muodostaa erityisen hallintopii-

rin (,,nomos"). E. U-n.

Attika (kreik.), rakennust., riemukaarissa ja

rakennuksissa vaakasuorasti päättyvä koristeel-

linen rakennusosa kattolistan yläpuolella. Usein
siinä on kuvapatsaita, vertauskuvia tai kirjoi-

tuksia, jotka osoittavat rakennuksen tarkoitusta.

Attika kuuluu antiikkiseen rakennustaiteeseen,

josta sen sitten renessanssi otti käytäntöön.
E. R-r.

,,Attikalainen suola", hieno ja älykäs suk-

keluus.

Attikisnii, attikalaisuus, attikalainen, s. o.

ateenalainen kielimurre, jota varsinkin 5:nnen
vuosisadan suuret kirjailijat olivat kehittäneet.

Myöhemmin nimitettiin A:n nimellä sitä kirjal-

lisuuden suuntaa, joka pyrki palauttamaan aito-

attikalaisen kielenkäytön; tämä pyrkimys vai

litsi etenkin n. s. nuorempien sofistien aika-

kaudella (2 vuosis. j. Kr.), ja sen kannattajia
kutsuttiin attikisteiksi. E. R-n.

Attila ik. 453), hunnien kuningas, Mundzukin
poika, tuli 433 setänsä jälkeen hallitukseen yh-
dessä veljensä Bledau kanssa, ja 445 veljensä

murhattuaan yksin hallitsijaksi. Hänen val-

tansa keskuspaikka oli nyk. Unkarissa ja täältä

lähtien liän laajalti teki ympärillä asuvat ta-

taarilaiset ja germaanilaiset kansat alamaisik-
sensa sekä pakoitti Itä-Rooman keisarit maksa-
maan itsellensä suunnattomia vuotuisia lunnaita.

V. 449 kävi Konstantinopolin hovin puolesta

.Vttilaa lepyttämässä lähetystö. Maksiminos ja

Priskos johtajina, joiden matkasta on jälkimaa-
ilmalle säilynyt tärkeä ja valaiseva kertomus.
\'. 450 A., suuttuneena siitä, että Rooman kei-

sari Valentinianus III, jonka sisarta Honoriaa A.
oli kosinut, oli hyljäuuyt hänen kosintansa, lu-

kemattoman sotajoukon kanssa lähti liikkeelle

Länsi-Rooman valtakuntaa vastaan ja kulki hä-

vittäen Etelä-Saksan kautta Reinin yli Galliaan.

Täältä kuitenkin Aetius (ks. t.) taistelussa Ka-
talaunisilla kentillä 451 pakoitti hänet peräy-
tymään. Mutta jo seur. vuonna A. oli valmis
hyökkäämään pohjoiseen Italiaan, jossa hävitti

.Vquilcjan, mutta josta sitten, tarinan mukaan
paavi Leo X:n taivuttamana, i)alasi omaan maa-
hansa. V. 453 A. äkkiä kuoli keskellä hääjuh-
liansa germaanilaisen ruhtinattaren Ildikon
kaussa, nähtävästi tämän surmaamana, ja hänen
laaja valtakuntansa hajosi pian. .X. oli lyhyen-
läntä, nuitta lujavartaloinen ; iho oli tumma, sil-

mät pienet, mutta teriivät, parrauk.asvu harva.

Hänen esiintymisensä oli arvokas, elämäntavat
yksinkertaiset, ja vaikka hänen vihansa vapi-

sutti rohkeimmatkin, oli hän muuten oikeutta
rakastava. Hallitsija, joka jMulisti niin monta
eri kansaa valtansa alle ja piti niitä koossa, ei

suinkaan voinut olla aivan tavallinen henkilö.
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Saksalaisten tarinoissa A. säilyi Etzel (skandi-

naaveilla Atle) kuninkaan nimellä ja sai heiltä

liikanimen Godegisel (s. o. Jumalan vitsa), joka

hyvin ilmaisee sitä tunnetta, jota A. aikalaisis-

saan herätti. [A. Thierry, „Histoire d'Attila et

de ses successeurs" (myöskin saksaksi).]

K. G.

Attila (unk. atilla), unk. kansallispukuun

kuuluva lyhyt, nyörikoristeilla varustettu takki

;

husaariutakki.

Attis (Atys), jumalaisolento, jota alkuaan

palveltiin Fryygiassa ja Lyydiassa, sittemmin
Kreikassa ja myös Roo-
massa. Tarun mukaan A.

oli ihana nuorukainen, jota

jumalten emo, Kybele,

lempi. Kun- jumalatar sur-

masi A:n rakastetun, jou-

tui A. mielipuoleksi ja run-

teli itsensä kuoliaaksi,

jonka jälkeen Kybele har-

haili maita mantereita
häntä etsimässä. A:n pal-

velus liittyi Kybelen kult-

tiin ja siihen kuului hur-

jia surumenoja, joiden kes-

täessä hänen pappinsa
(6 a lii) haltioissaan it-

seään silpoivat ja joita

.\ttis. seurasi yhtä hillitön ilo-

juhla. E. R-n.

Attitydi (ransk. attitude] , itsetietoisesti ilmei-

käs taiteellinen ruumiinasento, vars. kuvael-

missa.

Attius ks. A c c i u s.

Attok (Atak), kaupunki ja linnoitus britti-

läisessä Ita-Intiassa, Punjabin maakunnassa,
vastapäätä Kabulin laskua Indus-jokeen. Pai-

kalla on suuri sotajohteellinen merkitys, se kun
on Etu-Aasiasta Intiaan kulkevan valtaväylän
varrella (Kabulin laaksossa).

Attorney [3t33'ni], asianajaja, joka Englan-
nissa valmistelee asian, mutta ei itse esiinny oi-

keuden edessä.

Attraktsioni (lat. attraliere = vetää luo),

kahden kappaleen välinen vaikutus, mikä ilme-

nee siinä, että ne ilman ulkonaista syytä pyrki-

vät lähenemään toisiaan. Luonnossa esiintyvän
a:n syyt ovat usein hyvin monimutkaiset. Sel-

lainen on esim. sähköisten kappalten ja mag-
neettipoolien välinen a. Tavallisesti käsitetään
a:lla taivaankappalten ja niiden osien välistä

n. s. vetovoimaa, mikä maan ja sen pinnalla

olevien esineiden kesken ilmenee painovoimana.
Tämän syytä ei osata selittää. A:iin lasketaan
vielä n. s. molekylaariset attraktsionivoimat:
kohesionivoima, mikä pitää kappaleen osat

koossa, adhesioni- eli tartuntavoima, joka vai-

kuttaa esim. sen, että vesi tarttuu astian seinä-

miin, kemiallinen taipumus, mikä vaikuttaa
kemiallisissa ilmiöissä. Yleisen a.- 1. vetovoima-
lain keksi kuuluisa englantilainen Isak New-
ton ITmnelUi vuosisadalla.

Attributiivi ks. Attribuutti.
Attribuutti (lat. at t rib u' tum = lisätty) , lisä-

määräys 1. lisä, välittömästi (ilman verbin apua)
substantiiviin liittyvä määräys: adjektiivi-attri-

buutti (esim. vallcoiscn paidan avatusta aukea-
masta paistoi ruskea, voimakas rinta), substan-

tiivi-attribuutti (esim. ee-poksemme Kalevala on
käännetty monille kielille) ja genitiivi-attri-

buutti 1. attributiivi (esim. hauen pää ja

halon pää, siian pää ja sian pää). A. K.
Taiteessa a:lla tarkoitetaan tunnusmerk-

kiä 1. symbolia, jolla huomio käännetään johon-

kin taideluoman pääominaisuuteen; esim. Posei-

doniu kolmikärki. — Filosofiassa a. tar-

koittaa olion olennaista ominaisuutta.
Attritio [-trVtiöJ (< lat. terere = kuluttaa),

roomalaiskatolisen kirkon oppijärjestelmässä sel-

lainen epätäydellinen katumus, jota ei ole ai-

heuttanut suru synnin tähden, vaan yksistään
rangaistuksen pelko. Oikea, siveellisistä syistä

lähtevä katumus on contritio. J. G.

Attu, vanha kartano Paraisten pitäjässä,

mainitaan jo 1400-luvulla, ollut Skalm-, Stälarm-,

Stälhandske- y. m. sukujen hallussa.

Atulat, pienet, terävillä leuoilla varustetut

hohtimet, joita käytetään metallilankojen poikki-

leikkaamiseen.
Atunmaa 1. A 1 1 u 1 a n d e t, saari lähellä

Turkua.
Atwood [fitCidJ, George (1745-1807), engl.

fysiikan tutkija. Keksi hänestä nimensä saa-

neen pudotuskoneen.
Atys ks. Attis.
Au, kullan (auruni) kem. merkki.
Aubade [obä'dJ (ransk.) , trubaduuriajan aamu-

serenadi.

Aubanel [obane'l], Joseph Marie Jean
Baptiste Theodore (1829-86), uusproven-
eelainen runoilija, Felibre-liiton huomatuimpia
jäseniä, osoittautui rakkaudenrunoissaan „La
miougrano entraduberto" (,,Puoliavoin gra-

naattiomena") aito lyyrikoksi, jossa kaipauksen
tuskan alla hehkui ja leimusi valtava liekki ja

joka pystyi luomaan sattuvia värikkäitä kuvia.

Paitsi runoja hän kirjoitti myös näytelmiä.

[Legrfn (1804) ja VVelterin (1901) kirjoittamia

elämäkertoja.]

Aube [öb]. 1. Seinen oik. syrjäjoki. —
2. Departementti koillisessa Ranskassa, käsittää

osia Champagnesta, Bourgognesta ja Ile de Fran-

cesta, 6,026 km=, 243,670 as. (1906). Pohjoisosa

hedelmätöntä, kaakossa hedelmällisiä laaksoja,

joissa viini hyvin menestyy. Huomattava rauta-

ja pumpuliteollisuus. Pääkaupunki Troyes.

A. R. B.

Auber [obu'r], Daniel Frangois Es-
prit (1782-1871), kuuluisa ransk. oopperasävel-

täjä, yli puolen vuosisadan ransk. opera eomi-

quen etevin edustaja, Cherubinin ja Boieldieun

oppilas, saavutti maineensa oopperalla „Portiein

nykkä" (1828), joka yhdessä Rossinin „Wilhelm
Teliin" kanssa merkitsi suuren oopperan muoto-

jen muuttumista ja kansanvaltaista vapauden-

rakkautta uhkuvana, saavutti poliittisenkin mer-

kityksen, se kun innostutti mieliä lS30:n vallan-

kumouksen edellisellä ajalla. A:n muista teok-

sista mainittakoon „Fra Diavolo" (1830; Suo-

messakin esitetty) ja „Le macon" („Muurari";

1825) ; kaikkiaan hän on säveltänyt 80 oopperaa.

A. oli akatemian jäsen ja (v:sta 1842) Pariisin

konservatorin johtaja.

Aubergine [obärzVn] (ransk.) , kiinalainen tai

japanilainen sinipunaiseksi lasitettu saviastia.

Aubigne fobinjCJ, Theodore Agrippa d'

(1550-1630), ransk. kirjailija, hugenottien ete-
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vimpiä miehiä, Henrik Xavarralaisen ystävä.

Madame de Mainteuonin isoisä, kuoli maanpako-
laisuudessa. Hänen teoksensa „Histoire univer-

selle 1550-1601" poltettiin Pariisin parlamentin
toimesta. Huomattavin hänen teoksistansa oli

„Les tragiques", runoelma, jonka sisällyksenä

on Ranskan onneton tila, uskonvainojen roviot

ja .Jumalan rangaistukset.

Aubrac-vuoret [oira'k], vulkaaninen n. 50-

60 km pitkä vuorijono Auvergnen vuoristossa

Etelil-Kanskassa, korkein huippu on ilailhebiau

(1,471 m). Väestö elää karjan-, erityisesti lam-

paanhoidolla.
Auburn löbanj. 1. Kaupunki Yhdysvalloissa.

New Yorkin valtios.sa, 30,345 as. (1900). Har-
joittaa koneteollisuutta. Tunnettu on A:n v.

1816 järjestetty vankila (Auburn-järjestelmä:

yöllä koppi, päivällä yhteinen työ vaitioUen). —
2. Kaupunki Yhdysvalloissa, Mainen valtiossa,

12,951 as., puuvilla- ja kenkätehtaita.

Aucassin ja Nicolete [ökasä', nikole't], kuu-
lui.sa muina i.sranskalainen sekä suorasanainen
että runotyylinen kertomus 13:nnen vuosis. alku-

puolelta. Siinä puhutaan nuoresta kreivin po-

jasta A:sta, joka monien taistelujen ja vaivojen

jälkeen voittaa rakastettunsa, ihmeen ihanan
vankina olevan saraseenittaren N:n.
Auchenia ks. L a a m a e 1 ä i m e t.

Auckland [öklsnd], kaupunki Uudessa See-

lannissa, pohjoissaaren pohjoisrannalla. Hau
raki-lahden rannalla, 74,000 a.s. (1903). Yli-

opisto, useita kouluja ja museoita, erinomainen
satama ja hyvä tokka. Vilkas kauppa.
Auckland-saaret lOkhnd-], asumaton saari-

ryhmä 330 km etelään Uudesta Seelannista.

Saaret vuorisia ja metsäisiä.

Au contraire (ransk. o köträ'r), päinvastoin.
Au courant (ran.sk. o kura'), kuluvan (ajan)

t. juoksevan (asian) tasalla; käypään hintaan;
olla a. c, olla tapahtumain tasalla.

Auctor (lat.) ks. A u k t o r i.

Aucuba jaiionica, alativiheriä pensas CornacecE-

heimossa. Leh-

y^ det vaalean-

vihreitä, nah-
keita, harva-
sabaisia. Ku-
kat kaksikoti-

sia, hedelmät
korallinpunai-
sia marjoja.
Kotoisin Japa-
nista ja Itä-

Kiinasta. Eten-
kin kirjavaleh-

tisiä muunnok-
sia viljellään

meillä hyvin
yleisesti ruuk-
kukasveina.

Aude lOdJ. 1. Joki Etelä-Ranskassa, lähtee
Pyreneitten itäosasta ja laskee Välimereen, 223
km. — 2. Departementti Etelä-Ranskassa Lan-
guedocin maakunnassa. Välimeren rannalla,

6,342 km', 308,327 as. (1906). Harjoitetaan
maissin-, vehnän- ja viininviljelystä, karjan-,
erit. lampaanhoitoa, kalastusta ja vuoriteolli-

suutta (rautaa, kuparia ja marmoria). Pää-
kaupunki on Careassouue.

.\ucuba japonica. a kukka.

Audebert [odbä'r], Jean Baptiste (1759-

1800), ransk. luonnontutkija, piirustaja ja kupa-
rinpiirtäjä, jonka apinoita ja lintuja (varsinkin

kolibreja ja paratiisilintuja) esittävä pääteos
merkitsee suurta edistysaskelta luonnonhistorial-

lisen kuvaamataiteen alalla.

Audh (Oudh), luoteisen Etu-Intian maakunta,
Gaages-virran ja Nepalin valtion välillä, 64,000

km', 12,833,077 as. eli n. 200 km=:llä. Tasankoa,
jonka läpi Gangeksen syrjäjoet Gogra 3a Gumti
virtaavat; ilmanala kuuma ja kuiva. Viljellään

riisiä, vehnää, sokeria, oopiumia, puuvillaa

y. m. Karjanhoitoa ja kauppaa harjoitetaan;

metsiä on runsaasti. Pääk. Lucknow, kuuluisa
V. 1857 kapinasta. Väestöstä 90 % braamalaisia,
10 'yo muhamettilaisia. A. oli ennen vasallival-

tio, mutta liitettiin 1877 engl. alueeksi.

Audiatur et altera pars [-(Vt-J (lat.), „kuul-
takoon toistakin puolta".

Audienssi (ransk. audience < lat. audVre =

kuulla), puheille pääsy.
Audiflfret-Pasquier [odifre'-paskje'], E d ra e

.\ r m a n d G as t on d', A.-P:u herttua (1823-

1905), ransk. valtiomies, oli vv. 1871-76 kansal-

liskokouksen jäsen ja yksi orleanilaisten johta-

jia. V. 1874 hänestä tuli kansalliskokouksen
varaesimies ja v. 1875 esimies, vv. 1876-79 uuden
senaatin ensimäinen presidentti. V. 1878 hän
tuli akatemian jäseneksi.

Audifoni (lat. audVre = kuulla, ja kreik.
pliönä' = ää.a\), kuulokone kuuroja varten: puhu-
taan mikrofoniin, jonka värähtelevään levyyn
on kiinnitetty nauha, tämän toiseen päähän puu-
kappale, jonka kuuro ottaa hampaittensa väliin.

Audiometri (lat. uHdiVe = kuulla, ja kreik.

mt/roH = mitta) , kone, jolla mikrofonin ja tele-

fonin avulla määrätään ihmisen korvan herk-
kyyttä.

Auditori 1. Auditorium ['tiö'-] (lat.),

luentosali.

Auditööri (ransk. auditeur, < lat. aiiditor =

kuuntelija), sotatuomari.
Audjila (kreik. Augila), kosteikko itäise.ssä

Saharassa, etelään Borbasta, kuuluu Tripolik-

.seen, asukkaat (n. 11,000) muhamettilaisia ber-

berejä. Useiden karavaaniteiden solmukohta.
Kuuluisa taatelipalmuistaan.
Audubon födjftbaii], John James (1780-

1S51), amer. luonnontutkija. Julkaisi sarjan
loisloteoksia Yhdysvaltojen lintu- ja imettäväis-

faunasta.

Aue. 1. Kaupunki Saksissa, Muiden varrella,

17,149 as. (1905), tehdaskaupunki. — 2. Wese-
rin vasemmanpuoleinen lisäjoki.

Auenbrugger von Auenbrug, L e o p o I d
(1722-lSui))

, kuuluisa \vieniläinen lääkäri. Keksi
kouhkotaudin tutkinnassa n. s. perkussioni-
menettelyn.
Auer (päivänsavu, aurinkousva) on

ilman läpinäkyväisyyden väheneminen, minkä
aiheuttaa runsas pölymäärä. Sitä on aina ke-
sällä pitkien poutien tai metsänpalojen jälkeen,
myöskin talvella etenkin kaupungeissa tyynillä
pakkasilla, kun tuuli ei kuljeta pois savua.
Auer, Ignaz (1846-1907), saksal. sosiaali-

demokraatti; harjoitti aluksi satulasepänammat-
tia; oli 1877-78, 1880-87 ja v:sta 1890 kuole-
maansa asti edustajana Saksan valtiopäivillä ja
v:sta 1890 sosiaalidemokraattisen puoluehallin-
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non jäsenenä. A., joka aikanaan oli puolueensa

jaloimpia persoonallisuuksia, oli kantansa puo-

lesta lähellä Bernsteinin ja VoUmarin y. m.

edustamaa revisionistista suuntaa.

Auerbach, Berthold (1812-82) , saks. kir-

jailija, juutalaissyntyinen, lämminsydäminen,
selväpäinen kansanystävä. Tutki ja käänsi Spi-

nozaa, mieltyi hänen etiikkaansa, jonka vai-

kutus tuutuu hänen runoudessaankin. Tuli

kuuluksi etelä-saksalaisten kansankuvaustensa,
„Schwarz\välder Dorfgesehichten" (1843-54)

kautta. Niitä seurasi yhtä suositut, maalais-

oloja kuvaavat romaanit „Barfussele" (..Avo-

jalka" 185G), „Joseph im Schnee" („Juoseppi

lumessa" 1861) ja „Edelweiss" (1861), joista

kaksi ensinmainittua on suomeksikin käännetty.

Lisäksi A. toimitti kansankalenteria „Der
Gevattersmann" ja julkaisi näytelmät .,Andree

Hfrfer" ja „Der Wahrspruch" sekä useita romaa-

neja: „Auf der Höhe", „Neues Leben", „Wald-
fried" y. m. V. T.

Auer-lamppu, itävaltalaisen K. Auer von

Welsbachin keksimä kaasuhehkulamppu, missä

valo saadaan kuumentamalla ilmansekaisella

valokaasulla n. s. sukkaa, joka hehkuessaan an-

taa hyvin kirkkaan valon. Sukka, joka sisäl-

tää 98-99 % cerium- ja 1-2 r'o thoriumoksidia,

valmistetaan kastamalla erikoisesti valmistettua

harsomaista kangasta mainittujen metallien

nitraattiliuvokseen ja polttamalla se, jolloin

kangas ]ialaa ja jäljelle jää ainoastaan metallien

oksidit. Polttaminen suoritetaan vasta, kun
sukka on pantu lamppuun, mihin se on jääpä,

koska se polttamisen jälkeen on hyvin hauras.

Auerin lamppujen valovoima on 60-80 normaali-

kynttilää. Auerin lamppua käyttäen tulee

kaasuvalo erittäin huokeaksi, ja kun siinä kehit-

tyy vähän lämpöä ja hiilihappoa, on se tervey-

dellisessäkin suhteessa edullinen.

Auersperg, Anton Alexander von
(1806-76), itävalt. runoilija, kreivi, käytti nimeä
Anastasius GrUn, toimi politikkona, ah-

disti vapaamielisissä valtiollisissa runoissaan
„Spaziergänge eines Wiener Poeten" (1831)

kiihkeästi Metternichin hallitusta ja ennusti

runossa „Schutt" innostuneesti vapauden koittoa.

Auerstädt, kylä Preussissa, Saksin maakun-
nassa, Naumburgin ja Jenan välillä. Siellä

14 p. lokak. 1806 ranskalaiset Davousfn joh-

dolla voittivat preussilaiset, samana päivänä,

jona Napoleon voitti heidät Jenan luona. Da-
voust sai voiton johdosta A:n herttuan arvon.

Augeias [-ye'iäs] (lat. Auglas), kreikkalaisen

taruston mukaan auringonjumalan poika, eeli-

läisten kuningas; hänellä oli niin suuret karja-

laumat, että niiden kasaantuneesta lannasta ol-

tiin pääsemättömissä. Herakles otti poistaak-

seen tämän maanvaivan yhdessä päivässä, ja

teki sen siten, että karjatarhojen läpi („Augei-

aan tallit") johti virran. Kun A. ei tahtonut
maksaa sovittua palkkaa, niin syntyi sota, jossa

Herakles surmasi A:u.
Augias [V-] ks. Augeias.
Augier [özjif], Guillaume Victor

Emile (1820-89), huomattavin ransk. näytelmä-
kirjailija 19:nnen vuosis. puolimaissa. Parhaansa
hän antoi sarjassa yhteiskunnallisia komedioja:
„Le mariage d'01ympe", ,.Les lionnes pauvres",

„Les elfrontös", „Le fils de Giboyer", „Paul Fo-

restier" j. n. e. A. iskee niissä kovasti oman
aikansa kimppuun ; hän ahdistaa suku- ja raha-

ylimystön tyhmyyttä, kunnianhimoa, teeskente-

lyä, huijauksia, kokottilaitosta ja papistoa. Luja
kunniallisuuden ja terveen elämän vaatimus on
hänen kappaleissaan läpikäyvänä; niiden an-

sioita on varsinkin vuoropuhelun ja luonteen-

kuvauksen täsmällisyys, ja niiden merkitys sen

ojan draamarunoudessa oli suuri.

Augiitti, ryhmä monokliinisesti kiteytyviä
vihreitä, ruskeahkoja tai mustia pyrokseenimi-
neraaleja. Kemialliselta kokoumukseltaan ne
pääasiassa ovat kalsiumin, magnesiumin, alumi-

niumin ja raudan silikaatteja. Plagioklaasi-

maasälpien ohella on a. pääosana useissa vuori-

lajeissa, kuten diabaaseissa ja basalteissa. Au-
giitti-nimeä käytetään toisinaan muistakin py-
rokseenimineraaleista, esim brontsiitista, hyper-

steenistä, diopsidista, diallagista y. m.
Augmentti (lat. aut^T?! e'n (nm = lisäke) , indo-

eurooppalaiskielissä verbien menneen ajan indi-

katiivimuotojen alkuun liittynyt lyhyt «, al-

kuaan kai adverbintapainen. johon verbi on en-

kliitti.sesti liittynyt. Esiintyy muinaisintian
kielessä a:na (esim. ä-hharat) , kreikassa e:nä

(esim. i-phere) tai, kun verbivartalo alkaa vo-

kaalilla, sen alkuvokaalin pidennyksenä. Useim-
piin indoeurooppalaiskieliin siitä on jäänyt vain

hämäriä jälkiä. O. E, T.

Augmentti- 1. akumenttitalo (< lat. aug-

me'»(Hm = lisäke) , aputalo. Näin nimitettiin

ruotujakolaitoksen voimassaollessa sellaisia ti-

loja, joiden vero oli määrätty menemään rust-

hollille korvauksena siitä, että tämä teki ratsu-

palvelusta. Sattui näet usein, että rusthollin

cman veron, jota maksamasta se vapautettiin,

ei katsottu täysin vastaavan ratsupalveluksesta

johtuvaa rasitusta, ja silloin myönnettiin rust-

hollille joko kokonaan tai osaksi vero jostakin

toisesta tilasta, n. s. akumenttivcro. Aku-
menttivero lakkautettiin elokuun 5 p:nä 1886

annetulla asetuksella, jonka kautta ratsuvarus-

tusvero peruutettiin rustholleilta kruunulle. Si-

ten menettivät akumenttitalot merkityksensä ja

muuttuivat tavallisiksi vero- tahi kruununti-

loiksi. O. K:nen.

Augsburg, Baierissa, Sehivabenin hallitus-

piirin pääkaupunki, muinoin vapaa valtakunnan
kaupunki, Baierin ylängöllä Wertachin ja Lechin

yhtymäkohda.ssa, 94,825 as. (1905). Vilkas

viljakauppa, suuri pankkiliike ja huomattava
teollisuus: etenkin puuvilla-, villa- ja metalli-

tavaratehtaita ja olutpanimolta. Kaupungissa

on piispanistuin, monta oppilaitosta, suuri

kirjasto, runsas taulukokoelma ja museo, monta
vanhaa kaunista rakennusta, kuten raatihuone

„kultaisine saleineen" tuomiokirkko ja Fugge-

rin palatsi ihanine freskomaalauksineen. Kuu-
luisa on Cottan kirjapaino. Tunnettu on n. s.

,,Fuggerei", Fugger-veljesten 1519 perustama 53

taloa käsittävä hyväntekeväisyyslaitos, jossa

köyhät katoliset porvarit pienestä maksusta voi-

vat saada asuntonsa. — Kaupunki, joka on syn-

tynyt roomalaisten keisari Augustuksen aikana

perustamasta sotilassiirtolasta Augusta v i n-

d e 1 i c o r u m, kohosi aikaisin tärkeäksi. V.

1268 se julistettiin vapaaksi valtakunnan kau-

pungiksi. V. 1806 se joutui Baierille. Kukois-

tuksensa kukkulalla oli kaupunki 15:nnen ja
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17:nnen vuosis. välillä, jolloin rikkaat porvari-

suvut, kuten Fugger, Welser, Höchstetter y. m.
kohottivat sen mainetta. Kaupungilla on uskon-

pubdistuksen historiassa tärkeä sijansa.

A. R. B.

Augsburgin interim ks. Interim.
Augsburgin tunnustuksen puolustus 1. apo-

logia, luterilaisen kirkon tunnustuskirjoja. Kun
muutamat katol. teologit Kaarle V:n käskystä
kirjoittivat .,konfutatsionin" Augsburgin tunnus-

tuksen (ks. t.) kumoamiseksi, näki Melanchthon
tarpeelliseksi kehittää tunnustuksen sisällystä

laveammin ja enemmän teologisessa muodossa.
I'^nsi muodossaan tarjottiin puolustuskirja keisa-

rille vielä valtiopäiväin kestäessä; hän ei kui-

tenkaan ottanut sitä vastaan. Melanchthon kir-

joitti sen silloin uudestaan ja julkaisi painosta

huhtik. 1Ö31 yhdessä Augsburgin tunnustuksen
kanssa. „Puolustus" oli latinaksi kirjoitettu,

lennokkaasti ja terävästi. Itse päätunnustuksen
mukana kohosi sekin pian tunnustuskirjan ar-

voon eri luteril. maissa ja otettiin „Sovintokir-

jaan". Suomentaneet sen ovat Jos. Grönberg
(1840) ja Juuso Hedberg (1897). J. G.

Augsburgin tunnustus (Confessio Augusta-
nuj, evankelisluterilaisen kirkon tärkein tunnus-
tuskirja. Kun Wormsin valtiopäiviltä saakka
Saksassa polttavana olleen uskontokysymyksen
oli määrä taas joutua esille Augsburgiin 1530

kutsutuilla valtiopäivillä, näkivät evankeliset

ruhtinaat tarpeelliseksi määritellä opinkantansa
tunnustuksessa, jonka laatiminen uskottiin teo-

logi-ille. Valmistaviin töihin, joiden tuloksena
olivat m. m. ,,Torgaun artikkelit", otti Luther-
kin osaa, mutta lopullinen muodostus jäi pää-

asiassa Melanchthonin tehtäväksi, joka silitteli

sitä viimeiseen saakka ja oli vähällä mennä liian

pitkälle myönty väisyydessä ; Luther, jonka,
valtakunnankirouksessa ollen, oli täytynyt jäädä
Kolmrgiin, rolikaisi häntä kirjeillään ja hyväk-
syi tuiinustusluonnoksen. 7:n ruhtinaan ja 2:n

kaupungin allekirjoittamana jätettiin näin syn-

tynyt tunnustus keisari Kaarle V:lle lauantaina
kesäk. 25 p. 1530 ja luettiin julki säätyjen is-

tunnossa. Se on kirjoitettu saksaksi ja latinaksi

ja on muodoltaan yksinkertainen ja selvä. Sen
I osa sisältää 21 oppia koskevaa kappaletta

:

siinä on pantu painoa etenkin sille, mikä kato-
listen ja evankelisten käsityksessä oli yhteistä,

ja esitetty ne kohdat, joissa erimielisyyttä oli,

malidollisimman lievässä muodossa. Sitä vastoin
vedettiin selvä raja Sveitsin reformcerattuja
vastaan. IT:n piiäosan 7:ssä kappaleessa puhu-
taan niistä kirkollisista väärinkäytöksistä, mitkä
evankeliset olivat poistaneet (ehtoollisen jako-

tavasta, pappien naimattomuudesta, messusta,

ri[)islä, paaslosäännöistä, munkkilupauksista ja

piisjjojen vallasta). Tunnustuksen alkuperäiset
keisarille jätetyt kappaleet ovat hävinneet.

Melanehthon julkaisi sen, hieman jo korjaillen,

painosta huhtik. 1531. ja seuraavien vuosien
uusiin painoksiin hän teki yhä uusia muodollisia
muutoksia. V:n 1540 painoksessa ne olivat jo

siksi tuntuvia ja sisällystäkin koskevia, että ne
herättivät huomiota; sittemmin ruvettiin teke-

mään ero „muuttamattoman" ja „muutetun"
(1540 painetun) A:n tunnustuksen välillä; vii-

memainitun hyväk.syivät myöskin useimmat
reformeeratut, jota vastoin „muuttamaton" A:n

tunnustus tuli luterilaisten erikoistunnustuk-
seksi. Xiiden ruhtinaiden ja kaupunkien, jotka
otettiin evankelisten puolustuksekseen solmi-

maan Schmalkaldin liittoon, tuli hyväksyä A:n
tunnustus, joka pian tuli voimaan yhä laajem-

milla aloilla. Ruotsin ja Suomen kirkko omak-
suivat sen Upsalan kokouksessa 1593. Sen ensi-

mäinen suomennos oli Jaakko Kaumannuksen te-

kemä (1651), toinen H. Florinuksen (16Ö3) ; sit-

temmin ovat sen uudestaan suomentaneet G.

Dahlberg (1847); Jos. Grönberg (1849; 2 pain.

A. W. Ingmanin korjaamana 1878 ja Juuso Hed-
bergin korjaamana 1897), sekä Eero Hyvärinen
(19U7). Alkutekstin on paraiten julkaissut P.

Tschaekert 1901. J. G.
Augsburgin uskonrauha tehtiin Augs-

burgissa syysk. 25 p. 15.55; siinä myönnettiin
niille Saksan valtiosäädyille. jotka olivat omak-
suneet Augsburgin tunnustuksen, samat oikeudet
kuin katolisilla oli. He saivat vallan panna
toimeen uskonpuhdistuksen omilla alueillaan

(jus reforiiiandi) ; kum.minkin oli arkkipiispain,

piispain ja apottein, jotka siirtyivät protestant-

tisuuteen, luovuttava arvostaan ja vallastaan,

joka pidätettiin katolisille (rescrvatum ccclesias-

ticum). Yksityisten kansalaisten uskonvapaus
oli hyvin rajoitettu ; sääntönä oli että alamais-

ten tuli noudattaa esivallan uskoa Ccujus regio,

cjus religio) ; korkeintaan he saivat muuttaa
maasta pois (jus einiyrandi). Augsburgin u.skon-

rauha tosin turvasi uskonpuhdistuksen siihen-

astiset saavutukset, mutta pysäytti sen jatku-

van levenemisen ja synnytti uusia riidanaiheita,

jotka lopulta johtivat 30-vuotiseen sotaan.

J. G.

Augurit (lat. augures, aikaisemmin auspiccs)

muodostivat Roomassa pappiskoUegin, joka en-

nusti jumalain tahtoa
tarkastamalla salamaa ja

ukkosta, lintujen lentoa,

ääntä ja lukua sekä niit-

ten syömistä (auspicia ja

auguria). Edellisiä au-

guri tarkkasi korkeam-
malta paikalta, tavalli-

sesti Capitoliumin kuk-
kulalta, viimeksi mainit-

tuja taasen ennen sotaa

tai taistelua. Augureja
oli alkujaan vain muuta-
mia, mutta lopuksi Sul-

lan ajoilta 15. Heidän
pukunaan oli purpuralla
kirjailtu viitta (trahea)
sekä arvonmerkkinään käyrä sauva (lituiis).

.\ugureja kyÄ}'ttiin aina tärkeämpiin valtiontoi-

niiin ryhdyttäessä, jolloin he ilmoittivat päätök-

sensä määrättyjen ohjesääntöjen mukaan.
A', j. n.

August (1526-86), Saksin vaaliruhtinas, tuli

1553 veljensä Moritzin jälkeen hallitukseen ja

liittyi oikeauskoiseen luterilaisuuteen. Lain-
säätäjänä, hallinnon järjestäjänä ja taloudel-

listen olojen harrastajana hän auttoi maansa
edistj-stä.

August, Puolan kuninkaita ja Saksin vaali-

ruhtinaita.

1. A. II (1670-1733), tuli 1694 veljensä Juhana
Yrjö III:n jälkeen Saksin vaaliruhtinaaksi ja
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August II.

valittiin 1607 Puolan kuninkaaksi. Venäjän ja

Tanskan liittolaisena A. yhtyi 1700 suureen Poh-
joismaiden sotaan
Kaarle XII:tta vas-

taan, mutta joutui

tappiolle, jonka jiU-

keen Puolan valtio-

päivät julistivat 1704

hänet kruunun me-
nettäneeksi, ja A:n
täytyi itsensä 1706

Altranstädtin rau-

lianteossa siitä luo-

pua. Pultavan tais-

telun jälkeen hän
kuitenkin ryhtyi jäl-

leen sptaan ja voitti

kruununsa takaisin.

A. oli loistoa rakas-

tava, kevytmielinen
hallitsija, jonka lukuisista lemmikeistä Aurora
von Königsmark on tunnetuin. Vartaloltaan hän
oli kookas ja ruuraiinvoimiltaan väkevä, jonka
tähden häntä onkin nimitetty A. Väkeväksi.

2. A. III (1696-1763), edellisen poika ja seu-

raaja, vaikka Puolassa vasta 1736 n. s. Puolan
perimyssodan päätyttyä tuli yleisesti tunnuste-

tuksi. Hallitusasioista ei A. suuresti välittänyt,

vaan jätti ne suosikkiensa käsiin. Saksissa hal-

litsi täten melkein itsevaltiaasti kreivi Briihl.

Preussin ja Itävallan sodissa A. oli milloin toi-

sella, milloin toisella puolella. Puolassa hänen
liittymisensä Venäjään lisäsi Venäjän vaikutuk-
sen kasvamista. (K. G.)

Augusta [ogö'st3]. 1. Maine-valtion pää-

kaupunki Yhdysvalloissa Kennebec-joen varrella,

11,683 as. (1901). Puuvilla- ja paperitehtaita.
— 2. Kaupunki Yhdysvalloissa, Georgian val-

tiossa, Savannah-joen varrella, 39,441 as. Puu-
villa- ja öljytehtaita.

Augusta (lat.), ,,korkea", liikanimi, joka en-

sin annettiin keisari Augustuksen leskelle Li-

vialle, sitten sen omaksuivat Rooman keisarin-

nat ja vihdoin keisarillisen perheen naisjäsenet.

(K. J. H.)
Augusta, JIarie Louise Katharina

(1811-90), Saksan keisarinna, Sachsen-Weimarin
herttuan Karl Friedrichin tytär, 1829 naitu

prinssi sittemmin keisari Wilhelm I:lle, Fred-
rik IIl:n äiti. Mainittu Bismarckin vastus-

tajaksi.

Augusta, usean roomalaisten keisarien tai

keisarinnain perustaman kaupungin nimi, esim.

A. p r 36 t o r i a (Aosta), A. Taurinorum
(Turin), A. Treverorum (Trier), A. V i n-

d e 1 i c o r u m (Aug.sburg)

.

Augustana [-tä'-] ks. Augsburgin us-
kontunnustus.
Augustana-synodl [-tä'-] (nimi, joka johtuu

tunnustuksesta Confessio uugitstana) , v. 1860
Chicagossa Ameriikan ruotsalaisten ja norjalais-

ten seurakuntien kesken perustettu liitto. Sillä

oli pappiskoulu, joka ensin oli Chicagossa, sitten

Paxtonissa, josta se siirrettiin Rock Islandiin.

1870 norjalaiset kielellisten erimielisyyksien
vuoksi erosivat siitä ja perustivat oman syno-
dinsa. A.-synodiin kuului 1890 582 seurakun-
taa, 292 pappia ja 76,000 ripillä käyvää jäsentä.

(J. G.)

23. Paineltu »"/.OO.

Auguste Victoria (s. 1858), Preussin ku-
ningatar. Saksan keisarinna, Augustenburgin
herttuan Fredrikin tytär, 1881 prinssi, sittem-
min keisari Wilhelm II:n puoliso.

Augustenborg. 1. Linna Als-saarella ; sen
rakensi 1600-luvun keskivaiheilla herttua Ernst
Giinther, joka antoi sille nimen puolisonsa
Gliicksborgin Augustan mukaan. Nykyistä ra-

kennusta, 1700-luvun loppupuolelta, käytetään
saksankielisenä opettajaseminaarina. — 2. Van-
hempi haara Holsteinin herttuasukuun kuuluvaa
llolstein-Sonderburgin haaraa, herttua Ernst
Giintheristä polveutuva, sai nimensä Als-saarella
olevasta A:n linnasta.

Augusti [-gu's-] (lat.), oik. A. mensis, Augus-
tuksen kuukausi ; elokuu.
Augustinolaismunkisto, munkkikunta, joka

seuraa n. s. Augustinuksen sääntöä (regula Au-
gustini). Kirkkoisä Augustinus ei laatinut mi-
tään munkkisääntöä, mutta eräässä kirjeessä

Hippon nunnille ja saarnoissaan hän antoi luos-

tarielämää koskevia ohjeita. Näiden pohjalla
syntyi myöhemmin useita luostarisääntöjä, joille

annettiin hänen nimensä. Tunnetuin on Regula
Augustini, jonka Uominicus 1216 omaksui mun-
kistolleen. Myöskin muut sen hyväksyivät itsel-

leen (esim. n. s. Augustinolais-erakot) . Innocen-
tius IV yhdisti v. 1243 useimmat tällaiset munk-
kipiirit yhdeksi Augustinolaiskongregatsioniksi,
yhteisen „Augustinuksen säännön" alle. Fran-
siskaanien ja dominikaanien rinnalla A. on huo-
mattavin kerjäläismunkisto. Kurin rappeu-
tuessa keskiajan lopulla sääntö uudistettiin muu-
tamissa luostareissa koko ankaruudessaan. Täl-

laiseen ankaran suunnan augustinolaisluostariin

Luther meni munkiksi ruvetessaan.
Augustinus [-ti'-] A u r e 1 i u s (354-430 j. Kr.),

vanhan kirkon suurin o|ii?ttaja, syut. Tagasteu
pienessä kau-

ipi]
'

i^^Bgs-'^'jya'gy<- *Btt'-fVi' ,-'. ^»gy
pungissa Numi- '

'

- -•-

diassa. Hänen
isänsä, Patri-

cius, oli paka-

na, mutta äi-

tinsä. Monica,
harras kris-

titty. Hyvälah-
jainen kun oli,

sai A. sivistyk-

sensä etevim-

pien opettajien

johdolla Kar-
thagossa, mut-
ta joutui sa-

malla tässä

maailmankau-
pungissa pahei-

den pyörtei-

siin. Ciceron
Hortensius kir-

jan herättämänä A. rupesi tavoittelemaan kor-

keampia elämänihanteita, mutta joutuikin pit-

käksi aikaa manikealaisen haaveellisen uskon-

nollisuuden pauloihin. Suoritettuaan loppuun

opintonsa A. tuli it.se kaunopuheisuuden opetta-

jaksi ensin Karthagoon, myöhemmin Milanoon,

jossa hänellä oli valtion kaunopuheisuudenopet-
tajan virka. Täällä hän luopui manikealaisuu-

desta, oli jonkun aikaa uusplatonilaisuuden kan-

^chtllcnu taulu „Au^^ustluu.s ja

hiinen äitinsä Munica".
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nalla, mutta kääntyi lopullisesti osaksi piispa

Ambrosiuksen vaikutuksesta kristityksi ja kas-

tettiin V. 387. Tämän jälkeen hän palasi Afrik-

kaan, jossa 391 valittiin Hippon presbyteeriksi

ja 395 piispaksi, ja pysyi tämän syrjäisen paikan
piispanvirassa elämänsä loppuun saakka.

A:n sisällisestä elämästä ja kehityksestä anta-

vat selvän kuvan hänen omat kirjoittamansa

„C o n f e s s i o n e s" (Tunnustuksia", noin 400)

,

joissa hän arastelematta paljastaa maailmalle
kaikki syntinsä ja harha-askeleensa. Persoonal-

lista laatua on myöskin teos „Eetractationes"

(„Peruutuksia"), joissa hän elämänsä ehtoolla

luopi lopi)ukatsauksen kirjalliseen tuotantoonsa.

Muista Augustinuksen teoksista ovat tärkeim-

mät: „Ue civitate Dei" („Jumalan valtiosta",

22 kirjaa v. 412-426), jossa Jumalan valtakun-

nan ja maailman valtakunnan rinnakkainen ke-

hitys esitetään, mikä kehitys on päättyvä edel-

lisen lojjulliseen voittoon, ja ,,De trinitate" („Kol-

ininaisuudesta", 15 kirjaa v. 410-416), jossa kol-

minaisuusoppi länsimailla saatetaan päätök-
seensä.

Augustinus otti vaikutusvaltaisella tavalla

osaa suuriin kirkollisiin taisteluihin donaattolai-

sia ja pelagiolaisia vastaan ja on heitä vastaan
julkaissut joukon teoksia. Uskonopillisen käsi-

tyksensä on A. järjestelmällisesti esittänyt teok-

sissa .,De doctrina ehristiana" („Kristillisestä

oi)ista") ja „De rudibus catechizandis" („Vasta-

alkavain opettamisesta").

Jumaluusoppineena Augustinus on laskenut
perustuksen katoliselle kirkko-opille; hänen va-

kaumuksensa mukaan katolinen kirkko todella

oli Jumalan valtakunta maailmassa. Mutta
A. on myöskin protestanttisten kirkkokuntain
suuri opettaja, teroittaessaan, että ihmisen pe-

lastus on yksinomaan jumalallisen armon vai-

kutusta. Tästä A. johtui predestinatsioni- (armon-
valitsenuis-) oppiinsa, jonka mukaan Jumala on
ihmiskunnan kadotetusta joukosta valinnut ai-

noastaan muutamat autuuteen, mutta jättänyt
toi.set synteihinsä hukkumaan. Tätä oppia ci

katolinen kirkko omaksu.
[Augustinuksen „Tuunustukset" ovat ilmesty-

neet suomeksi W. Söderströmin kustannuksella,
ks. myös: Erik Johansson: „Augustinus ja hänen
aikan.sa", IleLs. 1903.] E. Ka.
Aug-ustinus [ti'-], anglosaksilaisten apostoli,

roomalaisen benediktiiniluostarin priori, jonka
paavi Gregorius Suuri v. 596 lähetti 39 munkin
seurassa Englantiin. Hänen onnistui voittaa
Kentin kuningas Ethelbert ja lukuisia hänen
alamaisiaan kristinuskolle. Englantiin perus-

tettiin hierarkia: 12 hiippakuntaa ja Canter-
buryn arkkipiispa nistuin, jonka ensimäiseksi

haltijaksi A. tuli (000). Hän kuoli 604 tai 605.

J. G.

Augustus [-u's-] (63 e. Kr.-14 j. Kr. ; al-

kuaan Gaius O e t a v i u s, v:sta 44 e. Kr.
Gaius Julius Caesar Octavianus),
Roonum ensimäinen keisari, prictori Gaius Octa-
viuksen (k. 58 e. Kr.) ja Gaius Julius C«!.sariu

nuoremman sisaren, Julian, tyttären Atian poika.

Äitinsä ja i.säpuolensa Lucius Marcius Philip-

pulcsen huolellisesti kasvattamana hän saavutti

Caesarin suosion; testamentillaan tämä määräsi
hänet pääpcrillisek.seen sekä adopteerasi hänet
sukuunsa. Ca;sarin surman jäljestä v. 44 hän

Augustus.

riensi Roomaan lllyrian Apolloniasta, missä hän
opintoja harjoitteli; kun M. Antonius (ks. t.)

a.settui hänen vaati-

muksiansa vastaan,

hankki hän itselleen

rahaa myymällä maa-
tilansa, saavutti Cice-

ron ynnä muitten
tasavaltalaisten luotta-

muksen sekä sai puo-

lelleen Csesarin sota-

joukot. Yhdessä kon-

sulien Hirtiuksen ja

Pansan kanssa A. (s. o.

Octavianus) sai senaa-

tilta toimekseen sotia

isänmaan viholliseksi

julistettua Antoniusta
vastaan. Molempien
konsulien kaaduttua
Mutinan (nyk. Modena)
luona v. 43 hän sai

haltuunsa kaikki sota-

joukot, marssi Roomaan, pakoitti senaatin hyväk-

symään vaalinsa konsuliksi, lähti jälleen Anto-

niusta ja M. ,Emilius Lepidusta vastaan, mutta

liittyikin heidän kanssaan lähellä Bononiaa (nyk.

Bologna) n. s. toiseen triumvi-

raattiin (lokak. v. 43) . Veristen

hirmutöiden ja ryöstöjen jäljestä

A. ja Antonius lähtivät Make-
doniaan ja voittivat Philippi'n

luona kahdessa taistelussa (lo-

pulla V. 42) Marcus Brutukscn
(ks. t.) ja Gaius Cassiuksen joh-

dolla kokoontuneet tasavalta-

laiset. Antoniuksen siirtyessä

Ttämaille A. palasi Italiaan,

missä hän ennen pitkää maitten
jaosta tyytymättömien sotilait-

ten takia joutui taisteluun Anto-
niuksen puolison, ilkeämielisen

Fulvian ja hänen veljensä Luoius Antoniuksen
kanssa (n. s. Perusian sota 41-40). Kun .Vntonius

lähestyi Italian rantaa v. 40, näytti sota trium-

viirien välillä uhkaavalta. Mutta A. ja Antonius
tekivät Brundisiumissa (nyk. Brindisi) sopimuk-
sen, jonka mukaan A. sai haltuunsa valtakunnan
länsiosan, A. itäosan sekä Lepidus Afrikan. Seu-

raavana aikana A. päällikkönsä Marcus Vipsa-

iiius Agrippan kautta voitti Se.xtus Pompeiuksen
Sisilian pohjoisrannikolla v. 36, karkoitti Lepi-

duksen Cireejiin sekä saavutti yhä enemmän kan-
san suosiota, kun sitä vastoin .\ntonius onnetto-

milla sodillaan idässä sekä liittymällä Egyptin
siveettömään kuningattareen Kleoi)atraan menetti

kaikkien roomalaisten kunnioituksen. Senaa-
tin i)äätöksellä rii.stettiin kaikki valta Antoniuk-
selta j.a Kleopatraa vastaan julistettiin sota,

mikä Aktionin (1. Actiumin) taistelussa syysk. 2

p:nä V. 31 ratkaistiin A:n eduksi. Antonius ja

Kleopatra surmasivat sen jälkeen itsensä Alek-
sandriassa. Järjestettyään Itämaiden olot A.
palasi Roomaan, vietti komean triumCretken ja

.sai valtansa merkiksi senaatilta elinajakseen
im pe ra tori n arvonimen. Seur;iavina vuo-
sina hän suurella anteliaisuudella hankki itsel-

leen kansan ja sotajoukkojen suosion sekä muo-
dosteli senaattia mieleisekseen. Vanhat tasa-

Augusius nuoru-
kaisona.
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rallanaikuiset valtionlaitokset pysytettiin en-

callaan, mutta korkeimmat virat ja luottamus-
toimet yhdistettiin vähitellen A:n persoonaan.
Imperatorin.i hänellä oli käsissään koko valta-

kunnau sotajoukkojen ylijohto sekä rajamaa-
kuntien hallinto (proconsulare imperium). Cen-
sorivaltausa nojalla (prmfectura morum) hän
poisti senaatista arvottomat ja epämieluisat
jäsenet sekä siirsi sinne uudet. Konsulinvirasta
hän luopui v. 23, mutta pidätti edelleen jo ennen
saamansa tribuunin virkavallan (tribunicia po-

testas), jonka kautta hänen persoonansa oli

loukkaamaton ja hän saattoi tehdä lakiehdotuk-
sia sekä kiellollaan estää jokaisen päätöksen
toimeenpanemista. Tulemalla ylimmäiseksi
papiksi (pontifex ma.ritnns) v. 12 e. Kr. hän
joutui koko uskoutotoimen korkeimmaksi kait-

sijaksi. Täten oli täydellinen yksinvaltius luotu,

vaikka Augustus näennäisesti oli valtion ensi-

mäinen virkamies. Itse hän useimmiten käytti
nimeä p r i n c e p s (johtaja) , Augustuksen
(kunnioitettu, pyhä. ylevä) nimellä (vuodelta

27) hän yleisesti historiassa mainitaan. Sitten-

kuin Augustus oli saanut valtion johdon kä-
siinsä, koetti hän tarmokkaasti tukea u.skontoa

ja siveyttä sekä ajanmukaisilla toimenpiteillä

edistää valtakunnan rauhaa ja turvallisuutta.

Maakuntien hallintoa parannettiin ja niissä

vallitsevat väärinkäytöt poistettiin. Kaik-
kialle perustettiin siirtokuntia sekä rakennet-
tiin teitä ja vesijohtoja. Pitkällisen rauhan
suojassa kauppa, teollisuus ja yleinen vaurastus
ripeästi edistyivät joka taholla. Itse Rooma
kehittyi Augustuksen hallitusaikana suunnatto-
masti sekä muuttui hänen toimestaan terveelli-

seksi ja komeaksi suurkaupungiksi. Augustus
suosi innokkaasti kaikkia tieteitä ja taiteita

ja hänen hallituskautensa olikin roomalaisen
kirjallisuuden varsinainen kulta-aika, jolloin

Rooman etevimmät runoilijat Vergilius, Hora-
tius, Ovidius elivät hallitsijan ja hänen läheisen

ystävänsä C. Cilnius Mtecenaan (ks. M se c e n a s)

turvissa.

Sodankäyntiä Augustus ei suosinut, mutta tur-

vatakseen valtakuntansa rajoja hän kävi kui-

tenkin monta sotaa, etupäässä Agrippan ja

poikapuoliensa Tiberiuksen ja Drusuksen joh-

dolla. Agrippan vaikutuksesta parthit tunnusti-
vat hänen valtansa v. 20 e. Kr. Koko Pyreneit-
ten niemimaa valloitettiin vv. 27-19, osaksi Au-
gustuksen omalla ylijohdolla. Useilla sodilla

kaikki Tonavan-puoliset maat kukistettiin tai

liitettiin kiinteämmin valtakuntaan (Kfetia,

Mndelicia ja Noricum vv. 16-15 e. Kr., Panno-
nia ja Dalmatia vv. 13-10 e. Kr. ja vv. 6-9 j. Kr.),
joten Tonava tuli valtakunnan luonnolliseksi

pohjoisrajaksi. Germaniassa roomalaisten valta

Drusuksen ja Tiberiuksen ylijohdolla ulotettiin

aina Elbeen saakka, mutta P. Quintilius Varuk-
sen tappion kautta Teutoburgin metsässä v. 9

j. Kr. menetettiin Reinin pohjoispuolella olevat
valloitukset. Sotajoukkoon kuului likimäärin
300.000 miestä kaikkialla maakunnissa sekä n.

10,000 miestä henkivartiostoa (ks. P r se t o-

r i a n i) Roomassa ja sen ympäristössä.
Augustus ei ollut mikään suuri, loistava nero,

mutta hän oli erittäin järkevä, käytännöllinen
ja selvänäköinen henkilö, joka järkähtämättö-
mällä sitkeydellä ja tarmolla ajoi läpi suunni-

telmansa. Elämässään ja esiintymisessään hän
oli vaatimaton, lempeä ja ystävällinen. Syys-
täkin Augustusta kauan aikaa pidettiin hallitsi-

jan esikuvana.
Naimisissa Augustus oli kolma.sti. Ensimäi-

sestä vaimostaan, Antoniuksen tytärpuolesta
Clodiasta hän erosi jo v. 41 e. Kr. ; toisen, v. 39
hylkäämänsä Scribonian kanssa hänellä oli ty-

tär, myöhemmin siveellisistä hairahduksistaan
tunnettu Julia, joka ensin oli naimisissa Augus-
tuksen sisarenpojan, jaloluonteisen Marcus Clau-
dius Marcelluksen kanssa (kuollut 23 e. Kr.)

,

sitten Agrippan (kuollut 12 e. Kr.) ja lopuksi
Tiberiuksen kanssa ; kolmannella vaimolla Livia
Drusillalla oli edellisestä aviostaan Tiberius
Claudius Neron kanssa kaksi poikaa Tiberius ja
Drusus (kuollut 9 e. Kr.). Kun Julian ja Agrip-
pan pojat Oaius ja Lucius Csesar, jotka Au-
gustus oli adopteerannut, olivat kuolleet nuo-
rina, katsoi A. välttämättömäksi määrätä hä-
nelle vastenmielisen Tiberiuksen seuraajakseen.

-iugustusta esittävistä veistoteoksista mainit-
takoon Rooman ulkopuolelta v. 1863 löydetty,
nykyään Vatikaanin kokoelmissa oleva komea
kokokuva (ks. kuvaa) sekä myös Vatikaanissa
säilytetty, nuorta Octavianusta esittävä rinta-

kuva ynnä kaksi kuvaa Munchenin Glyptothe-
kissä.

[Th. Mommsen, „Res gestae Divi Augusti"
(Berlin 1883) . vrt. M o n u m e n t u m A n c y r a-

n u m ; V. Gardthausen, „Augustus und seine
Zeit" (Leipzig 1891-1904) ; O. Seeck, „Kaiser
Augustus" (Bielefeld 1902) ; E. S. Shuckburgh,
„Augustu.s" (London 1903).] A'. J. H.
Auguurit ks. A u g u r i t.

Aukkoäänne ks. Kieli.
Auksanometri (kreik. auksa'nesthai = lisään-

tyä ja metron = mitta), Sachsin keksimä kone,
jonka avulla kasvien pituuden lisääntyminen
voidaan mitata.

Auksetofoni (kreik. auksa'nesthai = karttua,
ja ^)/iönc' = ääni, sävel), kaapin muotoon tehty
grammofoni, jonka ääniaallot vahvenevat ilma-

paineen avulla ja jonka koneisto käy sähkön
avulla.

"
I. K.

Auksiliaari (lat. auxi'lium = apu), apuna
oleva, avuksi aiottu. — A.-k o n e, kone purje-

aluksissa, aiottu avustamaan aluksen liikkeitä.

F. W. L.

Auksionl (lat. auctio), huutokauppa.
Auktori (lat. auctor) , aikaansaaja, alkuun-

panija
; (kirjan) tekijä. — A u k t o r i s e e-

r a t t u, tekijän luvan saanut (esim. kirjan

käännös)

.

Auktoritatiivinen (ks. Auktoriteetti),
oliji'elIinrn, määräävä.

Auktoriteetti (lat. aucto'ritas) , valta, jonka
alle alistuu, jota noudattaa: vaikutusvalta: hen-

kilö, jolla on toisiin nähden määräävä vaikutus
tai valta. — Auktoriteettiusko, sokea
luottamus auktoriteettiin.

Aul [u'-] (kirg.), kirgiisiläinen telttakylä

Kaukaasiassa.
Aula (lat.; kreik. aule') , avoin esipiha kreik-

kalaisessa ja roomalaisessa talossa. Nykykie-
lessä a. merkitsee juhlasalia, varsinkin yliopis-

ton.

Aulanko, kauniista näköalastaan kuuluisa
vuori Hämeenlinnan kaupungista n. 3-4 km
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tai o!jista (hattu, h a k k u 1 a) tehdyllä ka-
tolla. Yhteen aumaan pannaan useinkin vain
yksi ahdos (riiheys). Kero, useat viere-

tvksin seisovat aumat. V. T. S.

Aulangonjärvi.

päässä pohjoiseen. Vuori on jo kauan ollut tun-

nettu, mutta varsinkin sen jälkeen kuin se yh-

distettiin Karlbergin kartanoon, on siitä tullut

huomatuimpia turistipaikkoja maassamme.
Eversti Standertskjöld on suuria varoja uhrannut
paikan somistamiseksi. Niinpä m. m. 1906 val-

mistuivat vuoren seinään hakatut portaat johta-

maan alas vuoren huipulta Aulangonjärven ran-

nalle. Vuoren alle ja itse vuoreen on louhittu

luola, johon on sijoitettu taiteilija R. Stigellin

veistämä karhuryhmä. V. 1907 valmistui komea,
graniitista rakennettu 40 m korkea näkötorni,

joka on tullut maksamaan 80,000 mk. — Näkö-
ala tornista on laaja ja komea. Sieltä näkee

osia Hämeenlinnaa, Vanajan, Rengon, Hattulan,

Tyrvännön, Sääksmäen, Pälkäneen, Hauhon ja

Janakkalan pitäjistä. Kirkkoja näkyy paljaalla

silmällä Hämeenlinnan, Hauhon ja Hattulan kir-

kot sekä kaukoputkella Sääksmäen. Vanaja-
veden reittiä voidaan tornin huipusta seurata

kaupungista aina Sääksmäen kirkolle asti.

K. S.

Aulestad [-äd], norjalaisen runoilijan Bjorn-

stjerne Bjornsonin maatila Gudbrandin-laak-

sossa, lähellä Faabergin asemaa.
Aulin, Pekka ks. Ahmavaara.
Aulin l-i'-], Tor (s. 1866), ruots. viulu-

niekka ja säveltäjä, tuli 1889 konserttimestariksi

Tukholman hovioopperaan, v:sta 1902 Tukhol-

man konserttiyhdistyksen johtaja. „Aulinin

jouhikvartetin" johtaja.

Aulis [i's], muinaisajalla satama Boiotiassa,

Euripos-saaren ääressä ; sinne kreikkalaiset uroot

tarun mukaan kokoontuivat Troiaan lähteäk-

seen.

Aullagas [lja'gas], Laguna de Pampa-
A. 1. Lago de Poopo), järvi Etelä-Amerii-

kassa, 3,000 km', 30 km lev., 120 km pitkä,

3,680 m yi. raerenp. Bolivian Puna'lla. Sen vesi-

määrä on hyvin vaihteleva. Desaguadero-joki

Titicaca-järvestä (ks. t.) laskee siihen. Laca
Ahuira, joka A:järvestä laskee Cienaga de Coi-

pasan suolajärveen, ehtyy kuivana aikana.

Auma 1. keko, lava, joka ennen oli n ä r-

tettä tavallisempi, tehdään olkien kuivuttua

niin rukiin kuin toukoviljankin säilyttämistä

varten riihetykseen asti. Seipäistä laaditulle

pohjalle (alustalle) sijoitetaan lyhteet sä-

teettäisesti — tähkäpuolet (laihot) yhteen

asetettuina — siten, että muodostuu ensin ylös-

päin levenevä ja sitten matalaksi keilaksi souk-

keneva latomus. Auman pää peitetään havuista

Aumale [oma'l], ennen Albemarle, kau-

punki Pohjois-Ranskassa Seine-Inf6rieuren de-

partementissa, 2,383 as. (1901), kivennäisläh-

teitä, kutomo- ja fajanssitehtaita. A. oli keski-

ajalla pääpaikkana samannimisessä kreivikun-

nassa, joka naimisen kautta joutui Lothringille

ja 1500-luvulla korotettiin herttuakunnaksi.

K. siirtyi myöhemmin (v. 1822) Orleans-suvuUe.

Heinäkuun kuningaskunnan aikana Ludvik
Filipin neljäs poika kantoi A:n herttuan arvo-

nimeä.
Aumale [oma'lJ, Henri Eugöne Phi-

lippe Louis, A:n herttua (1822-97), taisteli

vuodesta 1840 Algierissa, kohosi korkeimpiin

.sotilasarvoihin ja nimitettiin 1847 Algierin ken-

raalikuvernööriksi. Helmikuun vallankumouk-
sen puhjettua hän matkusti Englantiin 1848;

siellä hän 1861 julkaisi lentokirjasen „Lettre

sur rhistoire de France", jossa ankarasti hyök-

käsi prinssi Napoleonia ja Napoleon III:tta vas-

taan. 1867 ilmestyi A:n kuuluisa teos „Les in-

stitutions militaires de la France" ja 1869-92

„Histoire des princes de Condö". Turhaan hän
tarjosi Ranskan hallitukselle palvelustaan 1870,

mutta valittiin 1871 kansalliskokoukseen, jossa

liittyi keskuspuolueen oikeistoon. 1871 hän tuli

Ranskan akatemian jäseneksi ja lahjoitti sille

1884 Chantillyn linnan runsaine taidekokoelmi-

neen. Vuodesta 1873 A. oli Ranskan ylimmissä
sotilasviroissa, mutta erotettiin 1883 ja eli 1886-89

Ranskasta karkoitettuna Brysselissä, ii. B.dt.

Aunuksen kieli, se karjalaismurre, jota pu-

hutaan Aunuksen (ks. t.) kuvernementin Aunuk-
sen piirikunnassa ja Petroskoin piirikunnan

luoteis- (länsi-) osassa sekä Suomen puolella Sal-

missa, osissa Impilahtea, Suistamoa ja Suojär-

veä. Genetz on erottanut sen karjalasta itse-

näiseksi kieleksi, koska se hänen mielestään on
.,samanlainen itsenäinen välimuoto vepsän ja

karjalan välillä, jommoinen vatja on viron ja

suomen välillä". Pääeroavaisuudet aunuksen ja

karjalan välillä ovat: 1) aunuksessa on alkupe-

räinen sanaa lopettava a muuttunut u:ksi ja

ä u:ksi aina useampitavuisissa sanoissa (jumalu,

iSändii, venehtii) sekä kaksitavuisissa, milloin

ensi tavu on pitkä (hoabu, akku, silmii) ; 21 au-

nuksessa konsonanttiyhtymät hk, ht, sk, st, tk





'
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esiintyvät samanlaisina sekä avoimen että sul-

jetun tavun edellä (nahku r^ nahkan, lehti rv/

lehten, leski ^^ lesken, mustu r^^ mustan, matku
,>j matkan: karjalassa sitävastoin: reähkä <^,

reähän (kuitenkin nahka r^ nahkan), lehfi ,y^

lehen, leski ,^/ lessen 1. lesen, tnusta r^^ mussan,
matka oj matan); 3) etempänä kuin ensi tavun
jäljessä olevat konsonanttiyhtymät nd, mb. Id,

rd esiintyvät aunuksessa samanlaisina sekä
avoimen että suljetun tavun edellä izändii <^/

iiändän, enämhi i>^ enämhän, puhaldoa r^^ puhal-

dan, kumardoa r>^ kumardan; karjalassa samoin
kuin suomessa: iiändä r^^ izännän j. n. e.) ;

4) aunuksessa tavataan superlatiivissa lyhyt m
vastaamassa karjalan (ja suomen) kaksois-

mm.ää (suurein nu situr'ima}i, karjalassa: suur'in

o^ suurimman) ; 5) aunuksessa i-loppuisen dif-

tongin i on säilynyt paitsi samaan tavuun kuu-
luvan s:n edellä (andoi, reboi, toizen, kirjaizen

/>^ tostu jtoista', kirjasin ,kirjaista', karjalassa:

ando, rebo, toiz'en, kirjaz'en /%^ iois'ta, kir-

jais'ta), 6) muoto-opillisista erikoisuuksista

mainittakoon aunuksen konditsionalin perfekti

{soannuzin ,olisin saanut', soannus ,olisi saanut').

K. F. K.
Aunuksen muinaisjäännökset. Aänis-järven

ympäristöt ovat riistametsillään ja kalavesillään

houkutelleet asukkaita puoleensa ainakin jo vii-

meisen maankohoamisen alkupuolella (arv. 5:n-

nellä vuosituhannella e. Kr.). Asutuksen siirty-

mistä Volgan ja Okan yläjuoksuilta ovat välittä-

neet, kuten kivikautisten löytöjen leveneminen
osoittaa, useat eri vesistöt, joista tärkeimpiä ovat
Onega-joen ja Seksna-Vytegran vesireitit. Huo-
mattavimpia asuintienoita ovat olleet Äänisjärven
itäpuolella Latsa-järven. Kenozeron ja Kumbas-
järven ympäristöt ja Äänisen lähimmässä ympä-
ristössä Osta- ja Megra-jokien suiden välimaa
ynnä Tudozeron ja Luzandozeron järvien ran-

tueet Äänisen etelä- ja kaakkoispuolella sekä
Suojun ja Suunun tienoot Äänisen luoteispuo-

lella. Vahvimmin tai kestävimmin asuttu osa

Aunusta näyttää kuitenkin olleen Laatokan ja

Äänisen välimaa. Niin on etenkin Suoju-joen
varrella tullut ilmi useita rikaslöytöisiä asuin-

paikkoja (Alasalmi y. m.). Verrattain runsaa-
seen asutukseen viittaavat edelleen Suunun- ja

Uiku-joen vesistöjen varsilla tehdyt löydöt. —
Aunuk.sen kivikulttuurille, joka pääasiassa on
luettava n. s. arktisen kivikauden alueeseen

(ks. t.) , antaa leimansa aseaineeksi yleensä käy-
tetty piisaviliuske. Luonteenomaisia ovat lisäksi

useat asemuodot, esim. n. s. kehdonjalaksen muo-
toinen kirves ja venäjänkarjalainen tasataltta

sekä eläintenpäillä koristetut reikäaseet, jotka
kaikki ovat levinneet Suomeenkin, ja joiden

kehityshistoria toisaalta viittaa Keski- ja Itä-

Venäjälle. Samanlaista, sangen läheistä kult-

tuuriyhteyttä Keski-Venäjältä Pohjois-Suomeen
asti osoittavat saviastialöydöt, ilmiö, joka ehkä
riippuu silloisen väestön retkeilyistä avaroilla
alueilla metsästys- ja kalastustoimissa. — Metalli-

kauden muinaisjäännöksiä on niukasti ilmitullut,

mistä päättäen tämän ajanjakson asutus lienee

ollut perin heikkoväkistä. Tosin on tiedossa
lukemattomia ..tsuudien"-, ,,paanien"- ja „lapin-
hautoja", „lapinraunioita", epämääräisiä muinais-
linnain jäännöksiä y. m. s., mutta näitä ei yleensä,
ilman lähempiä tutkimuksia, ole aihetta esi-

historiallisiksi lukea. Irtonaisia muinaislöytöjä
on saatu talteen varhaisemmalta rautakaudelta
vain joku „soikea tuluskivi" Petroskoin seudulta.
Myöhemmän rautakauden loppupuolelta alkaen
esiytyy sensijaan löytöjä runsaammin ja osa
niistä viittaa ilmeisesti kiinteään maanviljelys-
asutukseen. Näitä on tiedossa esim. Petroskoista
muudan rahalöytö sekä Syvärin- ja Ojatti-joen
varsilta kalmisto- y. m. löytöjä — luonteeltaan
skandinaavialaisia. J. A-io.
Aunus. Aunuksen kuvernementti (ven. Olo'-

Jielskaja gube'rnija) on Venäjän pohjoisimpia
läänejä (60° 21'-65° 16' pohj. lev ja 29° 42'-41°

57' it. pit.). Sen ala käsittää n. 148,000 km=,
josta n. 14 <fo on veden peittämää. Suurimpia

Aunukselainen kanteleensoittaja.

järviä ovat Ondarvi, Siezjärvi, Uigarvi, Jän-

gärvi, Seämjärvi, Vieljärvi, Tulemjärvi sekä

suurin kaikista — ellemme Laatokkaa lue Au-
nuksen järviin — Ääninen 1. Äänisjärvi (ven.

Onega) ; joista mainittakoon Ojatti ja Syväri

(ven. Svirj). Alueen luoteinen osa on har-

juista suo- ja vesirikasta ylänköä, jotavastoin

kaakkoispuoli on alavampaa, varsinkin Äänisen

ja Laatokan välillä sekä Äänisen takana Vienan-

mertä kohden. Maanlaatu on karua hiekan-

sekaista, hedelmällisimmät ovat Onega-joen ja

sen syrjäjokien ympäristöt. Metsät peittävät

suuren osan aluetta (n. 60%), maanviljelyksen

ja karjanhoidon tarpeeksi on käytännössä vain

vähän enemmän kuin 10 %. Maanomistu-solot

ovat maanviljelykselle epäsuotuisat, sillä n. 60 %
kaikesta maasta kuuluu joko valtiolle tai julki-

sille laitoksille (kirkoille, luostareille y. m.),

eikä yksityinen maaomistus ole vielä noussut

kuin n. 5 %:iin.

Elinkeinoista on siitä huolimatta ensi

sijaan asetettava maanviljelys, josta n. "/, asuk-

kaista saa pääasiallisimman elatuksensa ; sen

rinnalla harjoitetaan karjanhoitoa, joka varsin-

kin viimeaikoina on alkanut edistyä, kalastusta

(varsinkin Laatokassa, Äänisessä ja muissa suu-

rissa järvissä ja joissa) ja metsästystä (oravien
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Talli Kiiropissa.

ja varsinkin nietsälintujen) ; hyvän lisän talou-

teen antavat myöskin marjat ja sienet, joiden

kerääminen ja käyttäminen on yleistä. Varsi-

naista raha-ansiota tarjoavat suuret metsän-

hakkuu- ja lauttaustyöt, sahaliike sekä vuori-

teollisuus. Aunuksen kuvernem. on rikas vuori-

lajeista ja sen järvissä on runsaasti järvimalmia.

Läänin rautateollisuus, joka on keskittynyt Pet-

ro.skoin kaupunkiin, pääsi voimaan Pietari Suurin

ponnistusten kautta, ja vieläkin on hallitus roii

dau pääasiallisin valmistaja ja jalostaja. Tuhai.

sittain käy rahvasta, etupääs.sä miespuolistii,

tilapäisissä ansiotöissä kaukana kotiseudultaan,

vieläpä oman kuvcrnementin rajojen ulkopuo-

lellakin.

Liikeyhteys kuvernementin suurimmassa
osassa on huononpuolinen. Rautateistä kulkee

ainoastaan Moskovasta Vienankaupunkiin (Ar-

kangeliin) menevä Aunuksen kuvernementin
koillisimman kolkan läpi ; aie rautatien raken-

tamisesta Pietarista Petroskoin kautta Vienan-

ja Jäämerta kohden ei vielä ole tullut toteute-

tuksi. Valtamaanteistä ovat tärkeimmät Petro-

skoista Aunuksen kautta Latinapeltoon menevä
ja Pietarin-Vienankaupungin valtatie (Latina-

pellon, Vytepran ja Kargopolin kautta). Pie-

nempiä maanteitä on paikoittain (esim. Petro-

skoista Poventsan kautta pohjoiseen) ja kylä-

teitä myö.skiu muutamia. Kesäistä liikeyhteyttä

helpottavat kuitenkin monet luonnolliset ja

keinotekoiset vesireitit; viimemainituista ovat

mainittavat ne suuret kanavalaitokset, joiden

välityksellä on aikaansaatu katkeamaton vesi-

yhteys Suomenlahden ja Sisä-Venäjän etelään

juoksevien jokien kanssa.

Hallinnollisessa suhteessa lääni

jaetaan 7 piirikuntaan (ujezdiin) : Latinapellon,

Aunuksen, Petroskoin, Poventsan, Pudozin, Kar-
gopoljin ja Vytegran, joiden pääpaikkoina ovat

samannimiset jiiirikuntakaupungit. Kuverne-
mentin pääkaujiunkina on Petroskoi (Petro-

zavodsk) Aänisjärven läntisellä rannalla (12,522

as. V. 1897).

Väestön lukumäärä on alueen laajuuteen

katsoen vähäinen; v. 1897 teki se kaikkiaan
364,156 (2,46 as. kmMlä), niistä kaupungeissa
25,508 (7%). Asukkaiden enemmistö on venä-
läisiä (285,006 1. 78,3%), heidän jälkeen

tulevat karjalaiset (59,414 1. 16,31%),
vepsäläiset („tsuudit") (16,147 1. 4,43%)

ja suomalaiset (2,395 1. 0,67 %) . Huomat-
tava kuitenkin on, että venäläisten tietojen „kar-

jalaisissa" on erotettava oikeastaan kolme ala-

ryhmää, jotka kieleltään jotenkin suuresti eroa-

vat toisistaan, nimittäin (varsinaiset) karja-
laiset, aunukselaiset (livviköt ja

pohjoiset vepsäläiset 1. „vepsän
pohjoiset etujoukot" (Ijuudikoi).
Näistä asuvat karjalaiset Poventsan piirikun-

nassa (13,106 henk.), aunukselaiset Aunuksen
(28,532 h.) sekä Petroskoin (n. 14,000 h., Petro-

skoin piirikunnan ,,karjalais"väestö ilmoitetaan

17,643 hengeksi) ja ,,vepsän pohjoiset etujoukot"

Petroskoin piirikunnassa (n. 3,000 (?) h.). Vep-

.säläiset asuvat Petroskoin (7,257 h.) ja Latina-

pellon (8,880 h.), suomalaiset enimmäkseen Pet-

roskoin (837 h.), Aunuksen (581 h.) ja Vytegran
(492 h.), ja venäläiset kuvernementin kaakkoi-

sissa ja eteläisissä osissa, Kargopolin (82,158 h.),

Vytegran (55,194 h.), Latinapellon (36,922 h.),

Petroskoin (53,516 h.) ja Pudozin (33,386 h.)

piirikunnissa, jotavastoin heitä on vähemmän
Aunuk.sen (10,794 h.) ja Poventsan (13,036 h.)

piirikunnissa.

Snatlomiehia Repolasta.

Uskonnoltaan väestö melkein kauttaal-

taan on kreikkalaiskatolista (99,09%), luteri-

laista väestöä on 0,67 ja n^vmä ovat melkein
kaikki suomalaisia. Kansansivistys on
alhaisella kannalla. Lukutaitoisia (10 vuotta

vanhemmista) oli v. 1897 maaseudulla ainoastaan

23,90 %. Vähimmän levinnyt oli lukutaito Suo-

meen rajoittuvassa Aunuksen kihlakunnassa
(17,78 %). A'. F. K.
Aupa, Elbeu vasen lisäjoki, Böömissä, 82 km

pitkä.

Au porteur /oportS'r] (ransk.), haltijalle 1.

näyttäjälle (arvopapereissa, vekseleissä j. m. s.),

vrt. Juokseva velkakirja.
Aura, peltoviljelyksen tärkein työase, käyte-

tään maan knohkeuttamiseen ja kääntämiseen
(myöskin lannan peittämiseen, rikkaruohojen
hävittämiseen y. m.). Auran keskusosat ovat

runko, johon työtätekevät osat siipi, van-
nas, maapuoli ja antura kiinnittyvät,

sekä o j a s, johon paitsi runkoa ja veistä on
kiinnitetty kurjet ohjausta varten ja päit-
set vetoa varten. Siipi on työnlaadun mukaan
joko ruuvimainen tai sylinterimäinen, edellinen

kääntämistii ja yleensä raskaampaa maata var-

ten, jälkimäinen etupäässä kuohkeuttamista ja
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Aalra.

iJ:^^ ^^
Vältti (liotitekoinen kiiäutöaura).

Universaaliaura (kaksoisaura).

Fowlerin höyrvanra.

Fowlerin hilyryaura työssä.

Moottoriaura.

keveänipää maata varten. Siipi puuttuu koko-
naan, kun tarkoituksena on yksinomaan syvem-
män maakerroksen kuohkeuttaminen (jankko-

aura). Auran työsyvyys on tavallisesti 10-15-20

cm riippuen työn tarkoituksesta. Jankkoaura
työskentelee noin 40 cm .syvyyteen. Työkyky
yksisiipisellä auralla lasketaan 25 ä 60 aariksi

päivässä riippuen paitsi tyonlaadusta myöskin
maanlaadusta. Auroja on työn tarkoituksen mu-
kaan erilaisia, kuten kääntöaura, vako-
aura, kamar a-a ura, jankkoaura y. m.
tahi yhdistelmiä useampaa tarkoitusta varten.

Työtapaan nähden muodostavat erikoisen ryhmän
V a i h t o a u r a t ikaksois-, tasapaino-vaihto-

aurat)
,
joilla saadaan viilu käännetyksi vuorot-

tain oikealle ja vasemmalle puolelle ja joilla siis

voidaan kyntää kaikki viilut samalle päin. Suu-
remman työmäärän saavuttamista varten mata-
lassa kynnössä on kaksi-, kolme- ja useampi-
teräisiä auroja. Varmempaa työtä varten, var-

sinkin syvemmässä kynnössä varustetaan aura
usein etukärrillä (kärriaura, universaali-
aura), jossa ojaksen etupää nojaa kaksipyöräi-
seen kärrilaitokseen. Joskus on kärrilaitoksen

asemesta ojaksessa ainoastaan pienempi tuki-

pyörä. — Uudemmalla ajalla on ryhdytty kyntä-
mistä, tätä näihin saakka yksinomaan veto-
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juhtien työtä, toimittamaan konevoiman avulla
(höyryaurat, moottoriaurat y. m.)

joko siten, että kiinteästi seisova kone tahi koneet
vetävät köyden avulla auraa edestakaisin tahi

siten, että vetokone kulkee auran edellä kuten
juhta. — Nykyaikaisen auran ikä lasketaan 100

ä 150 vuodeksi. Vanhempia auran työtä tarkoit-

tavia työaseita Suomessa ovat koukku, kos-
seli, aatra (ks. t.), sahra ^ks. A at ra),
v äl 1 1 i y. m. I. A. S.

Aura (lat.), ilma, hengähdys. Omituinen tun-

temus, joka käy epileptisen kohtauksen edellä.

— Aura popularis (lat.), kansansuosio.
Aura, salanimi ks. Elfving, Betty.
Aura, sokeritehdas Turussa, sai perustamis-

luvan 1854, oli m. m. erään kauppayhtiön (1897)

hallussa, joka 1904 muutettiin osakeyhtiöksi
„Aura Sockerbruks Aktiebolag". Sen pääoma on
3 milj., tuotanto yli 8 milj. kg vuodessa; tehtaan
työläisten lukumäärä n. 160 henkeä. K. S.

Aurajoki, Varsinais-Suomen huomatuimpia
jokia ; sen laskupuolella sijaitsee Turun kau-
punki. Joen vesialueen laajuus on 950 km',
itse joki saa alkunsa soista Oripään kappelin
samannimisen kylän pohjoispuolelta, pitäen
pääsuuntanaan koillis-Iounaista. Sen pituus on
n. 65 km, leveys taas paikoittain 50 m. Kun
maan nousu merestä sisämaahan on jyrkän-
Iäinen — yleisimmin 1,4 metriä 1 km kohti,

Liedossa taas 3 metriä — muodostuu jokeen
useita koskia, joi.sta huomattavin on Hälis-
ten koski, 5-6 km:n päässä joen suulta, pu-

tous 5.6 m korkea. Joki saa useita sivuhaa-
roja, joista huomattavimpia ovat Paattisten 1.

Maarianjoki, Liedonjoki ja Järvenoja. 1890

I^^H^Pl1* * •%
^^^^^^^^^5?

i-^ -%J,

.\u['ajoki Turun koliduUu. N^ikuala Kurpulais-
vuorelta.

tehtyjen kokeiden mukaan joki kuljettaa kor-
kean veden aikana 18,863 m' ja matalan veden
16,846 m' vettä sekunnissa. — Joen laskupuoli
on vanhoista ajoista ollut tärkeä kauppasatama.
Sen rantamilla ovat olleet tunnetut kauppapai-
kat Koroisten kaupunki, Kupittaa ja itse Turku.
Aniniemelle, joen suulle, rakennettiin Turun
linna. — Aurajoella on ennen muinoin ollut raja-

joen merkitys. Siitä on aikanaan alkanut raja,

joka jakoi maamme kahtia, nim. Pohjois-Suo-
meen ja Etelä-Suomeen; samaa jakoperustetta
seurattiin sittemmin 1435 kun maamme jaettiin
kahteen laamannikuntaan. [K. J. Karlsson,
„Und('rsökning af vatten- och slamförhftllandena
i Aura 4 sommaren 1890" (Geogr. fören. Tid-
skrift 1891, n:o 5).] A". S.

Auramiini (< lat. aurHm = kulta), keltainen,
veteen helposti liukeneva tervaväri, jolla värjä-

tään puuvillaa, silkkiä, paperia.

Aurang'abad, kaupunki Hyderabadissa, Etu-
Intiassa, 36,837 as.; sillLki- ja puuvillateolli-

suutta. Sotilasasema.
Aurangzib 1. Aurengzeb („valtaistuimen

kaunistus") (1618-1707), Intian suurmoguli,
Dzihanin kolmas poika, johti isänsä sotajouk-
koja 1655-57 Afganistanissa ja Dekanissa ; anasti
jo isänsä eläessä 1658 tämän sairauden aikana
hallitusvallan voitettuaan kiivaissa taisteluissa

veljensä. Mogulin valtakunta Intiassa saavutti
hänen aikanansa suurimman laajuutensa, käsit-

täen koko niemimaan Koromandelista Malaba-
riin saakka. A. oli kiihkoisa islaminopin tun-
nustaja vainoten kiivaasti muunuskoisia. Hän
oli kuuluisa sivistyksestään, suosi tieteitä ja
taiteita, perusti kouluja ja kirjastoja, kohdellen
suosiollisesti eurooppalaisia matkailijoita. Ar-
vokkaita lisiä hänen historiaansa ovat jättäneet
muutamat aikalaiset, kuten ransk. lääkäri Ber-
nier („Histoire de la dernifire r(!volution des
ftats du Mogol", 4 nid., 1670-71) sekä jalokivi-
kauppias Tavernier („Voyages", 1679). [Lane-
Poole, „Aurangzib" (1893 "„Kulers of India").]

O. M-e.
Auranitls f-ni'-] ks. H a u r a n.

Aurankukka ks. A g r o s t e m m a.

Aurantia 1. keisarinkeltainen, eten-
kin nahan värjäykseen käytetty keltainen terva-
väri.

Aurantiaceae ks. R u t a c e se.

Aurea mediocritas l-o'-] (lat.), kultainen
keskitie.

Aurejärvi, järvi Kurussa, siinä ,,sata saarta
samannimisessä kylässä". K. S.

Aurelianus /-«'-/, Lucius Domitius,
Rccman keisari 270-275 j. Kr., synt. alhaisesta
säädystä, taitava
sotapäällikkö, jonka
sotajoukot huusivat
keisariksi ; taisteli

rohkeasti aleman-
neja, gootteja ja

markomanneja vas-

taan, ja pakoitti
valtakunnasta luo-

puneet osat, esim.
Palmyran, jossa

Zenobia (ks. t.)

hallitsi, jälleen ala-

maisuuteen. Hän
sai tästä kunnia-
nimen „Re8titutor A„„iianus. Pa'ilas ValTkaanissa.
orbis (valtakunnan
uudistaja). Hänen sisäinenkin hallituksensa oli

voimakas; rakensi Rooman ympäri uuden muu-
rin. Menetti henkensä salamurhaajan kädestä
sotaretkellä persialaisia vastaan.
Aurelius Victor /-e'-/, S e .\ t u s, roomal. his-

toriankirjoittaja 4:nneltä vuosis. j. Kr., kirjoitti

n. v. 360 lyhyen Rooman keisarien historian „De
Cajsaribus". Muut hänen nimellään kulkevat
teokset ovat myöhemmin sepitettyjä.

Aurig-a [l'-] (lat.), „ajomies". Tähtikuva
.Vjomies Härän tähdistön ja pohjoisnavan välillä.

Aurignac [orinja'k], kauppala Etelä-Raos-
kassa, Haute-Garonnen departementissa, St. Gau-



Aurinko I.

Auringon korona.

Valokuva täydellisen auringonpimennyksen aikana 30 p. elokuuta 1905 (Algeriassa)

Trouvelofn 15 p. huhtik. 1872 huomaamia prntuberansseja.
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dens'ista koilliseen. Sen lähellä on kuuluisa
luola runsaine jääkautisine eläinjäännöksineen

ja paleoliittisine pii- ynnä luuesineineen. Pieni
läheinen kalliononkalo on ollut käytetty erityi-

senä hautuuluolaua, jota aikaisemmin on pidetty
myös paleoliittisena, mutta jota nykyään katso-

taan myöhäisemmäksi.
Auriini, fenolista, rikkihapon ja oksaalihapon

kanssa kuumentamalla saatu punainen tervaväri,

jota käytetään silkin ja puuvillan värjäykseen
ja tapettipainossa.

Auringonetäisyys, auringon ja maan välinen
keskimääräinen etäisyys (149,5 milj. km eli 20
milj. maant. penink.) , käytetään pituusyksikkönä
määrättäessä etäisyyksiä aurinkokunnassa.
Auringonjulila. Useilla kansoilla on ollut

ikivanha tapa viettää auringonjuhlia auringon-
seisahduspäivinä talvella ja kesällä sekä päivän-
tasauksen aikana .syksyin keväin polttamalla
tulirovioita korkeilla vuorilla. Epäilemättä oli

leimuava valkea alkuaan taika, jolla talven pahat
henget karkoitettiin, liiallinen pouta ehkäistiin,

hyvä ilma hankittiin j. n. e. Tapa on osaksi
vieläkin säilynyt ; varsinkin ovat juhannustulet
laajalti käytännössä. — Koska auringonpalvelus
ei suomensukuisilla kansoilla ole alkuperäinen,
on kokkovalkean polttamista pidettävä ulkoa-
päin tulleena lainana. Kokkovalkeita poltetaan
paitsi juhannuksena, paikoittain myöskin pää-
siäisenä ja helluntaina. — vrt. Auringon-
palvelus. E. K-a.
Auringonkehä ks. Auringonsappi.
Auringonkukka ks. H e 1 i a n t h u s.

Auringonkukkaöljy, puristamalla auringon-
kukan (Ilcliantlnis) siemenistä saatu vaalean-
keltainen rasvainen öljy, jota käytetään ruoka-
ja maaliöljynä. Jähmettyy — 16°:ssa.

Auringonpalvelus. A:lla on tärkeä merkitys
useimmissa luonnonuskonnoissa. Aurinko aja-

tellaan elämää ja valoa lahjoittavaksi jumaluu-
deksi (intialaisten Surya, egyptiläisten Ra. baby-
lonialaiiten Marduk, kreikkalaisten Helios ja

Herakles, germaanilaisten Balder j. n. e.) . Egypti-
läiset kuvailivat Ra-jumalan joka päivä kulke-
van laivassa taivaan yli seurassaan autuaita
ihmisiä. Foinikiassa ja Syyriassa liittyi au-
ringonpalvelus Baalinpalvelukseen ja tunkeutui
sen mukana myöskin Israeliin, jossa mainitaan
auringonhevoset ja auringonvaunut palveluksen
esineinä 2 Kun. 23ii. — vrt. Auringon-
juhla. E. K-a.
Auringonparallaksi ks. P a r a 1 1 a k s i.

Auringonpilkut ks. Aurinko.
Auringonpimennys, ilmiö taivaalla, jolloin

kuu joko kokonaan tai osaksi peittää auringon
joltakin maanpinnan osalta. A. voi sattua ai-

noastaan uuden-kuun aikana. Koska maan ja
kuun radat eivät ole samassa tasossa, ei jokainen
uusi kuu tuo mukanaan auringonpimennystä.
A. on täydellinen niissä paikoin, mihin sattuu
kuun sydänvarjo, osittainen siellä, mihin lan-

keaa ainoastaan puolivarjo. Kehänmuotoinen a.

nähdään täydellisen sijasta silloin kun kuun
sydänvarjo ei ulotu maahan asti ja kuun näen-
näinen halkaisija siis on pienempi kuin aurin-
gon. Auringonpimennykset ovat ylipäänsä lu-

kuisammat kuin kuunpimennykset, mutta yksi-
tyisillä paikkakunnilla harvinaisemmat, koska
kuun pimennys nähdään enemmällä kuin puo-

lella maapallon alasta, mutta auringonpimennys
vain verrattain rajoitetulla kaistaleella.

Auringonpisto (insolatsioni, helio-
sis), auringon säteiden suoranaisesta vaiku-
tuksesta paljastettuun päähän ja niskaan aiheu-
tuva sairastuminen, joka ilmenee verentungok-
sena jopa tulehduk-senakin aivojen ja selkä-

ytimen kalvoissa. M. 0-B.
Auringonrengas ks. Auringonsappi.
Auringonruusu ks. II e 1 i a n t h u s.

Auringonsappi, valoilmiö, mikä esiintyy tai-

vaan ollessa hienossa pilvessä (cirrus-stratus).

Valon taipumisesta pienissä pilveä muodosta-
vissa jääkristalleissa syntyy auringon tai kuun
ympäri aivan pieniä kehiä ja valon taittu-

misesta suurempia renkaita (lävistäjä 22-23°

tai 46-47°). Kehissä on sisäreuna sininen, ulko-
reuna punainen, renkaissa päinvastoin. Näiden
lisäksi esiintyy vielä kehiä, jotka kulkevat au-

ringon kautta joko vaaka- tai pystysuoraan suun-
taan tai ulkopuolelta sivuavat edellä mainittuja
,,renkaita". I^ahden kehän yhtymäkohdassa tu-

lee valoilmiö voimakkaammaksi ja niin syntyy
joko vaakasuoraan auringon sivuille tai suoraan
sen ylä- ja alapuolelle värillisiä auringon-
säppejä. Ilmiön ollessa heikompi ei värilli-

syyttä voi huomata, ja harvoin on se näin tä,y-

delliseksi kehittynyt, useimmiten nähdään ai-

noastaan vaakasuoraan auringon sivuilla olevat

sapet. V. V. K.

.\uriugonsappi. H auriaku; -N f, -Vr. .Vk, .Vh auriugonsappeja;
-R,. -ff._> auringonrenkaita.

Auringonsäteily ks. Insolatsioni.
Auringonsäteilyn mittaaja ks. Insolat-

sioni.
Aurinko, aurinkokuntamme keskuskappale,

on hehkuva oniavaloiuen pallo, maahan verrat-

tuna suunnattoman suuri, mutta kiintotähtien

suhteen keskinkertaista kokoa. Maasta katsot-

tuna auringon näennäinen halkaisija on noin 32

eli 1,394,000 km, mikä on 109,3 kertaa niin suuri

kuin maan oraa tahi 1,8 kertaa kuun radan hal-

kaisija. Mitään litistymistä ei ole voitu huomata.
A:n pinta on 12.000 ja tilavuus 1,3 milj. kertaa

niin suuri kuin maan. Sen massa on 324,000

kertaa niin suuri kuin maan ja 750 kertaa niin

suuri kuin kaikkien planeettien yhteensä, tiheys

0,25 ja painovoima pinnalla 27,9, kun tiheys ja

painovoima maapallolla ovat = l.

.\:n keskustaa ympäröi kolme kerrosta: 1. f o-

tosfääri, loistava hehkuva pilvikerros, minkä
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me uuomme, 2. tämän yllä kromosfääri ja

3. uloimpana korona.
Fotosfäiiri on a:n kuumin näkyvä osa. Kiika-

rilla katsottuna se näyttää jyvämäiseltä. Sil-

miinpistävimmät ilmiöt siinä ovat kuitenkin

.suuret tummat osat, auringonpilkut, joita

onnen kiikarin keksimistä huomattiin ainoastaan

silloinkuin ne olivat niin suuret, että niitä voi-

tiin nähdä paljaalla silmällä. Pilkkuja esiin-

tyy noin 40° auringon ekvaattorin molemmin
puolin. Niissä on yleensä tummempi sydän,

u m b r a, jota ympäröi enemmän tai vähem-
män leveä puolivarjo, penumbra. Umbra
ei ole tasaisesti tumma, vaan valoisammat juo-

vat jakavat sen osiin. Pilkut ovat harvoin

yksinään, vaan useimmiten ryhmissä. Yleisin

kä-oitys ])ilkuista nykyään on se, että ne ovat

syvennyksiä, joita täyttävät alaslaskeutuvat

kylmemmät kaasut. Vmbran lävistäjä on ta-

vallisesti 800-1.600 km, mutta joskus 10,000:kin

km ja vielä enemmänkin. Umbran syvyyden
oletetaan olevan enintään 4,000 km, useimmi-

ten se on hyvin vähäinen. Kaikin ajoin ei

pilkkuja nähdä yhtä paljon, vaan niiden run-

saus vaihtelee jaksottaisesti. Jakson pituus on

noin 11 vuotta. On huomattu olevan yhteyttä

jiilkkujcn runsauden ja magneettisten ja sähkö-

ilmiiiitlen välillä maan pinnalla. Niiden 11-vuo-

tineu jakso sattuu yhteen revontulten 11-vuo

tisen jakson kanssa. Kun suuri pilkku tahi

suuri joukko pieniä pilkkuja kulkee auringon
keskimeridiaauin ohi, tapahtuu usein maassa
n. s. m a g n e e 1 1 i n e n m y r s k y, s. o. mag-
ncettineula on levoton ja nähdään revontulia.

Vielä on huomattu pilkkujen runsauden vaikut-

tavan ilmakeliän lämpötilaan siten, että runsas-

l>ilkkuisina vuosina ilman lämpötila yleensä on

alhaisempi, mikä johtuu silloisesta suuremmasta
pilvisyydestä. Paitsi pilkkuja nähdään fotos-

fäärissä vielä n. s. soihtuja, joissa aines

on nousevassa liikkeessä. Näitä huomataan
enimmän pilkkuvyöhykkeessä, mutta myöskin
muualla, aina navoille saakka. A:n kehän reu-

nalla ne näkyvät kohopaikkoina.
Pilkkujen ja soihtujen liikunnasta on voitu

määrätä a:n kiertoaika akselinsa ympäri. Soih-

duista saatu kiertoaika on hiukan lyhempi kuin
))ilkuista saatu, keskimäärin ekvaattorin luona

noin 25 vuorokautta. Vielä on huomattu se

omituisuus, että kiertoaika suurenee navoille

päin. Tämä johtuu siitä, että a. ei vielä ole

kiinteä kappale, vaan kaasumainen.
Fotosfääriä ym|iäröi jonkin verran kylmempi

noin HOO km paksu kaasukerros. Tässä syntyvät
a:n spektrin tummat, n. s. Fraunhoferin
viivat (ks. Spektraalianalyysi) s. o.

tässä tapahtuu fotosfäärin valon valikoiva imey-

tyminen. Tiiydellisissä a:npimennyksissä, siinä

silmänräpäyksessä, jolloin fotosfäärin viimeiset

säteet katoovat kuun taakse, nähdään, spektrin

muun valon himmetessä ja ennenkuin kromos-
fäärin spektri tulee näkyviin, tummien juovien

yhtäkkiä muuttuvan loistaviksi. Ilmiötä kes-

tää muutanuui sekunnin, ja se johtuu tästji

fotosfäärin ja kromosfäärin viilikerroksesta, joka

katoaa myöhemmin kuin fotosfääri. Se on täy-

dellisesti yhtiipilävä Kirchlioflin spektrin-teorian

kanssa. Tässä kerroksessa on spektroskoopilla

tutkittaessa huomattu olevan suuren joukon

maan päällä tavattavista alkuaineista, kaikkiaan
noin puolet, nimittäin useimmat metallit ja

joukko metalloideja. Easkaampia metalleja,

kuten kultaa, elohopeaa, talliumia ei ole tavattu,

ja se johtunee siitä, että ne ovat a:n syvemmissä
kerroksissa.

Imevästä kerroksesta tullaan sitten tulipunai-

seen värikerrokseen, kromosfääriin, joka sisäl-

tää etupäässä vetyä ja heliumia, mutta myöskin
raskaampia aineita. Kromosfääristä ulkonee

kummallisenmuotoisia lisäkkeitä, n. s. p r o t u-

beransseja. Ne voidaan jakaa levollisiin

ja purkaantuviin. Levolliset protuberanssit ovat

avaroita sekä korkeuden että pituuden suhteen

ja ulottuvat usein 10,000 km molempiin suuntiin.

Ne pysyvät muuttumattomina tässä korkeudessa

ja usein ylidistää niitä vain kaltainen valoviiru

kromosfääriin. Niitä on tavattu niin hyvin

navoilla, ekvaattorin luona kuin pilkkuvyöhyk-

keessä, ja ne sisältävät etupäässä vetyä ja heliu-

mia, sekä kalsiumia. Purkautuvat jirotuberans-

sit ylimalkaan eivät ole niin leveitä kuin rau-

halliset, mutta ne voivat sitävastoin nousta

500,000 km korkeuteen ja enemmänkin 500-1,000

km vauhdilla sekunnissa. Tällöin ne muuttavat
muotoaan alinomaa ja spektrinviivojen siirty-

minen nri suuntiin todistaa, että niissä itses-

sään tapahtuu valtavia pyörreliikkeitä. Niitä

voidaan lähinnä verrata räjähdyksiin ja ne esiin-

tyvät yleensä pilkkujen yhteydessä, tavataan
siis pilkkuvyössä, eikä ole huomattu navoilla.

Niissä on osaksi metalleja, mutta ainoastaan
alemmissa osissa, ylemmät ovat etupäässä vetyä,

heliumia ja kalsiumia. On huomattu, että jiilk-

kujen 11-vuotiuen jakso tavataan protuberans-

sienkin lukuisuudessa.

Korona on se kruunu, mikä ympäröi aurinkoa
täyspimennyksissä, ja sitä on vanhimmilta
ajoilta saakka kuvattu mitä komcimmaksi luon-

nonihniöksi. Likinnä aurinkoa on koronan väri

huikaisevan valkea, mikä jyrkästi erottuu protu-

benmssien loistavan punaisesta. Sen valovoima
vähenee tasaisesti a:sta edetessä ja on eri jiimen-

nyksissä hyvin erilainen. On huomattu, että sen

muoto vaihtelee pilkkujen lukuisuuden mukaan.
Sen säde on suurempi kuin a:n ja siinä huoma-
taan .säteettiiisiä pimeitä juovia, joita on voitu

seurata aina a:n jiintaau asti. Tavallisissa

oloissa on sen valovoima 2 ä 3 kertaa niin suuri

kuin täysikuu. Koska koronaa voidaan havaita

ainoastaan niinä muutamina minuutteina, jol-

loin pimennvs kestää — yrit}'kset valokuvata
sitä täydessä jiäivän paisteessa ovat olleet tulok-

settomia — , tunnetaan sitä hyvin vähän. Vasta
(pimennyksissä saatujen) valokuvien kautta on
siitä voitu saada jonkunlainen käsitys. Sen
spektrissä on paitsi tunnettua koronaviivaa,

jonka vastaavaa ainetta, koroniumia. ei tunneta,

vielä 10 ä 12 viivaa. Kiertääkö korona auringon
mukana, ei tiedetä. Vanhimpina aikoina ja vielä

1869 luultiin, että korona on valoilmiö, joko
dilTraktsioni-ilmiö taikka samaa syntyperää
kuin sateenkaari ja kehä auringon ympärillä;

mutta että se on todellinen, näyttää kylliksi nii-

den valokuvien yhtäpitäväisyys. jotka on oteltu

kaukana toisistaan olevilta paikoilta, paitsi että

s]iektrissä olevien valoisain juovain olemassaolo
todistaa, ettei se ole mikään maahan tai kuu-
hun kuuluva ilmiö, varsinkin kun lisäksi tulee
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itseloistavn kaasu, jota ei ole kuussa eikä mei-

dän ilraastossammekaau. Korona kuuluu a:oon
;

mutta vastaisuudelle jää sen selittäminen. Paitsi

kaasuja, on koronassa myöskin nestemäisiä tahi

kiinteitä kappaleita. Aineen, joka sen muodos-
taa, täytyy olla hyvin ohutta, sillä on useita

esimerkkejä, että pyrstötähdet ovat kulkeneet
sen läpi vähimmälläkään tavalla tulematta häi-

rityiksi radassaan.
Verrattaessa a:n valon voimakkuutta maa-

pallolla tavattaviin valonlähteisiin on huomattu
sen olevan 200,000 kertaa voimakkaamman kuin
n. s. normaalikynttilän valo, 150 kertaa vah-
vemman kuin Drummondin kalkkivalon eikä
kirkkainkaan valonlähde, kaarilamppu, saavuta
kuin '/j ä '/) auringon loistosta. Täyskuun valo

on vain '/«oonoo osa auringon kirkkaudesta eli tar-

vittaisiin 600,000 täyskuuta korvaamaan a:n
valoa.

Jos se lämpömäärä, minkä maa saa auringosta,
jakaantuisi tasaisesti yli koko maan, niin sulat-

taisi se vuosittain 45 m paksun jääkerroksen,
kun solaarikonstantin arvoksi asetetaan 3,o s. o.

3,0 grammakaloriaa neliösenttimetriä kohden mi-
nuutissa. Jos aurinkoa peittäisi 20 m paksu
jääkerros, riittäisi a:sta säteilevä lämpömäärä
sulattamaan sen 1 minuutissa. Niin paljon kuin
voidaan päättää kasvi- ja eläinmaailmau nykyi-
sestä levenemisestä verrattuna muinaisiin kerto-

muksiin, ei maan auringosta saama lämpö ole

muuttunut historiallisella ajalla. Mutta tämä
aika on ehkä niin vähäinen osa siitä, minkä au-

rinko on levittänyt valoa ja lämpöä maahan,
ettei siitä ilman muuta voida päättää, ettei a:

n

lämpö varhaisempina — geologisina — aikoina
ole ollut melkoista korkeampi. Maalle, jonka
koko elimellinen elämä riippuu a:sta, on kysy-
mys, miten a:n lämpö pysyy, tärkeä. Yleisim-
min hyväksytty teoria on se, että a. korvaa sä-

teilemällä kadottamansa lämmön supistumalla.
Mekaanisen lämpöteorian mukaan riittäisi 90 m
suuruinen vuotuinen supistuminen korvaamaan
lämmönhukan. Tämä on niin pieni osa a:n hal-

kaisijasta, että vasta 8000 vuoden kuluttua näen-
näinen halkaisija olisi pienentynyt 1 ". Alku-
tilasta nykyiseen tilavuuteensa supistuakseen
olisi a. tämän mukaan tarvinnut 10 milj. vuotta,
ja jos se supistuisi niin paljon, että sen tiheys
olisi sama kuin maan, siis 'I, osaan nykyistä tila-

vuuttaan, kehittäisi se lämpöä vielä 17 milj.

vuotta. Mutta aikoja ennen kuin se on niin

paljo kutistunut, saadaan olla valmistuneita sen
varalle, että sitä peittää paksu kuori, jolloin sen
säteily laskeutuu siksi paljo, ettei mitään orgaa-
nista elämää enää voi olla maan päällä. Helm-
holtz otaksuu sentähden nykyisen tilan maan
päällä kestävän 6 milj. vuotta. Lordi Kelvin on
tullut siihen tulokseen, että elämän mahdolli-
suutta on maan päällä ollut 15 milj. vuotta en-
nen meitä ja kestää vielä 15 milj. vuotta mei-
dän jälkeemme. Geologit edellyttävät pitempiä
aikoja, joten siis llelmholtzin teoria ei täydel-
leen selittäisi lämmön hukkaa. On sentähden
koetettu ottaa avuksi a:ssa tapahtuvia kemial-
lisia prosesseja a:n lämmön selitykseen, ja on
todennäköistä, että a: n jäähtyessä tapahtuvat
kemialliset yhtymät jatkavat sen nykyistä
lämpötilaa vielä pitemmiksi ajoiksi. V. V. K.
Aurinkoaika, se aika, minkä määrää aurin-

gon tuntikulma. A:n yksikkö on aurinkovuoro-
Kausi eli aika, mikä kuluu auringon kahden pe-
räkkäisen korkeimmillaanolon 1. kulminatsionin
välillä. Aurinkovuorokausi ei ole kuitenkaan
yhtä pitkä kaikkina vuoden aikoina, koska
auringon näennäinen vuotuinen liikunta ei ole
tasainen. Sentähden ei aikaa määrätäkkään
auringon todellisen jokapäiväisen liikunnon mu-
kaan, vaan ajatellaan taivaan ekvaattorilla ole-

van pisteen, joka liikkuu yhtä nopeasti kuin
aurinko keskimäärin vuodessa. Tämän mukaan
laskettua aikaa sanotaan keskiaurinko-
ajaksi ja sen mukaan on järjestetty kaikki
jokapäiväisessä elämässä käytetyt kellot. Tä-
m,än ja todellisen aurinkoajan eron nimi on
ajantasaus.
Aurinkofysiikka käsittelee auringon fysikaa-

lisia ja kemiallisia suhteita etupäässä spektraali-
anal3'ysin ja valokuvauksen avulla.

Aurinkojako 1. s u u n t a j a k o ks. Maan-
jako.
Aurinkokello, laitos millä auringonpaistei-

sina päivinä määrätään aika sauvan varjon ase-

masta. Sauva asetetaan joko taivaan akselin
suuntaiseksi tahi pystysuoraksi. Edellisessä ta-

pauksessa tapahtuu auringon jokapäiväinen
näennäinen liikunto sauvaa vastaan kohtisuo-
rassa tasossa, sauvan varjon yhtä pitkissä
ajoissa liikkumat matkat ovat silloin yhtäsuuret
ja jos taulu, missä varjon asemaa tarkataan, on
kohtisuorassa sauvaa vastaan, voidaan se jakaa
24 yhtäsuureen osaan, jolloin jokainen osa mer-
kitsee yhtä tuntia. Jos taulu on vaaka- tahi

pystysuora, eivät varjon tunnissa liikkumat
matkat ole yhtäsuuret, vaan on tuntivälit sil-

loin laskettava tahi määrättävä toiseen kelloon
vertaamalla. Sama on asianlaita myöskin sil-

loin kun varjoa heittävä sauva on pystysuorassa.
Määräämällä puolipäiväviiva saadaan tällaisista

kelloista todellinen aurinkoaika (ks. t.).

Se aikamäärä, ajantasaus, joka on lisättävä sii-

hen aikaan, minkä aurinkokello näyttää, on
almanakoissamme otsakkeella ,,aurinko puoli-

päivänpiirissä". Aurinkokellot olivat vanhalla ja

keskiajalla, jolloin ei oltu vielä keksitty heiluri-

ja jousikelloja, hyvin yleisiä ja suuri osa keski-

ajan tähtitieteellistä kirjallisuutta käsittelee

tämän kojeen teoriaa.

Aurinkokeskinen 1. heliosentrinen.
Taivaankappalten liikkeitä ja asennolta määrä-
tään vertaamalla niitä johonkin kiinteäksi aja-

teltuun pisteeseen ja sen kautta vedettyihin ak-

seleihin. Jos auringon keskipiste valitaan täl-

laiseksi, sanotaan siten saatuja suureita aurinko-

ke.skisiksi (vrt. Maakeskinen).
Aurinkokirjo ks. Spektraalianalyysi.
Aurinkokone, laitos, jossa käytetään auringon-

lämpöä käyttövoimana ; se esim. kokoaa samalla

tavoin kuin polttopeili auringonsäteitä ja saat-

tamalla niiden avulla veden kiehumaan se kehit-

tää vesihöyryä. Tunnetuimmat olivat Ericssonin

ja Mouchofn rakentamat a:t. Käytännöllistä

merkitystä ne eivät ole saavuttaneet.

Aurinkokunta, aurinko ja sen ympäri kier-

tävät kiertotähdet ja niiden kuut, pyrstötähdet

ja meteoriparvet. Lukuisat parabelimaisia ra-

tojaan kulkevat pyrstötähdet ja lukemattomat
meteorit kuuluvat todennäköisesti vain vie-

raina meidän aurinkokuntaamme. Eläinrata-
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valo on myöskin luultavasti luettava meidän
aurinkokuntaamme. Xämä kaikki kiertävät

ympäri auringon, jonka massa on suunnilleen

800 kertaa suurempi kuin sen ympäri kiertä-

vien tai\ aankappaleiden yhteensä. Meidän au-

rinkokuutamme kaltaisia ryhmiä on maailman
avaruudessa lukemattomia, ainakin ovat kaikki
kiintotähdet katsottavat auringoiksi, joiden

ympäri todennäköisesti planeetteja kiertää,

kuten useissa tapauksissa on todistettu.

(A. D.)

Aurinkokuvastin ks. Heliostaatti.
Aurinkokylpy, parannus- ja vahvistamiskei-

nona käytetty auringonvalon säteily paljastet-

tuun ruumiiseen, vrt. Ilmakylpy ja Valo-
parannus.
Aurinkomikroskooppi, valo-opillinen laitos,

millil kuvastetaan vahvasti suurennettuja esi-

neitä valkoiselle varjostimelle. Kuvattava esine

valaistaan tasaisesta peilistä heijastetulla au-

ringonvalolla, joka kokoojalinssillä supistetaan

esineeseen, niin että se tulee hyvin kirkkaasti
valaistuksi. Esine on sijoitettu akromaattisen
linssisysteemin polttovälille, jonkin verran lä-

hemmäksi polttopistettä, niin että saadaan hyvin
suurennettu kuva. Tavallisten mikroskooppien
suhteen on a:lla se etu, että suurennusta voi

katsella useampi henkilö yhtaikaa.
Aurlnkospektri ks. Sprektraaliana-

1 y y s i.

Aurinkousva ks. A u e r.

Aurinkovakio ks. Solaarikonstantti.
Aurinkovuosi, vuosi, jonka kuluessa maa

yhden kerran kiertää auringon ympäri, siis 365

vuorok. 5 t. 48 min. 46 sek. (= n. 365'/) vuorok.).

Auripig-nientti, keltainen mineraali, joka
sisältää arsenikktrisulfidia (As,S,). Esiintyy
harvoin kiteisenä, vaan useimmin lehtisinä,

jyväisinä joukkioina, jotka ovat kuulakkaan
oranssi-sitruunankeltaisia ja rasvakiiltoisia. A:ä
saadaan Siebenbiirgenistä, Vähästä-Aasiasta y.

m. Käytetään maaliksi, vrt. Arsenikkisul-
f idit.
Aurivillius [i'l-], vanha ruots. suku (Uplan-

nista kotoisin) , jonka useat jäsenet ovat tehneet
itsensä tunnetuiksi tiedemiehinä ja kirjailijoina.

Huomattavimmat niistä ovat: 1. Per Fabian
A. (1750-1829), Upsalan yliopiston kirjastonhoi-

taja, jonka teoksista mainittakoon „De biblio-

thecis medii a?vi in Sviogothia" (1782) ja „Cata-
logus librorum impressorum bibl. reg. acad. up-
saliensis" (1814). — 2. Karl Wilhelm
Samuel A. (1854-99), eläintieteilijä, dosentti

Upsala.ssa, kuoli paluumatkalla Intiasta, jossa
kahdesti kävi tutkimusretkellä. Oli pohjoisten
ra?rien alempien eläinten paralta tuntijoita. —
3. Per Olof Christoffer A. (s. 1853),
eläintieteilijä, edellisen veli, Tukholman ,,Riks-

museum"in professori ja intendentti. Perhosten
erikoistuntija; „Nordens fjärilar, handbok i

Sveriges, Norges, Danmarks och Finlands Macro-
lepidoptera" (1891) on meillä paljon käytetty
käsikirja.

Aurora [ru'-] (lat.), aamurusko: jumalatar
A. ks. E o s. — Aurora a u s t r a 1 i s, etelän-

palo, Aurora borealis, pohjanpalo, revon-
tulet.

Auroraperhonen (Anthocharis Cardamines),
Suomessa yleinen, valkoinen päiväperhonen. Koi-

raksen etusiivet kärkiosastaan vaaleanpunaiset.

Siivenkärkien väli 31-55 mm. U. S-s.

Aurora-seura, isänmaallis-kirjallinen seura,

joka 1770 muodostui Turussa H. G. Porthanin
ympärille, harrastaen runoutta. Suomen histo-

rian, maantiedon, talouden, kielen y. m. tutki-

musta. Alkoi 1771 julkaista maassamme ensi-

mäistä sanomalehteä „Tidningar utgifna af ett

sällskap i Abo" (myöhemmin sai nimen „Abo
tidningar"), jonka toimittajana oli Porthan.
Se sisälsi osaksi kaunokirjallisia palasia, osaksi

kirjoituksia yllämainituista aineista. Seuran
jäseniä oli m. m. runoilija Kellgren sekä
professorit Kalm, Gadd ja Bilmark. Sihteerinä

oli Porthan. Kun hän keväällä 1779 matkusti
ulkomaille, hajosi seura ainiaaksi. [Gunnar
Palander, „Henrik Gabriel Porthan", M. G. Schy-
bergson, .,H. G. P."] V. T.

Äurum (lat.), kulta (ks. t.).

Ausbruch, erityisen hienoa viiniä, jota val-

mistetaan parhaista, ennen yleistä korjuuta poi-

mituista rypäleistä. Nykyään käytetään sanaa
yhteisuimenä muutamille unkarilaisille viineille,

Auschwitz ks. O s w i e c i m.
Auskultantti (< lat. nuscuffäVe = kuunnella),

kuuntelija : virkamies, joka kuuluu virastoon ja

harjoituksekseen on mukana asioiden käsitte-

lyssä saamatta kuitenkaan ottaa osaa päätök-

siin ja nauttimatta varsinaista palkkaa ; opct-

tajakandidaatti, joka käytännöllistä valmistus-

taan varten kuuntelee opetusta ; tekn. korkea-
koulussa maanmittarin oppijakson suorittanut

apulaismaanmittari.
Auskultatsioni (lat. auscul1ä'iiö < auscul-

(u')e = kuunnella) , ruumiin tutkiminen kuuntele-

malla, joko suoraan korvalla tai kuulotorven,

stetoskoopin avulla. — Opetuksen kuunte-

leminen koulussa, harjoittelijana oleminen.

Auskulteerata (lat. auscu/fuVe = kuunnella)

,

kuunnella, olla läsnä kuuntelijana ; auskultant-

tina olla mukana oikeusistunnossa; opettaja-

kandidaattina kuunnella opetusta koulussa;

olla harjoittelijana virastossa; kuulon avulla

tutkia ruumiin terveydentilaa.

Ausonit, erään muinaisitalialaisen heimon
nimi. Vergilius ja Ovidius nimittävät joskus

koko Italiaa A u s o n i a k s i, s. o. a:ien maaksi.

Ausonius f-so'-], Decimus Magnus (n.

310- n. 395 j. Kr.), syntynyt Burdigalassa (Bor-

deau.\). A. toimi kauan asianajajana ja varsin-

kin puhetaidon opettajana syntymäkaupungis-
saan, kunnes keisari Valentinianus I nimitti

hänet n. 365 poikansa Gratianuksen opettajaksi

ja kasvattajaksi. Keisari Gratianuksen kuoltua

V. 383 hän vetäytyi yksityiselämään. A., joka

luultavasti oli kristitty, oli aikansa etevin ru-

noilija. Hänen teoksistaan ovat mainittavat
epigrammit, eklogat, runokirjeet ja n. s. idyllit,

joista tunnetuin on Moselia, kuvaus matkasta
Heiniä ja Moselia pitkin Bingcnistä Trieriin.

[K. Schenkl, „Monumenta Germania; historica"

V, 2 (Berlin 1883) ; R. Peiper, „15ecimi Magni
Ausonii Burdigalensis Opuscula" (I^eipzig 1886) ;

C. JuUian, ,.Ausooe et son temps" (Revue hist.

1891-92) ; W. Haag, „Ausonius und seine Mo-
selia" (Berlin 1900).) K. J. E.
Auspisiot (lat. a\ispi'cia), lintujen katsele-

minen, merkkien tarkastelu (varsinkin valtion

virkamiehen tai päällikön toimesta) enteiden
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selville saamiseksi ; siitä myös ennemerkit sekä
toisinaan käskyvalta, ylipäällikkyys, ks. A u-

g u r i t. E. J. H.
Aussa, maakunta Afrikassa, Danakil-maassa

Abossiinian itäpuolella; v:sta 1888 Italian suoje-

luksen alainen. Pääkaup. Hadele Gubo.
Austen [ostin], Jane (1775-1817), engl. kir-

jailijatar, on kirjoittanut huomattavia kerto-

muksia keskisäädyu elämästä: ,.Pride and preju-

dice", „Seuse and sensibility", „Northanger
Abbey", „Mansfield Park", „Emma", „Persua-
siou".

Austerlitz, kaupunki Määrissä, 3,145 as.,

enimmäkseen tsekkiläisiä. Siellä Napoleon joulu-

kuun 2 p. 1805 voitti itävaltalaiset ja venäläiset
(kolmen keisarin taistelu)

.

Austin [ostin], Texas-valtioi; pääkaupunki
Yhdysvalloissa Colorado-joen varrella, 22,258 as.

(1900). Yliopisto. Harjoittaa suurta puuvilla-,

villa-, nahka- ja karjakauppaa.

Guinea kohoaa A.n mannerperustasta. Mante-
reitten välinen raja on siellä, missä tämän perus-
tan reuna on ja missä meri syvenee. Pohjoisessa
raja kulkee Bonin-saarten ja Mariaanein välitse,

ja idässä luetaan vielä Salas y Gomez-saari
Oseaaniaan kuuluvaksi. — Näin rajoitetun
maanosan pinta-ala on 8,960,000 km\ siis vähän
Eurooppaa tahi Antarktiksen jääjoukkojen
pinta-alaa pienempi. A:n mantere on 7,631,573
km^ Tasmania 67,900 km=. Uusi Seelanti
271,000 km= ja Uusi Guinea 814,000 km'. Poly-
ueesia käsittää vain 26,500 km' maata tahi

tuskin enemmän kuin kaksi laajinta pitäjäämme
yhteensä.

Pinnanmuodostus. Oseaanian saaret
kohoavat vedenalaisista vuorijonoista, joista toi-

set kulkevat luoteesta kaakkoon toiset lounaasta
koilliseen. Missä nämä orografiset suunnat yhty-
vät, syntyy toisiaan vastaan kohtisuoria rannik-
koja, esim. Uuden Seelannin pohjoissaarella. A:n

.-\iisltrlitzm taiatflu. UL-rardiu niaalaukscu mukaan. (\\'r.sailUö.j

Austraalia, johon ilman varsinaista maan-
tieteellistä perustusta on luettu kuuluviksi
kaikki ne maat, jotka uudella ajalla ovat löyde-

tyt Aasian takaa ja Isosta-valtamerestä, jaetaan
nykyään kahteen pääosaan: Austraaliaan
ja Oseaaniaan.
Asema ja rajat. A. on ilmeisesti yhtey-

dessä naapurimantereen, Aasian kanssa. Tor-
resin-salmen syvyys on ainoastaan 22 ra, ja Bas-
sin- salmen 50 m. Mutta Uuden Seelannin ja A:n
välissä on meren syvyys yli 6,000 m, ja tämä
syvänne on siis raja Oseaaniaa vastaan, vaikka
täälläkin keskellä merta kulkee matalikko
Uudesta Seelannista Pohjois-A:aan päin.

Siltana A:n ja Aasian välillä on Suurista
Sunda-saarista ja Filippiineistä Uuteen Gui-
neaan ulottuva saaristo. Tätä on, kuvaavasti
kylläkin, nimitetty Austraalia-Aasiaksi. Eläin-
maantieteelliset rajat ovatkin täällä olleet hel-

pommin määrättävissä kuin fyysiilis-maantieteel-
liset. A:n pohjoispuolella olevien merien syvyys-
kartasta huomaa, että A:n mantereen ja Uuden
Guinean välissä on matala Arafura-meri (syvin
kohta 200 m) . Voimme siis sanoa, että Uusi

rannoissa on niin vähän lahtia ja poukamia, että

rantaviiva on korkeintaan kaksi kertaa niin pit-

kä kuin se siinä tapauksessa olisi, jos lahdelmia

ei olisi ollenkaan. Vain Uuden Seelannin etelä-

saarella tavataan vuonorannikko ; koralliriutta-

rannikot ovat sitävastoin hyvin yleisiä koko
Oseaaniassa, ja Austraalian koillisrannikkoa

reunustaa maailman pisin riutta. Iso Valli-

riutta (Great Barrier Reef ) . Pohjoisessa ja

idässä reunustaa A:n mannerta korkea, jyrkkä
ahrasioni- (s. o. aaltojen kuluttama) rannikko.

Mangrove-rannat reunustavat A:n troopillisia

osia; lännessä on rannikko laaka ja hietainen.
—

• Länsi-A. on suuri pengerylänkö, jonka pe-

rusta on poimuutunutta alkuvuorta. Keski-

osissa kohoaa kohtalaisen korkeita vuoria, joit-

ten itäpuolella leviää laaja laskeuma arojärvi-

neen. Idässä taasen on poimuutuneita vuorijo-

noja. A:aa on verrattu jättiläismäiseen lauta-

seen, jonka reunasta osa, Karpentaarian-lahti, on
lohjennut. Reunat ovat vanhoista vuorilajeista

muodostuneet ; lännessä on alkuvuorta, idässä

paleotsooisia vuorilajeja. Keskiosan itäpuolis-

kossa on mesotsooisia kerrostumia, jotavastoin
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Sisil-Austraulian aroa.

läntistou crUmaitteu tienoilla näkee muodostu-
mia tertiilärikaudelta. Nuor-vulkaanisia vuori-

lajeja on itä- ja pohjoisreunoilla sekä maute-
reeu keskiosassa olevilla erämaanvuorilla. Itäi-

set vuorijonot jatkuvat mahdollisesti Uudella

Guinealla, Uudella Kaledonialla ja Uudella See-

lannilla. —• A:n voimme jakaa neljään suureen

maantieteelliseen maakuntaan: Itäosa, johon

A:n alpit ja niiden kummallakin puolen olevat

seudut kuuluvat, Keskellä oleva laskou-
m a „satahaarai8ine joistoiueen", A r o j ä r-

vien alue sekä Länsiosa, jonka erämaat
ehkä ovat raaanpallon autioimpia. Ensinmaini-

tussa maakunnassa näkee syviä laaksoja ja pai-

koitellen hyvin luonnouihania seutuja; muut
ovat ainoastaan vähän muuttuneet, senjälkeen

kuin ne alastomina hiekkamatalikkoina kohosi-

vat aalloista.

Vesistöt eivät missään maanosassa ole,

lukuunottamatta jään peittämiä Etelänapamaita,
niin vähän kehittyneet kuin A;ssa. Siellä on

vain yksi suuri jokialue, Murray-Darlingin, joka

päättyy valtamereen. Muita mereen asti pääse-

viä jokia ei niukka sademäärä yleensä saata

muodostaa, ja kaikesta päättäen ne ylipäätään

ovat ehtymässä; A:n tulevaisuus on .sentähden

synkempi kuin minkään muun maanosan.
.'V:n manterella on vulkaaniuen voima nykyään

lamauksissa, mutta saarilla se vielä on täydessä
toiminnassa. Vulkanismi seuraa pitkiä halkei-

mistoja. Tällaisia kulkee: 1. Uuden Seelannin

pohj.-saaren yli Tonga-saarille, 2. Uusien Hebri-

dein ja S:ta Cruzin yli, 3. Salomon-saarten ja

Uuden Britannian yli, 4. Sandwich-saarten yli.

Uyhempiä halkeamia on Marquesas-, Tubuai-,

Samoa- ja Seura-saarilla. Fidzi-saaretkin ovat

tuliperäisiä. Uuden Kaledonian vuoret muistut-

tavat sangen paljon Uuden Seelannin pohjois-

saaren vuoria ja ovatkin ehkä näitten jatkoa.

Suurin osa Oseaanian ulkosaarista on muodos-
tunut koralliriutoista, jotka milloin vallien tavoin

reunustavat suurempien saarten rannikkoja, mil-

loin taasen ympäröivät saaria ja matalikkoja
laajoina renkaina (kehäriutat 1. atollit ks. t.).

Ilmasto on }'lipäätään lämmin, sillä suurin

osa A:aa ja Oseaaniaa kuuluu troopilliseen vyö-

liykkeeseen, mutta se on paljoa terveellisempi

kuin muissa troopillisissa maissa. Sentähden
onkin A. niin pian tullut asutetuksi, ja siirto-

laiset ovat täällä voineet ylläpitää isiltä peri-

määnsä kulttuuria. Mitenkä paljon ilmasto muut-

.Vustraalialai.sia viljt-lyskasvfja

Siniset vuoret.

telee seuduissa, jotka eivät ole kovinkaan etäällä

toisistaan, selviää, kun tarkastaa, mitenkä vuo-

den keskilämpö vaihtelee. Kääntöpiirien väli-

sillä saarilla (m erotus kesä- ja talvilämpömää-
riln välillä ainoastaan 5°, jotavastoin se A:n
sisäosissa on 20-25°. Fidzi-saarilla on suurin

erotus joskus ollut 14° (kesällä + 32°, talvella

+ 18°), Keski-A:ssa 53° (kesällä + 48, talvella
—-5° C). — A:n voi jakaa kolmeen ilmastovyö-

hykkeeseen: 1. Pohjois-A. ja Melaneesian saaret,

joihin sateita tuova luoteis-monsuuni vaikuttaa.

2. Muut valtameren saaret, joilla koillis- ja

kaakkoispasadin leudot, mutta kuivanpuoleiset
tuulet puhaltelevat. — Tähän kuuluu myös Itä-

.\., jonka vuoret ovat aivan kaakkoispasadin
tiellä, riistiien siltä kosteuden, kun se kohoaa
niiden rinteitten yli. — 3. Subtrooppinen A.,

jossa kesät ovat kuivat. Uuden Seelannin etelä-

saarella, joka kuuluu länsituulen vyöhykkeeseen,
Iin sademäärä suuri tviulen puoleisella rannalla.

Tiislii on seurauksena upea kasvullisuus, pirstou-

tunut rannikko ja runsas jäätikköjen muodostu-
minen vuoristossa.

Kasvisto on sangen eril.iinen mantereen
eri osissa. Kaikkialla on kuitenkin e n d e-

mismi (ks. t.) selvästi huomattavissa. Koti-

maastaan tuleva siirtolainen kummastelee „aust-
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äaniaispuumetää.

raalialaista kirsikkapuuta" (Exocarpus), jonka
hedelmä „kivi" ympäröi marjaa, sekä ,,austraa-

lialaibta päärynäpuuta", jonka hedelmien pak-

sumpi pää on lähinnä puun runkoa. Hän ihmet-
telee, että A:n puut lehtien asemasta vuosittain

varistavat kuorensa, että kasvullisuudella on
aina sama yksitoikkoinen, sinivihreä väri, ettei-

vät kukat tuoksu, että lehdet ovat syrjällään

puissa, ja että on niin vähän kotimaisia hyödyl-
lisiä kasveja. Tämä kaikki johtuu kuitenkin
siitä luonnollisesta syystä, että monet ikivanhat
kasvimuodot ovat täällä vielä elossa, ja eristy-

minen muusta maailmasta on syynä yksipuoli-

seen kehitykseen. Kasvimaantieteen tutkijan
Oskar Druden mukaan on A:n kasvistossa pää-
asiallisesti kolme ainesta: troopillis-aasialaiuen,

ominaisesti muodostunut austraalialainen ja ant-

arktinen. Upeimpana esiintyy troopillinen kas-

vullisuus Uudella Guinealla, jossa moni vanha
muoto on säilynyt uusien rinnalla. Etelämpänä
se ei enää ole niin rehevä. Luonteenomaisin
A:n kasvisto tavataan manteren sisä- ja etelä-

osissa, etenkin lounaassa ja kaakossa. Perin
austraalialaisia ovat harvat, varjottomat, korkea-
runkoiset metsät, jotka ovat kuin pylväs-salit.

Kosteutta rakastavia kasveja, kuten sammalia
ja sieniä, on vähän, mutta sen sijaan on run-
saasti okaisia, kovia pensaita. Sisäosissa on
tavattoman laajoja pensaikkoja (scrubs ks. t.)

.

Peniukulmittain on maanpinta suolakasvien pei-

tossa, mutta alastomia suola- ja hieta-erämaita
on ainoastaan lännessä. Lounaisosissa vähäisen
sademäärän vuoksi on jäänyt henkiin ainoastaan
sellaisia kasveja, joilla on ollut joku suojelus-

keino kuivuutta vastaan, jota vastoin komeat
saniaispuut vielä rehottavat kosteammissa kaak-
koisosissa. Puut muistuttavat paljon Etelä-
Chilen puita, ja niittyjen asemasta on täällä sa-

niaiskenttiä. — Jalostuskelpoisten kasvien puute
ou huomattavampi itse mantereella kuin saarilla,

joilla monet harvoista niillä olevista lajeista

ovat erittäin hyödylliset, kuten esim. kookos-
palmu, leipäpuu, banaani ja tarro.

Eläimistö on vieläkin kummallisempi kuin
kasvisto. Nisäkkäistä ovat täällä, paitsi myö-
hemmin maahan tullutta dingoa sekä rottia ja

lepakoita, ainoastaan pussieläimet ja nokkaeläi-
met edustetut. Liitukauden lopussa lohkesi

luultavasti A. muitten mantereitten yhteydestä
ja senjälkeen on se eläinkuntaansa ja osaksi

kasvistoonkin nähden pysynyt tertiäärisellä

kehityskannalla. Paikallinen kehitys, jos niin

voimme sanoa, on kuitenkin ollut huomattavissa
siellä, missä olosuhteet ovat olleet erittäin edul-

liset. Vihollisten puutteessa kehittyi m. m. sii-

vetön 4 m korkuinen jättiläis-lintu, m o a (Di-

iiornis) Uudella Seelannilla. — Oseaanian eläi-

iiiistö eroaa sangen suuresti varsinaisen A:n
'läinkunnasta harvalukuisten eläinmuotojensa
kautta, joka piirre tulee yhä huomattavammaksi,
kuta kauemmas itään tullaan. — Vastakohtana
maaeläimistöUe on erittäinkin korallisaarten la-

guunein lajirikas ja kirjava merieläimistö, jo-

hon kuuluu monta ravinnoksi kelpaavaa eläintä.

Väestö. A:n ja Oseaanian väestön voimme
jakaa kahteen, suuressa määrin toisi-staan eroa-

vaan ryhmään: luonnonkansat ja viime

aikoina maahan muuttaneet. Kaikkialla,

missä nämä ovat kerinneet tottua ilmastoon,

ovat alkuasukkaat saaneet väistyä. Meidän päi-

viemme kansainvaellus ei kumminkaan ole en-

simäinen tässä maanosassa. On ruvettu aavista-

maan, että sinne ennenkin on tehty vaelluksia.

A:n nvkvisten alkuasukasten esi-isät tulivat

Puhjoisaustraalialaineu mies.
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Austraalialuinen vaimo lap^ .n (lusi KlclilAVales).

luultavasti Austraalia-Aasian saarilta. Heidän
jälkeensä vaelsi tänne melaneesialaisia 1.

papualaisia, joita nykyään asuu sisäsaa-
rilla, niin sanotussa Melaneesiassa I. ..Mustien
maailmassa". Näitten jälkeen tuli p o 1 y n e e-

sialaisia, malajilaisia ja vihdoin m i k-

roneesialaisia, jotka ovat, niin otaksu-
taan, viimeksimainituista kansanryhmistä muo-
dostunutta sekakansaa. Mikroneesialaiset eivät
päässeet kuin „Pienten saarten maailmaan",
„Mikroneesiaan", kun valkoinen ja keltainen kan-
sainvaelluksenaalto tuli, joka nyt uhkaa hävittää
kaikki ennen A:aan ja Oseaaniaa n tulleet kaösat.
Väestön lukumäärä on n. 6,686,000. A:n

mantere on harvimmin asuttu; siellä on ainoas-
taan 0,5 asukasta km':llä. Mikroneesiassa, joka
on tiheimmin asuttu, on 27 asukasta km':llä.

Luonnonkansoja lienee vähän yli 1,8 milj., niistä

1,2 milj. melaneesialaisia.

A:n alkuasukkaat olivat ja ovat vieläkin
osaksi kokooja- ja metsästäjäkansaa, sillä luonto
on antanut heille vain muutamia kulttuuri-
kasveja eikä juuri yhtään kotieläintä. Scn-
tähden he ovat jääneet niin alhaiselle kannalle.
— Alkuasukkaan ihonväri on tumma, tukka
kihara, melkein vanukkeinen. Ruumis on usein
perin laiha, seurauksena nälästä, mutta kum-
minkin pituudeltaan keskinkertainen euroop-
palaisen mittakaavan mukaan, pääkoppa on
pitkä ja kapea (dolikokefaali) , leuat ulkonevat,
ja syvässä olevissa silmissä, joitten jännekalvo
on kellertävä, on petollinen ja julma ilme. —
Nainen, jonka asema on perin ala-arvoinen,
hankkii ja valmistaa ruoan. Ainoana työ-

aseenaan, kerätessään juuria, toukkia y. m., on
hänellä keppi, joka hänellä aina on mukanaan.
Mies pitää huolta metsästyksestä, ja hänellä yk-
sin on omistusoikeus kaadettuun riistaan. Ilän
on taitava metsästäjä ja kiipeilee tavattoman
ketterästi korkeimpiinkin puihin. — Ruoka val-

mistetaan paistamalla hehkuvien kivien päällä.

Tulta saadaan, kun puukappaleita hierotaan
vastakkain, mutta koska tähän työhön vaaditaan

paljo aikaa, täytyy naisten kuljettaa matkoilla
mukanaan kekäleitä. Ihmissyöjiä, kannibaaleja,
ovat vielä useat heimokunnat. Vihollisten ruu-
miita syödään, jotta siten saataisiin heidän hyvät
puolensa, ja estettäisiin heidän henkiään kosta-
masta. Syövätpä toiset kuolleita sukulaisiaankin.
— Etelä-A:n pahin vihollinen, kuivuus, pakoittaa
sikäläisiä heimokuntia alinomaiseen kuljeksimi-
seen. Heillä ei ole asuntoja, ainoastaan vajoja,

suojaksi tuulta ja sadetta vastaan. Pohjoisessa
alkuasukkaat sitävastoin asuvat pyöreäkattoi-
sissa majoissa. Parhaimmassa tapauksessa aust-
raalialainen pukeutuu eläinten nahoista ommel-
tuun paitaan; monessa paikassa alkuasukkaat
kulkevat melkein alasti, mutta pukeutuvat kum-
minkin mielellään eurooppalaisten vanhoihin
vaatteisiin. Alkuperäinen tatueeraus, joka mer-
kitsee jonkunlaista arvokkaisuutta heimokun-
nassa, suoritetaan terävillä simpukankuorilla.
Eri tilaisuuksissa maalataan ruumista erilai-

silla väreillä, joista punaista ylipäätään pide-

tään pyhänä. Aseista tunnetuin on heittopuu
eli bumeranki, jolla on se ominaisuus, että
se palaa heittäjän luo, ellei osu oikeaan. Taval-
lisia aseita ovat edelleen keihäät, kilvet ja nui-

jat. Alkuasukkaat luulevat, että sielu ihmisen
kuollessa jättää ruumiin, mutta että se milloin

tahansa voi näyttäytyä. Kuolemaa pidetään noi-

tumuksen seurauksena. Poppamiehet ottavat
selville syyllisen tai syylliset, ja niin syntyy
loppumattomia, enimmäkseen kumminkin veret-

tömiä jupakoita. Austraalialainen ei pelkäii

kuolemaa eikä tunne pelkoa esim. taistelussa,

sillä hän uskoo toiseen, parempaan elämään; sitä

vastoin hän kovasti pelkää haltijoita ja henkiä.
— Vaikkakin alkuasukkaat saivat kärsiä puu-
tetta, oli terveyden tila ennen kumminkin hyvin
hyvä terveellisessä ilmastossa. Eurooppalaisten
maahan tuomat tarttuvat taudit tappavat alku-
asukkaita siihen määrin, että tasmanialaiset jo

ovat sukupuuttoon kuolleet. Lastenmurhat ovat
tavallisia, mutta henkiin jätettyjä kohdellaan
hyvin. Naisia on vähemmän kuin miehiä. Mus-
tan väestön lukumäärä on n. 230,000.

Ensimäiset maahan muuttaneet olivat

Englannin pahinta kuritushuoneista koottua
roskaväkeä. V. 1788 laski ensimäinen vanki-
laiva maihin Botany Bayssa. Myöhemmin kul-

jettivat sotalaivat rikoksellisia vartijoineen Mel-
bournen satamaan, Port Phillipiin, sekä Queens-
landissa ja Etelä-A:ssa oleviin kurituslaitoksiin.

Iätä järjestelmää jatkettiin v:een 1868, huoli-

matta siitä, eitä uudisasukkaat sitä yhä tarmok-
kaammin koettivat vastustaa. Vankeja kohdeltiin
perin huonosti, usein kerrassaan petomaisesti
ja karkaamiset olivat jokapäiväisiä ilmiöitä.

Asiain näin ollen oli yleinen turvallisuus kaik-
kea muuta kuin hyvä, ja maan valkoihoinen
väestö lisääntyi hyvin hitaasti. Ensimäisten
uudisasukasten joukossa oli paljo vapautettuja
pahantekijöitä ja sotamiehiä. Mutta kun kulta-
löytöjä alettiin tehdä, sai siirtolaisuus uutta
vauhtia, niin että pahantekijät pian olivat vä-

hemmistönä. Viime vuosisadan keskivaiheilla
oli A:ssa 300,000 henkeä, vuosisadan lopussa oli

väkiluku siihen määrin lisääntynyt, että se oli

enemmän kuin kolme miljoonaa. — Englannista
siirtyneitä on ollut niin tavattomat määrät, i-ttä

voimme pitää A:n siirtolaista täysiverisenä eng-







Austraalian ja Oseaanian kansantyyppejä I.

/y'^-,. ^

/

I. Pohjoisaustraalialaiuen (Monardin piiristä). — 2. Pobjoisaustraal. nainen (Workiin hei-
mosta). — 3. Eteläaustraal. nainen (Moroyan heimosta). — 4. Eteläaustraalialainen (Mo-
royan heimosta). — 5. Tasraanialainen. — 6. Uuden-Guinean alliuasulcas. — 7. Fidzi-ruh-
tinas. — 8. Fidzi-neitonen. — 9. Anakoreettisaarten asukas (Bismarekin-saaristosta). — 10.
Tongor-tyttö ITudesta Kaledoniasta. — 11. Tokelau- 1. Unioni-saarten asukas (Oatafusta). —

12. Uusbritannialainen (Bismarckin-saaristolainen)

.



Austraalian ja Oseaanian kansantyyppejä II.

1. samoalainen tyttö. - 2. Tahitilainen. 3 Talut.la.s-ne tonen - 4. M-»^--- -™°
',•

Maorilaiuen (Uudesta Seelannista). - 6 ^^<^'Y;r'''^'.''Xnr ^ Vo^ZuL^^^^^
Ystävyvdensaarilta. - 8. Ponape-saaren mies (Karoluneilta). - 9. Touapelainen ^a.mo

(Karoliineilta). - 10. Tyttö Tokelau- 1. Uniom-saanlla.

n«ilta). — 12. Tyttö Uuk-saarelta (Karoliineilta)

11. Ruk-saaren ruhtinas (Karolii-



7:!7 Austraalia 738

laiitilaisena, tahi oikeammin yankeena, sillä hän
muistuttaa suuressa määrin ameriikkalaista. Sa-

moin kuin Ameriikassa näkee täälläkin uupu-
mattomia, jätkänkieltä puhuvia, kaupanhalui-
sia, urheiluun innostuneita miehiä ja lahjak-

kaita, notkeita, viehättäviä, mutta kylmästi har-
kitsevia naisia. Lähinnä englantilaisia on enim-
män irlantilaisia, joista ei juuri pidetä, ja sak-

salaisia. Heillä on omia siirtoloita Queenslan-
dissa ja Etelä-A:ssa, mutta englantilaistuvat ta-

vallisesti pian. Saadakseen halvempaa työvoi-

maa rupesivat suurtilalliset tuottamaan maahan
kiinalaisia, jotka näyttäytyivät erittäin sopi-

viksi työntekijöiksi tee-, kahvi- ja sokeriruoko-
mailla. Mutta pian rupesi „taivaan poikia" tule-

maan niin paljon, että valkoisten työmiesten
onnistui saada käytäntöön perin kovia maahan-
nuiuttolakeja. Kumminkin ovat jo varemmin
maahan tulleet kiinalaiset (51,000) levinneet

kaikkialle; he huuhtovat kullan valkoisten jättä-

mistä paikoista, elävät kauppiaina, ruoanlaitta-

jina, pesijöinä tahi puutarhureina ja osaavat
kyllä kerätä itselleen varoja. Paikoitellen ovat
he, samoin kuin japanilaiset ja etenkin japanit-

taret, sekaantuneet valkoihoiseen väestöön. Sit-

tenkuin „kiinalainen muuri on rakennettu kiina-

laisia vastaan", on ruvettu tuomaan maahan
hindulaisia, melaneesilaisia ja neekerejä maan-
viljelystä varten.

[J. E. Rosberg, „Maa ja kansat" I (1904) ;

A. Jotuni, ,,Maanosat" I, ,,Austraalia" (1908) ;

W. Dreyer, „Genom fem världsdelar" I (1905) ;

W. Christmas, „Australien og Ny Zaeland"

(1903) ; W. Sievers u. W. Kukenthal, „Austra-
lien, Ozeanieu und Polarländer" (1902) ; E. Re-
clus, „Ocfenie et terres ocSaniques (1889).]

Löytöhistoria. Nimi Australia oli käy-
tännössä ennenkuin itse maanosa tuli tunnetuksi.
Perintönä vanhalta ajalta sai keskiaika sen us-

kon, että oli olemassa tarunomainen Australis-

maa, .,Terra austrnlis iiicognita" (= „tuntematon
eteläinen maa"). Schönerin v. 1515 tekemällä
karttapallolla kuvataan tämä „Etelämaa"
leveäksi etelänapaa ympäröiväksi maakehyk-
seksi, joka on suunnilleen samalla leveydellä
kuin Eurooppa pohjoisella pallonpuoliskolla.

Ortelius laatii vielä v. 1570 samanlaisen kartta-
pallon, jolla Etelämaan niemet ovat lähellä Jaa-
vaa, Etelä-Afrikkaa ja Tulimaata, itse mante-
reen peittäessä koko etelänapaa ympäröivän
pallokalotin. Abel Tasmanin matkojen jälkeen
alettiin aavistaa, minkä näköinen kartta oikeas-

taan oli, mutta vasta James Cookin kuuluisain
matkojen jälkeen se oli pääpiirteissään valmis.

Ensimäisinä eurooppalaisista joutuivat espan-
jalaiset ja portugalilaiset tekemisiin A:aan
kuuluvien maiden kanssa. Magalhäes lienee pur-
jehtinut suoraan Gilbert- ja Marshall-saaristojen
kautta, huomaamatta kuitenkaan, kummallista
kyllä, maata siellä. Vasta kaukana lännessä
hän osui v. 1521 Guam-saarelle, joka on Mariaa-
neista eteläisin. Kun espanjalaisten ja portu-
galilaisten riitakysymys oli paavin päätöstuo-
miolla tullut siten ratkaistuksi, että edelliset sai-

vat kiskoa rikkauksia maan länsipuoliskosta,

jälkimäisten saadessa omistusoikeuden itäpuolis-

koon, hakivat espanjalaiset innokkaasti kulku-
väylää Filippiinein saarilta Etelä- ja Keski-
Ameriikan suuriin siirtomaihin, koska eivät

24. Painettu -«,, 09.

tietenkään tahtoneet joutua portugalilaisten
kanssa tekemisiin.

Slatkoillaan Alvaro de Saavedra löysi Karo-
liinit ja Marshall-ryhmän, Alvaro Mendana
EUice-, Salomon- ja Marquesas-saaret, ja Luis de
Torres Paumotu-ryhmän ja Uudet Hebridit sekä
Louisiadit ja hänestä nimensä saaneen Torresin-
salmen. Viimemainitun löydön kautta näyt-
täytyi todeksi, että Uusi Guinea oli saari. —
Portugalilaisten ja espanjalaisten vanavedessä
purjehtivat hollantilaiset. Sama siirtomaiden
himo heitäkin kiihotti, mutta kun purjehtiminen
kilpailijoitten vesillä oli kaikkea muuta kuin
rauhallista, suuntasivat hollantilaiset kulkunsa
kauemmas etelään ja tulivat niin A:aan. — A:n
mantereen varsinaisena löytäjänä täytynee pitää
hollantilaista Willem Janszia, joka purjehti
Karpentaarian-lahden rantoja pitkin v. 1605.

Yksitoista vuotta myöhemmin kävivät hollanti-

laiset länsirannikolla ja osasivat pian laatia pur-
jehdusohjeita pohjoista, läntistä ja osaksi myös
eteläistä rannikkoa varten. Mutta edelleenkin
pidettiin vasta löydettyä maata suuren Australis-
1. ,,Etelämaan" niemimaana. — 17:nneu vuosis.

suurimman merenkulkijan Abel Tasmanin onnis-

tuikin näyttää toteen, että A. oli saari, hän kun
kävi hänestä sittemmin nimensä saaneessa Tas-
maniassa. Ilän löysi myös Uuden Seelannin.
Tonga- ja Fidzi-saaret. — Näitä aikoja seurasi

löytöretkien historiassa pitkä seisahdus (1644-

1764), jolloin muutamat löydetyistä saarista

joutuivat unohduksiin. Englantilainen meri-

rosvopäällikkö William Dampier oli retkillään

usein ankkurissa A:n rannikolla. James Cook
on kumminkin se, joka selvitti A:aa ja Oseaa-

niaa ympäröivän salaperäisyyden. Hän teki

kolme eri matkaa Isolle-valtamerelle (1768-79)

ja kävi useimmissa Polyneesian saaristoissa.

Hän kävi myös maissa A:n itärannikolla, Botany
Bayssa, lähellä nykyistä Sydneytä. Muutamia
vuosia senjälkeen tuli tästä paikasta Englannin
ensimäinen rikollisten siirtola. Cook löysi

uudestaan Torresin-salraen ; hän purjehti Uuden
Seelannin ympäri, jonka rannikot kartoitettiin,

löysi Cook-saaret, Hawaijin ja Uuden Kale-

donian y. m. Cookin kolmen tutkimusretki-

kunnan tulokset ovat tulleet tarkalleen tunne-

tuiksi. Siitä on meidän suureksi osaksi kiittä-

minen retkikuntiin kuuluneita eteviä luonnon-

tutkijoita, joista mainittakoon saks. J. R. För-

ster ja hänen poikansa Georg F. sekä ruots.

D. K. Solander. — Cookin jälkeen olivat Oseaa-

nian saari.stot ja A:n rannikot jokseenkin sel-

villä. Nyt täytyi saada seikkaperäisempiä tie-

toja vasta löydetystä maanosasta. Muutamista
pienemmistä saarista jo ensimäiset lähetyssaar-

naajat antoivat tarkan selityksen. Meidän päi-

vinämme on muutamat saaret, esim. Uusi See-

lanti ja Ha\vaiji, geologisesti ja topografisesti

selitetty ja kartoitettu, mutta toiset ovat vielä

nytkin melkein tuntemattomat. Niin on esim.

Uuden Guinean sisäosien. Uuden Britannian ja

Salomonin-saarten laita. Vasta n. 60 vuotta sitten

alettiin tehdä tutkimusmatkoja mantereen si.sä-

osiin. Uudemmista tutkimusmatkailijoista Flin-

ders ja Bass kulkivat pienessä, avonaisessa ve-

neessä pitkin itärannikkoa, jonka he kartoit-

tivat. Sittenkuin Bass oli löytänyt hänestä ni-

mensä saaneen salmen, purjehtivat matkustajat
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Tasmaniaa ympäri. Flinders kulki etelärannik-
koa pitkin, ja niin tuli (1802) rannikon muoto
kartalla kokonaan määrätyksi. — Vasta 25
vuotta Sydneyn perustamisen jälkeen (1788)

onnistuttiin päästä Sinivuorten yli. Samalla
tultiin mantereen suurimpien jokien lähteille, ja

tämä herätti halua kulkea virtoja myöten niiden
suihin asti. Kapteeni Charles Sturtin johtama
retkikunta sai selville Murrayn kulun. Thomas
Mitchell teki neljä matkaa tutkiakseen Dar-
lingia ja muutamia pienempiä jokia sekä mat-
kusti nykyisen Viktorian läpi. Todistuksena
asutuksen nopeasta levenemisestä voisi mainita,
että Mitchell, palatessaan kolmannelta matkal-
taan, näki Murrumbidgee-joen laakson, jonka
Sturt 7 vuotta aikaisemmin oli tutkinut, olevan
aivan asutetun. — Etelä-A:n arojärville lähti

E. J. Eyre, josta Eyren-järvi on saanut nimensä.
Sisämaahan pääsi myös esim. A. Gregory, joka
lähti luoteisrannikolta. Saks. L. Leichhardt
teki perin tärkeitä tutkimusmatkoja mantereen
koillisosissa. V:sta 1848 saakka ovat hän jakoko
hänen retkikuntansa olleet tykkänään kadok-
sissa. A:u pohj. ja länsiosissa ovat veljekset

A. ja H. E. Gregory sekä Frank Gregory toimi-
neet enemmän kuin muut. Ensimäisen retken
mantereeu halki Murraysta Karpentaarian-lah-
teen tekivät Burke ja Wills, jotka molemmat
kumminkin kuolivat erämaassa nälkään. Vielä
hankalamman matkan mantereen poikki, arojär-

vien länsipuolitse ja paljon leveämmältä kohdal-
ta, teki Stuart, joka matkalla kestämiensä vaivo-

jen uuvuttamana kuoli päästyään perille. Stu-
artin matka aiheutti sähkölennätinlinjan johta-

misen mantereen poikki. Eräältä tämän linjan

varrella olevalta asemalta pääsi Warburton ka-

meleilla länsirannikolle, ja veljekset Forrest,

jotka matkustivat päinvastaiseen suuntaan, tuli-

vat erämaan kautta sähkölennätiulinjalle, josta

sitten lähtivät länsirannikolle. Länsi-A:n suuret
erämaat ovat kumminkin vieläkin tuntematto-
mat, paitsi kultakenttien ympäristöjä ja niihin
vieväin teitten sivussa olevia paikkoja. — A:

n

mantereen maantieteellinen kartoitus on vasta
alulla; geologinen tutkimus on päässyt vähän
pitemmälle.
Lukuunouamatta Uusia Hebridejä, jotka ovat

ranskalais-englantilaisen suojeluksen alaisia,

ovat kaikki A:n ja Oseaanian maat v:n 1900
jälkeen Euroopan suurvaltojen tahi Yhdysval-
tojen hallus.sa. Englannilla on täällä suurimmat
alu.smaat. Seuraava järjestyksessä on Hollanti,

sitten tulee Saksa, joka siirtomaavaltana täällä

vasta V. 1884 alkoi toimintansa, sen jälkeen
Hanska ja vihdoin Yhdysvallat, jotka v:n 1897
jälkeen lOuroopau suurvaltojen kanssa ovat rii-

delleet jälelle jääneestä vähäpätöisestä saaliista.

Sitä|)aitsi mainittakoon, että Pääsiäis-saari kuu-
luu Chilelle, Bonin- ja Vulkaani-saaret Japanille.

A:n valtiot. Pinta-ala 7,933,400 km',
4,530,000 as. A:n valtiot yhtyivät v. 1901 muo-
dostaen liiton „Commonwealth of Australia",
jonka järjestyksen esikuvana monessa suh-
teessa ovat olleet Pohj.-Ameriikan Yhdysvallat.
Liitolla on oma lippunsa, yhteinen hallitusmuoto
ja parlamentti, mutta kuuluvat erottumatto-
masti Englannille. Valtioita on kuusi (Länsi-

A., Etelä-A., Queensland, Uusi Etelä-U'ales, Vik-
toria, Tasmania). Kukin valtio lähettää yhtei-

seen kaksikamariseen edu.skuntaan yhden kuta-
kin 50,000 asukasta kohti kolmeksi vuodeksi
valitun, ainakin 21 vuotta täyttäneen edustajan.
(Aluksi eduskunta kokoontui Melbournes.sa, pää-
kaupunkina on kuitenkin oleva Dalgety).
Tulli-, posti- ja sähkölennätinlaitos ovat liiton

hallussa, joka niiden tulot käyttää yhteisiin

menoihin, kuten parlamentin, sotajoukkojen, lai-

vaston y. m. kustannuksiin. Ylimpänä hallitus-

raiehenä toimii Englannin kuninkaan nimittämä
kuvernööri, jolla on neuvonantajanaan yksi-

tyisten valtioiden parlamenttien valitsema 6-

miehinen senaatti.

= = =3 s.as s £§2 "-=3

!=. 1 : |. . ?. = . |. 1
5.

. i .
=•.

. §. 1 . ä.

.

s . . f ... . 2. . ? .
?'

.

SL

o

1.736.500

229,102803,830

1644

227,610984,330

1,356,130
2,.527,530

67,894

440

TT

a

4-

=

1
541,765

(1907)

300,000
1,568,942

(1907)

100

(1901)

827

(1901)

1,248,095

(1907)

392,664

(1905)

'

261,,5(i3

(1907)

30,000184,008

(1907)

>
'X

"bi
i'^ p S^ Cl «5 c: ^ <Dp

5" pi V o ~

O

S
pr

Elinkeinoista ovat tärkeimmät karjan-
hoito (etenk. lampaanhoito), vuoriteollisuus ja

maanviljelys. Villa on tärkein vientitavara, sa-

moin raavaan liha ja voi ovat tärkeät. Hedel-
mänviljelys on viljanviljelyksen rinnalla viime
aikoina runsaasti lisääntynyt. Teollisuus on
muutamilla aloilla jo varsin huomattava, tämä
koskee etenkin myllyteoUisuutta, lihasäilyketeh-

taita ja vicntiteurastamoita. Kauppa on kas-

vanut hämmästyttävässä määrässä. V. 1906
nousi tuonti 1,118 milj. mk:aan, vienti 1,658 milj.

mk:aan; tuonnin muodostavat kankaat, metalli-

tavarat, rauta, kulta, koneet, rakennuspuut;
viennin etupäässä villa, voi, vuodat, liha, vehnä,

jauhot, kulta, hopea, kupari, tina y. m. Yhteyttä
Euroopan kanssa välittävät useat höyrylaiva-

linjat. Rautateitä on olemassa v:sta 1850 al-

kaen, 24,556 km (v. 1907). J. E. H.

Austraalia-Aasia (saks. Australasien. engl.

Australasia < lat. aiiiiträ'lis), nimitys, jolla sak-

salaiset tarkoittavat Itä-Intian saarLstoa, eng-

lantilaiset tämän lisäksi myöskin Austraalian
mannerta ja Oseaaniaa, tahi tavallisesti A:n
mannerta, Tasmaniaa ja Uutta Seelantia.

Austraalialaiset kielet näyttävät suurista

eroavaisuuksistaan huolimatta kaikki olevan su-
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Ulkomaalaisia.

^^cc fhnrHm

.

^'^^on,:\r::i.r{^::r^'^,^L''^Yof:^\vA^r'"'':^'i- ^^^^-^^^^^IV.
« Bonaparte,

-arck. UGalUei. 15 I.ak N^.torT johannel l^elr
'"°''^" ^^ ^^- ^'-'''^tone. 12 Paul KrV



Autografeja IV.

Ulkomaalaisia.

^j'^^ (^.^^j^,

1 Martti Luther. 2 Filip Melaucliton. 3 Th. Mommsen. 4 L. Pasteur. 5 Aug. Herm. Franck
6 Karl Marx. 7 Pestalozzi. 8 Byron. 9 Goetbe. 10 Beethoven. 11 Richard \Vagner.
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kua keskenään muodostaen oman ryhmänsä,
jonka suhde muihin kieliheimoihin ei vielä ole

täysin selvitetty. Kaikki nämä kielet ovat n. s.

monitavuisia, kukin tavu alkaa konsonantilla ja

päättyy vokaaliin ; korko on enimmiten ensi ta-

vulla. Sanainmuodostusliitteet ovat jälki- eikä
alkuliitteitä, kuten papualaisten ja malaijilais-

ten naapurikielien. Kansan alhainen kehitys-

kanta ilmenee kielessä siten, että abstraktisten
käsitteiden nimityksiä on niukalti ; lukusanoja-
kin useimmilla heimoilla on ainoastaan 1-3, muu-
tamilla 1-5. ks. Kieli. A. K.
Austrasia /-«'s-/ (..Itävalta"), v:sta 511 fran-

kilaisen valtakunnan itäisen, puhtaasti germaa-
nisen csan nimi, kun taas melkein yksinomaan
romaanista länsiosaa sanottiin Neustriaksi.
Austria (lat.). 1. Langobardien valtakunnan

itäosa Pohjois-Italiassa. — 2. Itävallan latinai-

nen nimi.

Austrvegr („itätie"). Niin nimittävät islanti-

laiset ja muinaiset norjalaiset Itämeren itä- ja

eteläpuolella olevia seutuja.

Autarkia (kreik. aiilarkhfa, < auto's = itse,

ja ar/./ici» = hallita) , itsevaltius.

Aut Caesar, aut nihil (lat.), „joko keisari,

tai ei mitään", kaikki, tai ei mitään.
Autentia (kreik.), oikeaperäisyys (asiapape-

rien, tietojen j. n. e.) , luotettavuus, pätevyys.
— Autenttinen, oikeaperäinen, varma, vää-
rentämätön

; pätevä. — Autenttisuus = au-
t e n t i a.

Autenttinen lopuke, mus., perussointu, jonka
edellä käy huippusointu (domiuanttisointu).

/. A'.

Autenttinen sävellaji. 1. Melodiamuodostus
— missä sävellajissa hyvänsä — joka pääasialli-

sesti liikkuu sävelmän päätössävelen ja sen ok-
taavin puitteissa, saavuttaen siten innostuneen
ja miehekkään sävyn. 2. Keskiajan kirkkolau-
lussa yhteisnimitys niille sävellajeille, joiden
melodiikka ylimalkaan seurasi yllämainittua
muodostustapaa. /. K.
Auteuil [olo'j], nykyään Pariisin kaupungin-

osa, lähellä Boulognen-metsää ; muinoin kylä,

joka on tullut tunnetuksi siitä, että monta kuu-
l"isaa kirjailijaa, kuten Boileau, Moliöre, ja

uudempaan aikaan Börne, Thiers y. m. on siellä

viettänyt kesänsä.
Autinköngäs, Korojoessa (Kemijoen lisäjoki

etelästä), on suurenmoinen 18 m:n korkuinen
putous. Koko Korojoen laakso on sangen luon-

nonihana. J. E. R.
Autiomaa, metsät. Autiomailla metsäkirjal-

lisuudessa tarkoitetaan puuttomia alueita, kuten
aukeita kanervikkomaita, nevoja ja muita au-
keita soita, lentohiekka-alueita. puuttomia kallio-

seutuja y. m. Viime vuosisadan kuluessa on uh-
rattu suunnattomia summia niiden metsittämi-
seksi, varsinkin Itävallassa (karsti-seudut).
Ranskassa (Les LaiidesJ, Saksassa (esim. Liine-

burger Heide) , Tanskassa (Jyllannin Hede-
alueet) y. m. Tanskassa toimii tarkoitusta var-
ten erityinen hallituksen runsaasti avustama
seura ..Det danske Hedeselskab". Suomessa
aloitettiin jo 1860- ja 1870-luvuilla metsittämis-
yrityksiä aukeilla Hämeen- ja Vierusten-kan-
kailla; v:sta 1908 aikain toimii metsähallituk-
.sen palveluksessa 2 suonkuivaus-metsänhoita-
jaa, joiden tehtävänä on tutkia eri soiden met-

sittämiskelpoisuutta ja panna alulle sekä ohjata
soiden ojituksia metsänkasvua varten. A. C.

Autiotila, tila, joka asukkaan tahi omista-
jan hylkäämänä on jäänyt viljelemistä ja hoitoa
vaille. Vielä 1700-luvulla oli suuri joukko au-
tiotiloja, mutta nykyään jäänee taloja tuiki har-
voin autioksi, ja sen vuoksi on myöskin autio-
tiloja koskeva lainsäädäntö menettänyt melkein
kaiken merkityksensä. O. K:nen.
Auto (kreik. auto's = itse) , alkuosana useissa

vieraskielisissä sanoissa ilmaisemassa sitä suh-
detta, jossa jokin on itseensä ; voidaan Suomessa
usein ilmaista sanoilla: itse-, oma-, ks. esim.
sanoja autobiografia, autodidakti.
Auto, mon. autos (< lat. ocius = toiminta),

espanjalaiset uskonnolliset näytelmät, joita esi-

tettiin kirkollisissa juhlissa sekä muissakin
juhlatilaisuuksissa. A. sacramentales liit-

tyivät Kristuksen ruumiin juhlaan, a. ai naci-
m ien to joulujuhlaan. 1765 ne kiellettiin, vrt.

myös C a 1 d e r o n.

Autobiografia (kreik. auto's = itse, hios = elä-

mä, ja (;rop/ifiu = kirjoittaa) , oma kirjoittama
elämäkerta.
Autodafea (portug. auto da fe, esp. auto de fe;

lat. actus fidei, ,.uskon toimitus"), Espanjassa
ja Portugalissa käytännössä ollut inkvisitsionin
tuomion juhlallinen toimeenpano, joka tavalli-

sesti suoritettiin kirkollisina juhlapäivinä ja sai

suuren kansanjuhlan luonteen. Kuuluisa on se
a., joka V. 1559 suoritettiin Sevillassa Filip II:n
ja kuninkaallisen perheen läsnäollessa ja jossa
poltettiin 14 henkilöä, vrt. Inkvisitsioni.

(J. G.)
Autodidakti (kreik. autodi'daktos < itseoppi-

nut), henkilö, joka koulua käymättä on hankki-
nut itselleen tietonsa.

Autofyytit, kasveja, jotka elävät pelkistä eli-

mettömistä aineista. A:ejä ovat useimmat lehti-

vihreää sisältävät kasvit, mutta myös jotkut
bakteerit. Vastakohtana niille ovat loiset,
joiden täytyy elää edellisten muodostamasta eli-

mellisestä aineesta.

Autogamia ks. P ö 1 y y t y s.

Autografl (kreik. auto'grnphos < auto's = itse,

ja (;?ap/ieui = kirjoittaa) , henkilön omakätinen
kirjoitus, joka voi olla joko alkuperäinen koko-
nainen asiakirja tahi muu pitempi kirjoitus

taikka vaiu pelkkä nimikirjoitus. Jo
vanhoista ajoista asti on autografien keräystä
harrastettu. M. m. roomalaisella Plinius van-
liemmalla oli kokoelma autografeja. Mutta auto-
grafien keräily pääsi vasta 1500-luvulla uuteen
vauhtiin, ensin Ranskassa ja sitten muissa mais-
sa. Sen tuloksena ovat arvokkaat kokoelmat
useissa kuuluisissa arkistoissa ja kirjastoissa

sekä joillakin yksityisillä. Autografeilla on myös
alettu harjoittaa laajaa kauppaa, eivätkä niiden
väärentämiset ole lainkaan harvinaisia. — A:ein
keräyksen kanssa rinnan on kehittynyt erityinen

tiede, grafologia (ks. t.), joka käsialoista

yrittää selvittää kirjoittajan luonteen ominai-
suuksia, (ks. tähän kuuluvaa nimikirjoituksia
sisältävää liitettä). K. S.

Autografia (vrt. Autografi), huokea
käsikirjoituksen, piirustusten y. m. monistamis-
keino, joka suoritetaan siten, että tavalliselle

tai erikoisesti sitä varten valmistetulle pape-
rille rasvaisella väriaineella piirretty kirjoitus
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tai piirros siirretään suoraan kivelle tai metalli-

levylle, jolla painaminen sitten tapahtuu.
Autohypnoosi (kreik. auto's = itse, ja hypnos

= uni), hypnoottinen tila, joka ilraan toisen ih-

misen myötävaikutusta kehittyy yksilössä hä-

nen omasta tahdostaan tahi määrättyjen mieli-

kuvitusten tai tuntemusten aiheuttamana.
M. OB.

Autoikinen (kreik. auto's = sama., ja oikos =

koti), yksi-isäntäinen, kasvit., loissieni,

jonka kaikki erilaiset lisäytymiselimet muodos-
tuvat samalla isäntäkasvilla.

Autoinfektsioni (kreik. auto'.i = itse, ja lat.

infc'ctiö = tarttuminen) , vanhojen käsityksen
mukaan: jonkun tarttumataudiu kehittyminen
siihen asti ruumiissa tehottomana olleesta taudin-

idu.sta. vrt. Autointoksikatsioni.
M. OB.

Autointoksikatsioni (kreik. auto's = itse, ja

tokaiki/ii = myrkky) , itsemyrkytys omassa ruu-

miissa .syntyneistä myrkyllisistä aineenvaihto-

tuotteista, jotka terveessä tilassa kuona-aineena
poistuvat ruumiista; esim. uremia, virtsamyrky-
tys y. m. 31. 0-B.
Autokraatti (kreik. autokra'tör < auto's =

itse, ja /ci-o<f'i)t. = hallita), itsevaltias; a u t o-

k r ;i n t t i n e n, itsevaltainen.

Autokratia (kreik. autokra'teia) , itsevaltius.

Autokritiikki (vrt. Kritiikki), itsearvos-

tclu.

Autoktoni (kreik. auto'khtliön), maa.isa syn-

tynyt, alkuasukas, vastakohtana maahan muut-
taneille, siirtolaisille.

Automaatti (kreik. auto'matos = itsestään

liikkuva), koje, joka itsekseen suorittaa määrä-
tyn tehtävän, kun sitä lepotilassa pitävä este on
poistettu; ahtaammassa merkityksessä: elävän

olennon toimia esittävä kone. Usein on a:n ko-

neisto niin sovitettu, että se voidaan saada toi-

mimaan määrätynkokoisen ja -painoisen rahan
avulla. Tällaisia on usein julkisilla paikoilla

(vaaka-, sikari-, makeis-, kirjekorttiautomaat-

teja). — Automaattiravintolat ovat nykyaikana
tulleet paljon käytäntöön; niissä vieras itse ot-

taa ruuan tarkoitusta varten rakennetusta lait-

teesta laskemalla määrätyn rahan a:iin, joka
puolestaan työntää esiin määrätyn ruoka- tai

juoin;i-;uinoksen. E. S-a.

Automobiili (< kreik. auto's = itse, ja lat.

7nö6iVi.s = liikkuva) . Automobiilit jaetaan taval-

lisesti seuraavasti: 1. räjähdysautomobiilit, 2.

sähköautomobiilit, 3. höyryautomobiilit. Ensi-

raäisen ryhmän automobiileissa käytetyt moot-
torit ovat enimmäkseen nelitahtisia ; enimmin
käytetty polttoaine on bcntsiini (ominaispaino

0,7, kiehumistomperatuuri 100-150°), jota hel-

posti voidaan kaasuttaa. Bentsiinin jälkeen paras

Knlid^ii hengen autciinitliiili.

polttoaine, sprii (alkoholinpltoisuus 95°), on
siinä suhteessa hyvä, että se ei synnytä käytet-
täessä melkein ollenkaan käryä, mutta se on kal-

liimpaa eikä konetta saa käyntiin ilman bent-

2. Kuctrma-antomobiili.

-iiniä ellei silinteriä ole edeltäkäsin lämmiletty.

Petroleumia ei käytetä automobiileissa, koska
se on v:iikeammiu kaasutettavissa ja käryää pa-

hasti. Viime aikoina on ruvettu käyttämään
myöskin puristettuja kaasuja (varsinkin asety-

leenikaasua yhteydessä asetonin kanssa). Kaasu-
sekoituksen sytyttämiseen silinterissä käytetään
nykyään sähköä. Silinterejä on pienimmissä au-

tomobiileissa yksi tahi kaksi, isommissa 4 tahi

6, usein yhteen valettuina ; ne ovat jäähdytet-

tävät vedellä, joka pidetään kylmänä, siten että

se ]>uni])utaau valurautaisten laippaputkien

E

:l Aulinmibiili-finuiibus.

kautta, jotka vuorostaan jäähdytetään ilman-

vedon tahi erityisen venttilaattorin avulla.

Koska moottorin (ks. t.) nopeutta ei paljoa

voi muuttaa, on vaunujen nopeus muutettava
siten, että moottorin ja käyntiakselin välinen

hammaspyörä- tahi hankauspyörävälitys tehdään
muutettavaksi. Tavallisesti käytetään 3:a tahi

4:ää eri nopeutta eteenpäin menoa ja yksi taak-

sepäin menoa varten. Koska pyörien tulee voida

käydä eri nopeudella käänteissä, ovat ne tehtä-

vät toisistaan riippumattomiksi; ohjaamista

Tavalliiirii ajiiri-antomn)iiJli.
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Paiif-san ilu aiH'>mi.t

varten ovat etupyörät kiinnitettävät vivun tahi

ruuvilaitteen avulla kierrettäviin, akselin päässä

oleviin tappeihin. Jarruttamista varten vaadi-

taan yleensä 2 toisistaan riippumatonta jarrua.

_ -
-. ^ 7--

^ — ~ ~ ~
c
o Voittaja Maa Tehdas H V Matka Aika m

1900 Charron Ranska Panh.-Levassor 20 Pariisl-Lvon 5fiK 9: 09: 00 61 km
1901 Girardot ^, 40 Pariisi-Bordeaux 555 8: 51: 59 62 .,

1902 Edge Englanti Xapier 40 Pariisi-Innsbruck 590 10: 41: 58 55 .,

1903 Jenatzv Saksa Mercedes KO Irlannissa 592 6: 39: 00 89 .,

19M Therv- Ranska Rich.-Brasier 80 Taunuksessa 5M 5: 50: 03 96 ..

1905 Thery 96 Auvergnessa 549 7: 02; 42S'3 78 ..

Tämän ryhmän automobiileja on hyvin monta
eri lajia suuruutta. Kuva 1 esittää kahden-
ajettavan automobiilin, joka on varustettu 7

hevosv. moottorilla ja jonka nopeus on 35 ä 40
km tunnissa, kuva 2 kuorma-automobiilin, kuva 3

automobiili-omnibuksen. Pika-automobiilit voivat
kulkea aina 130 km tunnissa; bentsiinivarasto
voi kestää aina 700 km matkaa varten.

Sähköautomobiileja käyttää sähkömoottori,
joka saa virtansa vaunuissa olevasta sähköakku-
mulaattorista. Moottori on aina valmis käytet-

täväksi, on helposti hoidettava, vaaraton, käy
tasaisesti ja melkein ääneti ja itse koneen no-

peutta voidaan muuttaa, joten tullaan toimeen
yksinkertaisella hammaspyörä- tahi ketjuväli-

tyksellä moottorin ja pyörien välillä. Akkumu-
laattcri sitä vastoin on epämukava ja vaikeasti
hoidettava ; se antaa sähköä korkeintaan 100
km matkaa varten, jonka jälkeen se on uudestaan
ladattava, ja se on uusittava noin 75 latauksen
jälkeen.

Höyryautomobiilit saavat liikkeensä 2-silinte-

risestä höyrykoneesta (joko kaksois- tahi yhdis-
tetty kone). Höyryn kehittämistä varten tar-

vitaan kattila, joka voi olla vaarallinen ja vaa-
tii alitui.sta hoitoa. Lämmittäminen vaatii ^\,-\

tuntia. Käytännössä harvinaisempi kuin edel-

liset. £. S-a.

Automobiiliurheilu (ks. Automobiili).
Automobiilikilpailut ovat erittäin suu-
ressa määrässä edistäneet automobiiliteoUi-
suutta, sillä ne ovat enemmän kuin mikään muu
kiihottaneet tehtaita alituisesti parantamaan
tuotteitaan, ollen samalla ikäänkuin näiden tuot-

teiden julkisina tarkastuksina. Niiden kautta
on uusia tehtäviä avautunut automobiilienkonst-
ruktööreille, ja moni teknillinen ongelma on nii-

den avulla voitu onnellisesti ratkaista. Vaiku-
tusvaltaisimmat ovat tässä suhteessa olleet n. s.

Gordon Bennet t-k j 1 p a i 1 u t — vuotuiset
kansainväliset kilpa-ajot ameriikkalaisen sanoma-
lehtimiehen Gordon Bennettin (ks. t.) lahjoit-

tamasta kallisarvoisesta palkinnosta. Näissä
kilpailuissa edusti kunkin maan teollisuutta kor-
keintaan kolme vaunua. Miten suuressa määrin
vaunujen suuruus ja nopeus vaihteli niinä kuu-
tena vuotena, joina näitä kilpailuja toimeen-
pantiin, ilmenee alempana olevasta taulusta.

Muita huomattavia kilpailuja viime vuosilta

mainittakoon: Pariisi-Berliini (1901), Pariisi-

\Vien (1902), Pariisi-Madrid (1903), vuosittain

uudistuvat Ardennein ajot Ranskassa, Vander-
billin ajot Ameriikassa, Herkomerin ja Prin.ssi

Heinrichin ajot Saksassa y. m.
Paitsi näitä maantiekilpailuja ja radalla suo-

ritettuja lyhyempiä ennätysajoja on aivan viime
aikoina toimeen-
pantu eräitä pit-

kiä turistiretkei-

lyjä, joissa on
erikoisesti pidetty

silmällä automo-
biilin kestävyyttä
ja koneiston luo-

tettavuutta. Kuu-
luisimmat näistä

ovat Peking-
Pariisi (1907:

voittaja ruhtinas

Scipio Borghese, vaunu it. Itala-tehtaan tuo-

tetta) sekä New-York-Pari isi (1908: voit-

taja saksal. luutnantti Koeppen, vaunu saksal.

Protos-tehtaasta). -Iskin-.

Automobilismi (vrt. Automobiili), au-

tomobiiliurheilu (ks. t.).

Automobilisti (ks. Automobiili), auto-

mobiiliurheilun harjoittaja.

Autonomia (kreik. aH(oj!oini'n = valtioU. riip-

pumattomuus < aH<o's = itse, ja nomos = laki)

,

oikeus itse säätää lakinsa. Täydessä määrin
a. kuuluu valtiolle, mutta saattaa eriastei-

sena kuulua muunlaatuisillekin yhdyskunnille,

esim. maakunnille, kunnille, korporatsioneille,

vieläpä suvuillekin (esim. Saksassa ,.hallitsevain

sukujen vertaisiksi" tunnustetut yihäis-aateliset

suvut saattavat määrättyjen rajain sisällä sää-

tää itselleen n. s. huonekuutalakeja). Entisai-

koina nauttivat esim. läänitysherrat sekä jos-

kus muut yksityiset ja vielä useammin erinäiset

korporatsionit, kuten ammattikunnat, rajoitet-

tua autonomiaa. Kirkolliset yhdyskunnat naut-

tivat useasti vieläkin oikeutta omaan lainsää-

däntöön sisäisissä asioissaan, esimerkkinä siitä

on evank.-luterilainen kirkko Suomessa. Yleensä

oc kehitys kuitenkin selvästi kulkenut siihen
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suuntaan, että valtio, säädetyn oikeuden lähde ja

varsinainen haltija, ei myönnä omaa rajoitet-

tua lainsUädäntöoikeutta muille kuin alueelli-

sille yhdyskunnille, esim. maakunnille. — Kun
silloin puhutaan autonomiasta, tarkoitetaan ny-

kyään tavallisesti ei-suvereenisen yhdyskunnan
oikeutta itse säätää lakinsa. Muista autonomi-
sista yhdyskunnista ovat erotettavat autonomi-
set valtiot; niille on ominaista, että ne täyttä-

vät valtiolle asetettavat oikeudelliset vaatimuk-
set, vaikkeivät harjoitakkaan täydellistä, raja-

tonta valtiovaltaa. Vastakohtana muille auto-

nomisille yhdy.skunnille autonominen valtio käyt-
telee omaa lain.säädäntöoikeutta ; se voipi itse-

näisesti säätää ja muuttaa sitäkin osaa oikeus-

järjestystään, jonka nojalla julkista valtaa käy-
tellään. Lisäksi tulee, että autonominen valtio

tavalli.sesti — ei kuitenkaan aina — harjoittaa

lainsäädäntöä laajemmassa määrässä kuin muut
autouomi.set yhdyskunnat. — Autonomisia val-

tioita ovat esim. Saksan ja Pohjois-Ameriikan
Yhdysvaltain osavaltiot, jotka keskenään muo-
do.stavat suvereenisen korkeampiasteisen valtion,

liittovaltion ; niinikään samassa suhteessa toi-

siinsa olevat Sveitsin kanttonit sekä myöskin
Suomi, jonka valtiovaltaa Venäjän valtiovalta

rajoittaa. — Valtioluounetta vailla ovat esim.

sellaiset, hyvin laajaa itsemääräämisoikeutta
nauttivat autonomiset yhdyskunnat kuin esim.

Itävallan n. s. „kuningaskunuat ja maat"
(Böömi, Määri, Tyroli y. m.), jotka muodostavat
Itävallan keisarikunnan, samoin sellaiset Eng-
lannin siirtomaat kuin esim. Kanada ja Kapmaa.

A:sta on itsehallinto käsitteellisesti erotettava.

Totta on, ettei a:aan kuulu vain lakien säätä-

minen, vaan myös oikeudellinen mahdollisuus
niitten mukaan ja niitten määräämissä rajoissa

toimia, hallita. Autonomisella yhdyskunnalla
CU siis myöskin aina jokin itsehallinto-oikeus.

Mutta toiselta puolen on yhdyskuntia, jotka
käyttelevät laajempaa tai rajoitetum|)aa itse-

hallintoa, mutta joilla ei ole a;aa äsken esite-

tyssä merkityksessä. Niinpä tavalliset kunnat
ylimalkaan harjoittavat rajoitettua itsehallin-

toa, mutta eivät nauti varsinaista a:aa. Laaja
itsehallinto-oikeus, mutta ei omaa lainsäädäntö-
oikeutta, on tavallisesti myöskin yliopistoilla,

esim. meidän yliopistollamme.

„A u t o n o m i s t i ]) u o 1 u e e k s i" nimitettiin

Elsass-Lotringissa erästä, varsinkin vuosien
1876-84 paik. huomattavaa puoluetta, joka vas-

tusti jyrkkää ,,protestipuoluetta" ja tunnusti

maan yhdistyksen Saksaan, mutta pyrki hankki-
maan sille suurimman mahdollisen autonomian.
Autonominen, itsenäisesti säädetty, —

esim. ..autonominen tuUitaksa", jota ei ole

määrätty sitovien kansainvälisten sopimuksien
kautta, vaan voidaan aivan vapaasti muodostella.
— Filos., autonominen = ihmisen itsensä säätämä ;

erittäin puhutaan autonomisesta siveysopista,

joka johtaa sivey.ssäännöt ihmisen omasta ole-

muksesta, eikä minkään ulkonaisen vallan, —
maallisen vallan tai Jumalan — , käskystä.

R. E. & 'a. Gr.

Autoplastiikka (kreik. auto's = itse, ja pla-

siikc', nim. tekhne = kuvaava taide) , operatsio-

neissa joskus tarvittava kudosten peittäminen ope-

reerattavan henkilön omasta ruumiista otetulla

iholla, vrt. T r a n s p I a n t a t s i o n i. .1/. 0-B.

.\utoplastiikkaa.

Autopsia (kreik. auiopsi'o = „itsenäkemys" <
auto's = itse, ja öps = silmä), havainnon teko

omin silmin ; lääket.: kuolleen ruumiin tarkas-

telu, ruumiinavaus.
Autor ks. A u k t o r i.

Autos ks. Auto.
Autos epha {-o's -äj (kreik.), ,,hän (Pytha-

goras) on sen itse sanonut". Pythagoraan oppi-

laiden käyttämä lause väitteidensä vahvistuk-
seksi. Nykyään käytetään tätä lausepartta iro-

nisessa merkityksessä.
Autosuggestioni ks. Suggestioni.
Autoterapia (kreik. aH*o's = itse, ja therape'ia

= parannus) , luonnon omiin voimiin perustuva
pa.rannuskeino ; itsestään tapahtuva paranemi-
nen.

Autotomia (kreik. auto's = itse ja tome' -

leikkaus) . itsensäsilpominen, muutamien
eläinten kyky, joutuessaan vaaraan, irroittaa

joku ruumiinosansa. A.-kyky on useilla nivel-

jalkaisilla, kuten eräillä taskukravuilla, heinä-
sirkoilla, perhosilla, kaksisiipisillä ja hämä-
hiikkieläimillä, myös joillakin luurankoisilla

niinkuin vaskikäärmeellä ja sisiliskolla, joiden

pyrstö helposti kätkee. Silpoutuminen lienee

heijastusilmiö ja tapahtuu se anatomise.sti eri-

laistuneesta p.aikasta.

Autotypia (kreik. a«(o's = itse, ja ft/pos = jäl-

jennös), valokuvauksellinen menettelytapa, jonka
avulla valmistetaan
kliseoita (kuvalaat-

toja) tavallisessa

kirjapainokoneessa
painamista varten.

A:ksi nimitetään
myöskin sitä kuvaa,
joka tällaisella kli-

Jealla painaessa syn
tyy. A.-menettely-
tapaa käyttämällä
saadaan painetussa
kuvassa esiintymään
paitsi selvästi mus-
tia ja valkoisia koh-
tia myöskin kaikki
mustan ja valkean
välivivahdukset ai-

van kuin valokuvis-
sakin. Klisean val-

mistus on pääkohdissaan seuraava: jäljennettävä
kuva valokuvataan lasilevyn läi)i, johon on
timantilla uurrettu hieno ruutuverkko eli n. s.

rasteri. Uurrokset, joita on 20-100 cm'IUi,
ovat mustalla värillä täytetyt. Rasterin läpi

Aiitolvpia; verkossa on HO viivaa

i-iii=:llil
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Autotypia; verkossa on 20 viivaa

cm-:llä.

valokuvatulle levylle muodostuu kuva pelkistä

pisteistä. Täten snatu rasterinegatiivi
kopioidaan valonher-

källä aineella pääl-

lystetylle kupari- tai

sinkkilevylle ja syö-

vytetään siihen ha-

polla. Näin synty-

nyttä kliseaa käyte-

tään sitten kuvan
monistamiseen. Ras-
terin jäljet näkyvät
selvästi kuvaa suu-

rennuslasilla tarkas-

tettaessa. — Mun-
cheniläiset Meisen-
bach ja Schraaedel

ovat ensimäisinä

(1881) käytännössä
toteuttaneet tämän
keksinnön, joka sit-

temmin on saanut
aikaan täydellisen

mullistuksen kuvain-
jäljentämisen alalla.

A.-jäljennös on hal-

vempi ja valmistus-

tavaltaan paljoa yk-
sinkertaisempi kuin
puupiirros ja esittää

jäljennettävän kuvan
valokuvan tarkkuu-
della. Suurin osa tä-

män tietosanakirjan

kuvia on autotypio-

ja. — Käyttämällä
kolmea tai neljää eri

väreillä (punaisella,

keltaisella, sinisellä,

mustalla) painettavaa kliseaa valmistetaan väri-

painoksia, joissa värillisen alkukuvan kaikki vä-

rit saadaan esiintymään. M. m. liitekuvamme
,,Suomen laululinnut" on painettu neljällä auto-

typiaklisealla.

Autotypografia (kreik. auto's = itse, typos
= jäljennös, ja graphein = kirjoittaa) , vanhanai-
kuinen nimitys tavalle monistaa käsikirjoitusten,

piirustusten y. m. s. faksimileitä. ks. F o t o-

t y p i a.

Autuaitten saaret. Useissa muinaisuskon-
noissa (egyptiläisessä, babylonialaisessa, kreik-

kalaisessa) ilmenee sellainen käsitys, että hyvät
ihmiset kuolemanjälkeisessä elämässä viettävät

autuasta elämää suurten vesien takaisilla saa-

rilla, joille pääseminen vaatii monien vaarojen
voittamista. [E. Kaila, „Manalan pelkoa ja

kuolemattomuuden toivoa muinaisuuden kan-
soilla". Jyväskylä, 1907.] E. K-a.
Autuinen, maatila Lemussa, kuului ennen

Lode- ja lt[^ima?us-suvuille.

Autun [otd'], kaupunki Ranskassa Bourgog-
nessa, Saöne-et-Loiren departementissa, 15,764

as., Arroux-joen varrella. Piispanistuin, vanha
V. 1178 valmistunut tuomiokirkko. A. oli rooma-
laisten Augustodunum.
Autuus, täydellisyyden tila, joka useitten us-

kontojen mukaan odottaa uskovaisia haudan-
takaisessa elämässä. Kristinuskon mukaan saa-

vat jumalanlapset jo tässä elämässä Jumalan

^:x<^ ^^^iä^äl
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yiiifcm
SuuriMiiifttu osa ylliiolevista:

verkossa od 10 viivaa cm'-:lla.

valtakunnan jäseninä nauttia autuutta (Matt.

öj-n). — Siitä opista, jonka mukaan kaikki ihmi-
set viimein tulevat autuaiksi, vrt. Apokatas-
t a s i s. E. K-a.
Autuuttaminen ks. Beatifikatsioni.
Auvaisberg, maatila Kuusiston salmen ran-

nalla, kuuluva kunnallisneuvos C. G. Rosen-
bergille.

Auvergne [ovä'rnjJ, aikaisemmin maakunta
Keski-Ranskassa, käsittäen nykyiset departe-
mentin Puy-de-Döme, Cantal ja osan Haute-Loi-
rea, n. 14,000 km-. A. käsittää osan Ranskan
keskiylänköä, joka maapallon myöhemmillä ke-

hitysasteilla, oligoseeniajasta kvartääriaikaan,
on ollut erittäin tuliperäistä. Paksut laava-

kerrokset peittävät suuria aloja ja huiput ovat
kaikki sammuneita tulivuoria, korkeimmat niistä

etelässä olevat Mont Dore (1,886 m) ja Can-
tal (1,858 m). Ylängöt ovat yleensä hedelmät-
tömiä, mutta ovat hyviä laidunmaita. Sen
vuoksi on karjanhoito pääelinkeino. Allier ja

Dordogne lisäjokineen virtaavat A:n lävitse ja

muodostavat hedelmällisiä laaksoja, joissa viljan-,

hedelmien- ja viininviljelys menestyy. Kivi-

hiiltä ja metalleja, kuten rautaa, lyijyä, vaskea,
saadaan vuorista jonkun verran, samoin kuin
arvokkaita kivennäisvesiä. Asukkaat, muinais-
ten arvernien jälkeläisiä, elävät köyhyydessä,
osa siirtyy Pariisiin työmiehiksi. — Pääpaikat
ovat Clermont ja Aurillac.

Aux . . . ks. myös A u k s

Auxerre [olcsä'rJ. Ranskan departementin
Yonnen pääkaupunki, Bourgognen maakunnassa,
Yonne-joeu varrella, kaunis keskiaikainen tuo-

miokirkko, 18,901 as. (1902).

Ava, Birman muinainen pääkaupunki, Ira-

vadin varrella, nyk. rappeutunut; muistomerk-
kejä suuruudenajoilta (buddhalaisia temppe-
leitä kuUattuine torneineen), n. 8,000 as. (ennen
50,000).

Avaarit, muinainen kansa, nähtävästi turkki-

lais-tataarilaista sukuperää, joka 6:nnen vuosis.

loppupuolella Mustan-meren pohjoispuolelta siir-

tyi nykyiseen Unkariin, johon perusti valtansa

ja josta teki hävitysretkiä Saksaan ja Italiaan.

Leiripaikkojaan he ympäröivät ympyrämuureil-
la, joita joskus oli useampia sisäkkäin („avaa-

rien renkaita"). Voitettuja maan entisiä asuk-

kaita avaarit kohtelivat suurella kovuudella,

kertomuksen mukaan valjastaen heidät auran

eteen. Kaarle Suuri teki 8-vuotisella sodalla

791-799 lopun avaarein vallasta, ja avaarit kato-

sivat pian niin täydellisesti, että „hävinnyt kuin

avaari" tuli puheparreksi. K- G.

Avainpiika, arvoltaan ensimäinen naispalve-

lija, taloudenhoitaja vanhassa (aatelis-) karta-

nossa. „Autuas avainpiika, käy tupaan, käy
kotaan, keikuttelee kellariin" (suom. sanan-

lasku) . ^- G.

Avainvalta, kirkollisessa kielessä synteihin

sitominen ja niistä päästäminen (Matt. 16„), ei

alkuperin merkitse muuta kuin sitä valtaa ja

velvollisuutta, joka jumalansanan julistajalla on

tämän sanan perustuksella ja siis Jumalan ni-

messä julistaa synninpäästö syntejään katuvalle

ja kieltää se katumattomalta. Näin käsittää

asian luterilainen kirkko. Katolinen kirkko sitä-

vastoin käsittää avainvallan hengelliseksi

tuomiovallaksi, joka kuuluu paaville ja yleensä
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>-ar". or-rrmii-n tiuiliiii mulvaan

papistollp. Sen perustuksella m. m. määrätään
kirkollisia rangaistuksia. A. f\ P.

Aval (luult. ransk. d valoir = olla käypä),
vekselitakaus, johonka mennään siten, että ta-

kaaja (avalisti) panee nimensä toisen vekseli-

velvollisen nimen alle. Avalisti on samassa va.s-

tuussa kuin jokainen muu vekselin allekirjoit-

taja.

Avalon [nv3l3n]. 1. vSaari Bret-joessa Somer-
setin kreivikunnassa Englannissa, usein mai-
nittu kelttiläisissä saduissa. — 2. Ne\v-Found-
landin kaakkoinen niemi, jonka itärannalla saa-
ren pääkaupunki St. John on.

Avance (avu's] (ransk.). 1. Etu, ansio, voitto,

ylijäämä. — 2. Etumaksu.
Avanseerata (ransk. avancer), edistyä, kohota

virassa. — Avansemanki, kohoaminen virka-
asteissa.

Av'ant-kaarti (ransk. avant-garde) , ,,etuvahti",

sotajoukon liikkeellä ollessa se kulkujärjestyk.sen
osasto, joka kulkee päävoimien edellä ja suojelee

kulkujärjestöä viliollisen äkkiarvaamattomalta
hyökkäykseltä sekä poistaa tielle sattuneet es-

teet, vrt. E t u v a h t i. M. v. II.

Avant-scene [aväsc'n] (ransk.), se osa näyttä-
inöii, joka on katsojaa lähinnä: aitio, joka on
näyttämön ja katsomon välisessä kaariaukea-
massa.
Avarajoki, suomennos venäläisten aikakirjain

mainitsemasta Polna-joesta; on luultu sen tar-

koittavan Aurajokea.
Avaria, alue Dagestanissa (Kaukaasias-

sa), 1,306 km=, n. 40,000 as.; vuoristoa.
Asukkaat, lesgin kieltä puhuvat muhamet-
tilaiset ..avarialaiset", harjoittavat pää-
asiallisesti karjanhoitoa. Pääkaupunki Ilun-

zah (linnoitus) 1,000 m yi. merenp.
Avaruus, taivaankappalten välinen ja

rajattomasti niiden ulkopuolelle jatkuva
tilavuus.

Avata luottoa, suostua jonkun käytet-
täväksi antamaan varoja, tavallisesti mää-
räsummaan asti, yhdessä tai useammissa
erissä nostettaviksi (myös hankkia itselleen

oikeus 1. lupa näiden nostoon) . /. Ku.

Avatara [-u'-] (sauskr.)

(intialaiseen jumaluus-
oppiin kuuluva käsite)

,

.,alas laskeutuminen", ju-

malan laskeutuminen
maan päälle (tavall. ihmi-
sen muodossa), jumalan
ruumistuminen (inkar-

natsioni). Visnulla oli 10
avatara-muotoa.

Avatsa-lahti, Kam-
tsatkau itäpuolella .Sipe-

riassa, hyvä ja suuri sa-

tama. Ympäristöllä tuli-

vuoria. Lahteen laskee
Avatsa-joki. Sataman ran-

nalla on Petropavlov.skin
kaupunki.

Avauskipinä ks. S ä h-

k ö k i p i n ä.

Avauskulma k>. A per-
tuuri.
Avausvirta ks. I n-

il u k t s i o n i.

,,Awazu ooh Wallasis", Tukholmassa 1732
syntynyt seurusteluklubi, johon kuuluivat kau-
pungin ylimyspiirit. Kirjallista merkitystä se

sai sihteerinsä ja ainoan aatelittoman jäsenensä,
runoilija Dalinin (ks. t.) kautta. Ennen v:tta
1750 se jo näyttää lakanneen.
Avdejev (de'-], Mihail V a s i 1 j e v i t s

(1S21-7Ö), ven. kirjailija, jonka huomattavim-
mat romaanit ovat „Tamarin" ja „Salakari".
Ave (lat.), „ole tervehditty!", roomalainen

tervehdys. — A v e, i m p e r a t o r (1. C a? s a r)

,

morituri te salutant, „ole tervehditty,
keisari, kuolemaan menevät sinua tervehtivät",
gladiaattorien tervehdys keisarille, vrt. A v e
Maria.
Avebury, Sir John L u b b o c k. ks.

L u I) b o c k.

Avebury [eiharij 1. A b u r y, kylä Etelä-Eng-
lannissa, Wiltshiren kreivikunnassa (Bristolin

seuduilla), sijaitsee keskellä muudatta maailmau
suurimpia kivilatomuksia, joka on samantapai-
nen kuin läheisessä S t o n e h e n g e's s a (ks. t.)

.

Aveburyn latomuksen kivet ovat enimmäkseen
käytetyt kylän rakennuksiin, mutta alkuaan ne
ovat — lukumäärältään ehkä 100 ja korkeudel-
taan 5-6 m — nmodostaneet monen sadan met-
rin läpimittaisen kehän, jonka piiriin olisi mah-
tunut arviolta puoli miljoonaa ihmistä seiso-

maan. Sisällä on ollut kaksi n. 100 m läpimit-
taista kehää ja ulkopuolella yltympäri valli-

hauta ja valli. Latomuksesta on lähtenyt kaksi

"»g«Wlg|'U^ ^^^"^
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u. 1,3 km mittaista kujatietä, toinen kaak-
koon, toinen länteen, molemmat kummallakin
puolen merkittyinä, vähän välimatkan päähän
pystytetyillä kivillä.

Lähistössä on paljon muita muinaisjäännöksiä,
m. m. kaksi jättiläiskumpua (kuv. o ja 6), toi-

nen niistä 54 m korkuinen ja 650 m ympyrämit-
tainen. Puheenaoleva latomus on luultavasti

uskonnollisia menoja varten, ehkä uhripaikaksi,

rakennettu, mahdollisesti jo kivikauden lopulla.

J. A-io.

Avellan [-lu'n] suvun kantaisä Tuomas
Niilonpoika Tarkin talosta Kiukaisten Pane-
liasta antoi pojalleen tämän kouluun lähtiessä

(1600-luvun lopulla) kotitalon pihalla kasvavan
pähkinäpuun (Coryliis avellana) mukaan nimen
Avellauus. Suku on viime aikoihin saakka
elänyt pääasiallisesti Lounais-Suomessa. —
1. Juhana H e n r i k A., (1773-1832), yli-

opiston opettaja, nimitettiin 1804 käytöllisen

filosofian dosentiksi, 1809 luontaisoikeuden ja

historian apulaiseksi ja 1S12 historian profes-

soriksi Turun yliopistoon. Viimemainittuun vir-

kaan hän tuli virka-ansioitten eikä historial-

listen opintojensa tai tutkimustensa perusteella;

filosofia oli hänen varsinainen alansa. Myöskin
A. menestyksellä toimi opettajana: 1829 hän
perusti Helsinkiin yksityisen oppilaitoksen uusia
kasvatusopillisia periaatteita käytäntöön sovel-

luttaakseen. Hän oli tunnettu hajamielisyydes-
tään. — 2. Kaarola Aleksandra A.
(s. 1853), näyttelijätär, sai ruotsinkielisen kas-

vatuksen ja opiskeli jo nuorena lausuntoa ja
kaunolukua Tukholmassa. Kansallisen innos-

tuksen aikaansaama Suomalainen teatteri syn-

nytti hänessä päätöksen antautua näyttämö-
taiteen palvelukseen. Jatkettuaan opintojaan
Tukholmassa ja ahkerasti opiskeltuaan suomen
kieltä hän marrask. 1876 debyteerasi Leana
Suomalaisessa teatterissa sen Hämeenlinnassa
vieraillessa. Vuoteen 1887 hän sitten oli sano-
tun teatterin näyttelijättärenä, kohoten luon-

taisen lahjakkuutensa, huolehditun kasvatuk-
sensa ja uutteruutensa avulla ensimäisten jouk-
koon. 1879 hän täydensi opintojaan Kööpen-
haminassa ja Pariisin konservatorissa. Monet ja

monenlaiset ovat olleet hänen esittämänsä osat

;

huomattavin on kuningatar Elisabeth Schillerin

Maria Stuartissa. 1887-1904 hän oli Suomal. teat-

terin oppilaskoulussa opettajattarena; häneltä
on nuorempi näyttelijäpolvemme siten saanut
ensimäisen taiteellisen kasvatuksensa. Muuten-
kin A. on antanut opetusta kaunoluvussa ja

lausunnossa. Hän on painosta julkaissut kauno-
lukemisen oppaan. K. B.dt.

3. Gustaf Adolf A. (1785-1859), suom.
kielitieteilijä, synt. Kokemäellä, oli valmistau-
tunut lainopilliselle alalle, mutta heitti sen
kivulloisuuden takia ja alkoi tutkia uusia
kieliä ja runoutta. Näiden harrastusten tulok-

sina A:lta ilmestyi Mnemosynessä y. m. ruot-

sinkielisissä sanomalehdissä käännöksiä m. m.
Goethen ja Schillerin tuotteista, joskus omiakin
runoelmia. Yliopiston englannin kielen opet-

tajanviran hakua varten hän 1827 julkaisi tun-
nustusta saaneen väitöskirjan „Refiexioner öfver
eogelska spräkets upphof och bildning samt för-

hällande tili andra europeiska tungomäl", joka
on ensimäiuen Suomessa ilmestynyt, uusfilo-

logista alaa käsittelevä teos. Kun yliopisto
Turun palon jälkeen piti muutettaman Helsin-
kiin, peruutti hän kuitenkin hakemuksensa ja
asettiii maanviljelijänä Ahlaisiin. Tämän jäl-

keen A:n harrastukset yhä enemmän kääntyivät
suomen kielen viljelyyn. Hän suomensi pari
hengellistä kirjaa, julkaisi tarkastuksia Hele-
niuksen, Ignatiuksen ja Frosteruksen suoma-
laisista virsikokeista, tällä kuten myöhemmin
ahkeralla kirjeenvaihdolla M. Akianderin kanssa
edistäen suomalaisen virsikirjan parannusta, ja
oli v.sta 1856 Ingmanin apumiehenä suomalaisen
raamatunkäännöksen korjaustyössä. Merkityk-
sensä on ollut myös A:n ahkeralla oikea-
kielisyyskirjailulla, jonka tuotteita on ilmestynyt
lyhyempiä sanomalehdissä (Sanomia Turusta),
pitempiä Suomi kirjassa (.,0m Finsk spräkrik-
tighet", „Kritik öfver sättet att i Finskan ut-

tryeka begreppet om tid" ja „0m sättet att

i Finska periodbyggnader uttrycka Negativa
Begrepp") . A. esiintyy näissä kansankielisyys-
kannan edustajana usein vastustamassa kieliopil-

lisuussuunlaa (vrt. Oikeakielisyys), mil-

loin tämä hänestä vie liian kauaksi yleisestä

puhekielestä. Hän on samalla puhdaskielisyyden
kannattaja, joka muukalaisuutta, etenkin lause-

muukalaisuutta vastaan suosittelee kielen oma-
pohjaista kehittämistä eikä hyväksy, että esim.

suomalaisen sanan merkitystä liiaksi laajenne-
taan vieraan kielen mallin mukaan; hän on val-

mis hylkäämään jopa kansanmurteissakin ylei-

seksi myöntämänsä lauseparren, jos se hänen
mielestään sotii kielen luonnetta vastaan. Kir-
joitukset sisältävät paljon hyviä huomioita tosin

hiukan suppealta havaintoalueelta, Luoteis-Sata-

kunnasta. A:n harrastusta rahvaan siveellisen

elämän kohottamiseksi todistavat hänen kirjoit-

tamansa palkitut vastineet Suomen Talousseuran
kilpakysymyksiin viinanpolton seurauksista ja

keinoista yltyvän viinanjuonnin rajoittamiseksi.

A. K.
4. Edvin A. (s. 1830), valtiopäivämies, kir-

jailija, edellämainitun poika, oli vuodesta 1855

kollegana ensin Hämeenlinnan, sitten Porin
ylä-alkeiskoulussa, mutta erosi kivulloisuuden

vuoksi 1865 ja asettui maanviljelijäksi Kellah-

den kartanoon Ahlaisten kappeliin. Hän on in-

nokkaasti ja vaikuttavalla tavalla ottanut osaa

yleisiin toimiin, ollen m. m. kunnallishallituk-

sen esimiehenä, maanviljelysseuran puheenjohta-

jana sekä jäsenenä l:sessä yleisessä kirkollis-

kokouksessa ja useissa tärkeissä valtion komi-

teoissa. Hän sai kunnallisneuvoksen arvonimen
1879. Erittäin on mainittava hänen toimintansa

valtiopäivillä, joilla hän vv. 1877-1900 talon-

poikaissäädyssä edusti ensin Ali-Satakunnan,

sitten Ulvilan tuomiokuntaa. A., joka oli suo-

menmielisten eturivin miehiä, nautti säädyssään

suurta luottamusta ja otti etevällä tavalla osaa

larsinkin rautatievaliokunnan ja yleisen vali-

tusvaliokunnan töihin. 1882:sta lähtien hänet

useat kerrat valittiin talonpoikaissäädyn puo-

lesta Suomen Pankin tilintarkastajaksi. Hän
on toiminut myöskin kirjallisella alalla, suomen-
taen useita sekä käytännöllistä hyötyä tarkoit-

tavia kirjoja että runotuotteita ja julkaisten

joukon huomattavia sanomalehtikirjoituksia ja

lentokirjasia. Routavuosina A. liittyi perustus-

laillisiin, mutta on korkean ikänsä johdosta
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viime vuosina pysynyt valtiollisesta elämästä
syrjässä.— 5. T e o cl o r K r i s t i a n A. (s. 1839)

,

amiraali, kohosi Pietarin meriopiston läpikäy-

tyään ja meriupseeriksi tultuaan vähitellen ar-

vossa; 1891 hänet ylennettiin kontreamiraaliksi.

A. oli sen venäläisen laivaston päällikkönä, joka
1893 kävi vierailulla Ranskassa ja jonka pääl-

liköt ja miehistö sekä Toulonissa että Parii-

sissa saivat niin loistavan vastaanoton osak-

seen. Hän on sen jälkeen ollut Venäjän meri-

laitoksen ylimmissä viroissa, m. m. meriminis-
teriön päällikkönä. K. B.dt.

Avellaneda [-Ijanc'-], Gertrudis Gomez
de (1816-73), esp. kirjailijatar, synt. Cubassa,
cli enimmäkseen Espanjassa, etevä lyyrikko,

kirjoitti myös näytelmiä („Alfonso Munio" ja

„Baltasar") sekä romaaneja: „Sab", jossa hän
vastusti neekeriorjuutta, ja „Espatolino", jossa

käsitteli naidun naisen asemaa George Sandin
«sikuvan mukaan.
Ave Maria, enkelin tervehdys Neitsyt Maa-

rialli- (Luuk. Ijs, siihen liitettynä lu), jota roo-

malais-kutolinen kirkko ll:nnestä vuosis. alkaen
on käyttänyt rukouksena Neitsyt Maarian puo-

leen. Kokonaisuudessaan se, myöhempine lisäyk-

sineen, kuuluu: „01e tervehditty Maaria, täynnä
armoa, Herra on sinun kanssasi, siunattu olet

sinä vaimojen seassa ja siunattu on sinun koh-

tusi hedelmä, Jeesus Kristus. Pyhä Maaria,
Jumalan äiti, rukoile meidän puolestamme nyt
ja meidän kuolinhetkellämme. Amen." Tähän
rukoukseen 3:sti päivässä kehottavaa kellon-

soittoa sekä rukousnauhan pienempiä helmiä,

joilla rukousten lukumäärä lasketaan, nimitetään
myös A. M:ksi.
Avempace 1. Avenpace, väännös oikeasta

nimestä I b n B ä d d z a (k. 1138) , arab. filosofi,

oloskeli Sevillassa ja Granadassa ja myöhemmin
.Mnioravidien hovissa Fezissä. Paitsi filosofiaa

A. harrasti myös luonnontieteitä ja lääketie-

dettä. Hän oli myös soittotaituri ja runoilija.

K. T-t.

Avena (lat.) ks. Kaura.
Avenarius /-ö'-/, Richard (1843-96), saks.

filosofi, synt. Pariisissa, harjoitti opintoja sak-

.sala isissä yliopistoissa, oli 1877-96 professorina

Zuriohissä. A:n filosofia, jota hän nimittää „em-
piriokritisismiksi", on omituinen positivismin

(ks. t.) muodostus. A. on teräväjärkisesti esit-

tänyt omituista aatekantaansa pääteoksessaan
„Kritik der reinen Erfahrung" (2 os., 1888-90),

pienemmis.sä teoksissaan ,,Philosophie als Den-
ken der Welt geniäss dem Prinzip des kleinsten

Kraftmasses" (1876) sekä „Der menschl. Welt-

begrifl" (1891), ja aikakauskirjassa „Viertel-

jahrsschrift f. vvissenschaftl. Philosophie", jonka
A. perusti ja jota hän toimitti 1877-96. [Car-

stanjen, „R. Avenarius, Nachruf", mainitussa
aikakauskirjassa 1896.] A. Gr.

Avenarius [-&'-], Ferdinand (s. 1856)

,

snks. kirjailija ja filosofi sepittänyt lyyrillisiä

runoja „Stimmcn und Bilder". lyyrillis-eepilliscn

„Die Kinder von Wohldorf", taidekriitillisen

„Ma.\ Klingers Griffelkunst" ja julkaisee (v:8ta

1887) aikakauslehteä „Der Kunstnart".
Avenpace ks. Avempace.
Avenpyökki ks. C a r p i n u s.

Aventinus /-i'-/, yksi Rooman 7:stä kukku-
lasta, ks. Kooma.

Aventuriini, av anturiini, a v anturi i-

nilasi, kuparia tai kuparioksidulia sisältävä

lasimassa. Siitä valmistetaan halvempia koris-

teita. Useat luonnolliset mineraalit kuten maa-
sälpä ja kvartsi ovat usein a:n näköisiä, jolloin

niitä nimitetään a.-m a a s ä 1 v ä k s i ja a.-

kvartsiksi.
Aventuriinikvartsi ks. Aventuriini.
Aventuriinilasi ks. Aventuriini.
Aventuriinimaasälpä ks. Aventuriini.
Avenue [ainy] (ransk.), pihaannousutie, ajo-

tie, h-htikuja, puistokatu.

Averkljev, Dmitrij Vasiljevits (1836-

1905), ven. kirjailija, on kirjoittanut näytelmiä
muinaisvenäläisestä elämästä, kuten „Frol Sko-
bejev" ja „Kasiran muinaisuus". On muissa kir-

joituksissaan vanhoillis-aitovenäläisyyden puo-

lustaja. J. J. M.
Avemo-järvi, pieni kraaterijärvi Karapa-

niassa lähellä Napolia. Muinaisajalla kasvoi

järven ympärillä olevilla kukkuloilla sankka
metsä, joka teki sen kovin synkännäköiseksi.
Sanottiin, että se oli pohjaton ja että siitä kulki

tie manalaan. Vergilius antaa ^Eneaksen las-

keutua siitä manalaan. Nykyään on paikka au-

tio ja epäterveellinen (malaria).

Averroes /-e'-/, (Ib n R u s d) (1126-98), arab.

filosofi ja lääkäri, synt. Kordovassa. Sekä
hänen isänsä että isänisänsä olivat taitavia

oikeusoppineita. Itse hän myöskin oli monta
vuotta kaadina (tuomarina) Sevillassa ja sitten

Kordovassa, ajoittain myöskin (v:sta 1182)

Marokon kalifien henkilääkärinä. Filosofisten

mielipiteittensä takia hän joutui epäsuosioon

ja erotettiin viroistaan, mutta kutsuttiin sitten

taas hoviin Marokkoon, missä kuoli. Hänen teke-

miänsä Aristoteleen filosofian selityksiä pidet-

tiin kauan niin suuressa arvossa, että nimi-

tyksellä „kommentaattori" (selittäjä) .semmoise-

naan tarkoitettiin erityisesti häntä (näitä seli-

tyksiä painatettiin latinaksi käännettynä erin-

omaisen usein, varsinkin Italiassa, v:sta 1472

alkaen, — yksistään Venetsiassa enemmän kuin
50 painosta). Hän selittää Aristotelesta pan-

teistisesti, arvellen että ihmisessä vaikuttava
„toimiva järki", joka Aristoteleen lausunnon
mukaan on tullut ihmiseen „ulkoa" eli ylhäältä

päin ja on kuolematon, on olemukseltaan yksi

koko luomakunnassa ja ihmisen kuollessa taas

yhtyy ylcishcnkeen. Omasta puolestaan A. kyllä

pysyi muhamettilaisessa uskonnossa, mutta se-

litti sen oppeja kuvannollisesti filosofisten aat-

teittensa mukaan. — Averroisti, A:n mieli-

piteiden kannattaja; averroistit muodostivat hy-

vin huomattavan oppisuunnan Aristoteleen selit-

täjien joukossa keskiajalla ja renessanssiajalla.

[E. Renan, „A. et TAverrhoisme", 3 pain. 1869.]

A. Gr.

Aversioni (lat. äve'rsiö = poiskääntyminen)

,

vastenmielisyys, inho.

Averssi
(
< lat. adve'rstis) , rahojen ja mita-

lien etupuoli, vrt. Reverssi.
Averteerata (ransk. avcrtir < lat. adve'rtere

= kääntää puoleen), helpottaa, ilmoittaa, varoit-

taa. — .Vrvcrtissement [-tismä'], ilmoitus,

varoitus.

Averoen, saari (160 km') Norjassa Romsdalin
amtissa lounaaseen Kristiansundista, n. 4,000 as.

Aves (lat.) ks. Linnut.
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Avesta, inuinaispersialaisten ja nyk. parsilais-

teu (ks. t.) uskonnon. Zoroasterin opin perus-

kirja. Ensimäinen kirjaanpano, joka on myö-
liäisintään 5:uneltä vuosisadalta e. Kr., joutui
seuraavien historiallisten mullistusten aikana
suureksi osaksi hukkaan. Kotimaiset sassanidi-

ruhtinaat toimittivat paljoa myöhemmin tähteet
keriityiksi sekä tulkituiksi silloiselle kansankie-
lelle, mutta tästäkin kokoelmasta on vain neljäs-

o^^a säilynyt meidän päiviimme. Tärkeintä säi-

lyneestä on uhrikirja Jasna (.,uhrit"), joka
m. m. sisältää gäthCi nimiset, erityisen pyhinä
pidetyt, varmaankin jo Zoroasterin ajoilta joh-

tuvat hymnit; tämä ynnä papillisia puhdistus-
meno-ohjeita sisältävä VendHdOd (demonien-
vastainen laki) sekä uhrilitania Vispcred muo-
dostavat varsinaisen Avpstan. N. s.

K h o r d a-A v e s t a („lyhyt A.") on sekä maal-
likoille että papeille tarkoitettu hartauskirja,
joka sisältää otteita yllämainitusta .sekä lisäksi

huutoja (j(isht) erityisten jumalien puoleen.

A. K.
Avesta /"-/, pieni kaupunki Ruotsissa, Taalain

miiakuiiiiassa, Dal-joen varrella, n. 2,500 as.

17:uncllä ja 18:nnella vuosis. oli A:ssa suuri
kuparitehdas, johon Falun kaivoksesta saatu
malmi vietiin puhdistettavaksi. 1644 ja 1831

välillä lyötiin A:ssa kaikki Ruotsin kupariraha.
Xykyaäu on kuparitehdas lakkautettu. Kau-
pungissa on nyt suuri rautatehdas ja sahalaitos.

Avestan kieli, muinainen itä-iraanilainen

kieli, hinsi-iraanilaisen muinaispersian sisarkieli.

A:u kielellä Avesta (ks. t.) on kirjoitettu, ks.

Iraauilaiset kielet.
Aveyron [averö']. 1. Tarnin oik. lisäjoki

Etelä-Ranskassa, 240 km pitkä. •— 2. Departe-
mentti Etelä-Ranskassa, käsittäen itäosan ent.

Guiennen maakuntaa, 8,771 km". 377,299 as.

(1906). Se on Cevennien ja Auvergnen ylängön
välissä, joten näitten vuorten rinteet täyttävät
sen, ja se onkin Ranskan vuorisimpia departe-

mentteja. Sen korkeimman osan muodostavat
Aubrac-vuoret, joiden rinteet ovat laajoja ruoho-
kenttiä. Toisin paikoin on suuria ylätasankoja,
tunnetut nimellä Causses, jotka ovat autiot ja

hedelmättömät. A:n lävitse virtaavat joet Lot
ja Taru muodostaen syviä laaksoja. Pääelin-
keino on karjan-, erityisesti lampaanhoito.
Täällä valmistetaan lampaanmaidosta tunnettua
Roquefort-juustoa. Kivihiiltä, rautaa, lyijyä

y. m. metalleja on, jonka tähden teollisuus viime
aikoina on kehittynyt. Pääkaupunki: Rodez.
Avianus [-ä'-], room. runoilija, eli luultavasti

4 vuosisrlla j. Kr., kirjoitti elegiseen runomit-
taau eläinsatukokoelman. Lähteenä hän näkyy
etupäässä käyttäneen Babrioksen satukokoel-
maa. O. E. T.

Avlatsioni (lat. aris = lintu), ilmapurjehdus
(ks. t.).

Avicebron ks. I b n G a b i r o 1.

Avicenna [-e'n-J (Ib n Sinä, 980-1037),
arab. lääkäri ja filcsofi, synt. Bukharan lähei-

.syydessä, eli levotonta, monivaiheista elämää,
oli m. m. useiden itämaisten ruhtinaiden hoveissa
henkilääkärinä, sillä välin paossa ja hengen-
vaarassa, kuoli Hamadanissa Persiassa. A. on
kirjoittanut lukuisia ja laajoja teoksia, pää-
asiassa arabiaksi, mutta myöskin sekä tieteel-

lisiä tutkimuksia että runoelmia persian kielellä.

Hänen lääketieteellistä teostansa „Känön", joka
nojautui Galenoksen teoksiin, käytettiin useita
vuosisatoja Euroopassakin peruskirjana lääke-
tieteellisessä opetuksessa. Hänen filosofi.set teok-
sensa ovat ensimäisiä systemaattisia Aristote-
leen filosofian esityksiä; nekin käännettiin lati-

naksi ja niitä käytettiin paljon ja kauan.
A. Gr.

Aviditeetti (lat.). A:lla tarkoitetaan kemiassa
happojen suhteellista voimakkuutta emäksiin
nähden. Mitä suurempi jonkun hapon a. on, sitä

suuremman määrän emästä se saattaa neutrali-

seerata eli tehdä tehottomaksi. Happojen a.

riippuu niitten dissosiatsionimäärästä ; mitä
enemmän ioneihin dissosioitunut happo on, sitä

suurempi on yleensä sen a. Suuri a. on esim.
suola- ja typpihapolla, pieni a. boori- ja hiili-

hapolla. (W. B.)
Avienus [?], Rufius Festus, room. ru-

noilija 4:nnen vuosis. lopulta j. Kr. Käänsi
kreikasta mukailemalla Aratoksen Phainomena
(P h a; n o m e n a) , Dionysioksen Maailmanku-
vauksen (D e s c r i p t i o orbis terra>)y. m.
(julkaissut A. Holder, Innsbruck 1887).

K. J.^l.
Avignon [-injö'], Etelä-Ranskan departe-

mentin Vauclusen pääkaupunki, Khönen var-
rella, lähellä Curancen suuta, 48,312 as. (1906).
Arkkipiispanistuin, museo, jossa suuri kirjasto
ja paljon käsikirjoituksia. — Sitä ympäröi vielä

keskiajalla rakennettu muuri. Paljon keski-

aikaisia rakennuksia, kuten kirkkoja, katedraa-
leja, paavien entinen linnamainen palatsi y. m.
Suuria silkkikutomoja, korutavarain, paperin ja

kemiallisten tuotteiden valmistusta.— A. oli roo-

malaisten A V e n i o, jolta ajalta on paljon rau-

nioita. V. 1309-77 A. oli paavien asuinpaikkana
(paavien babylonianvankeus) . V. 1797 A. lii-

tettiin Ranskaan. — Petrarcan Laura oli kotoi-

sin A:sta.

Aviisi (ransk. avis) , tiedonanto; sanomalehti.

Aviisoalus, sanankuljettaja-alus sotalaivas-

tossa. F. W. L.

Avio ks. Avioliitto.
Avioehto, avioliittoon aikovain sopimus va-

rallisuussuhteistaan tulevassa avioliitossa. Avio-

ehto, jota ei saa tehdä muusta kuin puolisojen

naimaosasta ja vaimojen yksityisen omaisuuden
hallinnosta, on, ollakseen pätevä, tehtävä kirjal-

lisesti ennen vihkimistä. Avioehtokirja on oleva

k.-.hden todistajan vahvistama ja tulee siihen

sitä paitsi papin, joka on toimittanut vihkimi-

sen, kirjoittaa todistus siitä, että avioehto on

tehty ennen vihkimistä. Alaikäisen naisen puo-

lesta tekee naittaja avioehdon, mutta tulee hä-

nen siihen ottaa neidon suostumus ja allekirjoi-

tus. Määrätyn ajan kuluessa vihkimisestä, tahi,

jos avioehto on tehty ulkomailla ja avioehdon

tekijät sittemmin muuttavat Suomeen, maahan
tulemisesta, on avioehtokirja annettava oikeu-

teen erityiseen avioehtopöytäkirjaan otettavaksi

(huhtik. 15 p:nä 1889 annettu laki aviopuoli-

sojen omaisuus- ja velkasuhteista, 3 luku), vrt.

.V V i o V a r a 1 1 i s u u s o i k e u s. O. K:nen.

Avioero, laillisesti solmitun avioliiton pur-

kautuminen muutoin kuin kuoleman kautta.

Vaikka avioliitto solraitaankin elinajaksi, voi-

daan se kuitenkin, paitsi niissä tapauksissa, jol-

loin se alusta alkaen on ollut mitätön, purkaa
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sellaisten seikkojen vuoksi, jotka tekevät todel-

lisen yhteiselämän aviopuolisojen kesken mah-
dottomaksi ja siten estävät avioliiton tarkoituk-
sen saavuttamista. — Roomalaisen ja muinais-
germaanilaisen oikeuden mukaan oli avioliitto

jokseenkin helppo purkaa, mutta kristitty kirkko
omaksui sen periaatteen, että vihkiminen on
pyhä toimitus ja avioliitto purkamaton. Anka-
rimmin pitää tästä periaatteesta kiinni rooma-
lais-katoljnen kirkko, joka kyllä myöntää aviol-

lisen yhteiselämän lopettamisen muutamissa ta-

pauksissa, mutta kieltää yleensä siten eronnutta
puolisoa menemästä uusiin naimisiin (sKparu'liö

ä torö et mensa = ero vuoteesta ja pöydästä)

.

Kreikkalaiskatolisen ja protestanttisen uskon-
tunnustusten mukaan taas ovat eronneet avio-

puolisot, tahi ainakin se heistä, joka ei ole syypää
avioliiton purkautumiseen, esteettömiä menemään
uusiin naimisiin, ja muutamissa roomalais-kato-

lisissakin maissa on yhteiskunnallinen lainsää-

däntö saattanut voimaan todellisen avioeron (di-

vo'rtium). Missä tapauksissa avioero on sallittu,

siinä kohden on .suuria eroavaisuuksia olemassa
eri maiden oikeussäännösten välillä. ileilUi voi-

daan se lain mukaan myöntää huorinteou ja

omavaltaisen karkaamisen perusteella (Nairais-

kaaren 13: 1-6). Edellisessä tapauksessa vaadi-

taan avioeron saamiseen, että rikos on objek-

tiivisesti s. o. muun todistuksen kuin syyllisen

pelkän tunnustamisen kautta, todistettavissa ji

että syytön puoliso ei tahdo antaa sitä anteeksi.

Anteeksiannon katsotaan tapahtuneen muun
muassa, jos syytön puoliso, rikoksesta tiedon
saatuaan, on pitänyt vuodeyhteyttä syyllisen

kanssa tahi jos hän ei kuudessa kuukaudessa
.sen jälkeen kuin sai rikoksesta tiedon nosta
siitä kannetta ja vaadi avioeroa (Knk. julistus

5 p:ltä jouluk. 1708). Niinikään on oikeus avio-

eron saamiseen menetetty, jos molemmat puo-
lisot ovat tehneet huorin eikä .sovintoa ole väli-

ajalla tehty. Siinä tapauksessa kuitenkin, että

aviopuoli-so samalla tekee huorin ja sukurutsauk-
sen, tuomitaan avioeroon ilman toisen puolison

vaatimustakin ja vaikkakin tämä antaisi syylli-

selle puolisolle anteeksi hänen rikoksensa (Knk.
selitys maaliskuun 23 p:ltä 1807). Omavaltaisella
karkaamisella, jonka nojalla hyljätty puoliso voi

hakea avioeron, ymmärretään, että aviopuoliso
häijyydestä ja ynseydestä luopuu ja karkaa puo-
lisostaan ja menee ulkomaille siinä mielessä,

ettei enää ole ja asu hänen kanssansa (Naimis-
kaaren 13: 4). Tässä tapauksessa tulee hyljätyn
puolLson tuomarin haasteella kutsua karannut
oikeuteen. Mutta jos karanneen olopaikka on
tuntematon, antaa tuomioistuin julkisen haas-

teen, jolla karannut velvoitetaan yön ja vuoden
kuluessa tulemaan yhdyselämään hyljätyn puo-

lison kanssa. Jos hän ei tämän ajan kuluessa
palaa, tuomitsee tuomioistuin avioeroon.

Sitä paitsi voi hallitsija erikoisvapauden muo-
dossa myöntää avioeron, vaikkei lain mainitse-

maa avioeron syytä olisikaan olemassa, mutta
avioliitolta kuitenkin puuttuu, mitä siltä siveel-

lisyyden kannalta voi vaatia.

Avioeron kautta lakkaa aviopuolisojen kesken
sekä persoonallinen side että varallisuusoikeu-

dellinen yhteys. Pesä jaetaan samoin kuin avio-

liiton purkautuessa toisen puolison kuoleman
kautta. Kangaistukseksi menettää kuitenkin

puoliso, joka huorinteolla tahi omavaltaisella
karkaamisella on ailieuttanut avioeron, edelli-

sessä tapauksessa puolet ja jälkimäisessä tapauk-
sessa koko naimaosansa. Jos erotetuilla on
lapsia, eivätkä he sovi, kumpiko heistä lapset

luoksensa ottaa, on syytön puoliso siihen lähin.

Ellei hän ole sovelias lapsia hoitamaan, tutkii

oikeus, pitääkö syylli.sen vai jonkun muun ne
luoksensa ottaa. Joutuivatpa lapset syyllisen

tahi jonkun muun haltuun, otetaan heidän ela-

tus- ja kasvatustarpeiksensa niin paljon isän ja

äidin tavarasta, tuloista, palkasta tahi käsityön
ansiosta kuin oikeus kohtuulliseksi katsoo (Nai-
miskaaren 13: 3). vrt. Vuode- ja asumus-
ero ja P e s ä e r o. O. K:nen.
Avioeste, seikka tahi olosuhde, joka estää

määrätyn henkilön menemästä naimisiin joko
yleensä (absoluuttinen avioeste) tahi

ainoastaan määrättyjen toisten henkilöiden
kanssa (relatiivinen avioeste). Abso-
luuttiset avioesteet ovat: 1) puuttuva naimaikä
(Naimiskaaren 1: 6) ; 2) että avioliittoon aikova
ei ole käynyt Herran ehtoollisella (Kirkko-
lain 73 §), mitä määräystä ei kuitenkaan ole

sovellutettava eriuskolaisiin (Keis. asetus eri-

uskolaisista 11 p:ltä marrask. 1889, § 10) ; 3)

kaatuvatauti (Kunink. kirje marraskuun 2&
p:ltä 1757) ; 4) että naimisiin aikova on tuo-

mittu kuolemanrangaistukseen tahi on kärsi-

miissä vankeusrangaistusta (Kunink. kirjeet 24

p:ltä tammik. 1745 ja 28 p:ltä elokuuta 1754) :

5) voimassa oleva kihlaus tahi avioliitto; 6)

naittajan suostumuksen puute, jos nainen on
alaikäinen eikä ennen ole ollut naimisissa:

7) että lesken suruaika ei ole loppuunkulunut
tahi pesänositusta ei ole pidetty (Naimiskaaren
12: 1, 3) ; 8) että avioliittoon aikova on rik-

konut aikaisemman avioliiton huorinteon kautta
ja viaton puoliso elää vielä naimatonna eikä ole

antanut lupaa naimisiin menemiseen tahi tällai-

.seen lupaan ei ole saatu hallitsijan suostumu.sta
(Naimiskaaren 13: 2) ; sekä 9) naiselle entisen

avioliiton purkautuessa muutoin kuin kuoleman
kautta, että niin pitkää aikaa ei tästä ole kulu-

nut, että hän olisi ennättänyt synnyttää edelli-

sessä avioliitossa ehkä siitetyn lapsen. Relatii-

visista avioesteistä ovat tärkeimmät ne, jotka
perustuvat sukulaisuuteen tahi lankouteen.

Tällä [lerusteella on avioliitto nykyään kiel-

letty henkilöiden kesken, jotka ovat keskenään
suoraan ylenevässä tahi alenevassa sukulaisuu-

dessa tahi lankoudessa, tahi sivusukulaisuudessa
ja ainakin toinen heistä on yhteisen kantaisän
tahi -äidin rintaperillinen ensimäisessä polvessa

(Naimiskaaren 2: 1, 2, 4). Sitäpaitsi eivät

uusissa naimisissa olevan henkilön edellisessä

avioliitossa saamat lapset saa naida isäpuolensa
tahi äitipuolensa isää tahi äitiä, n. s. cöiiffisiö

gruduum (Naimiskaaren 2: 8). Relatiivisista

avioesteistä puhuttaessa on vielä mainittava, että

avioliitto ei ole sallittu kristityn ja ei-kristityn

välillä (Kirkkolain 73 §).

Muutamat edellämainituista avioesteistä ovat
sitä laatua, että ne tekevät avioliiton, joka es-

teestä huolimatta on solmittu, mitättömäksi
(n. s. purkava avioeste). Nämä avio-

esteet ovat: sukulaisuus ja lankous, ennen sol-

mittu ja vielä purkamaton avioliitto, huorintcko
sekä kaatuvatauti. Muut nvioesteet taas eivät
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tee solmittua avioliittoa mitättömäksi, vaan
tavallisesti antavat aihetta ainoastaan määrät-
tyihin rikosoilieudellisiin seuraamuksiin. vrt.

Sukulaisuus, L a n k o u s. O. K: tien.

Avioliitto, sellaisena kuin se tavataan nyky-
ajan sivistyskansoilla, on lain mukaan tapah-

tuva miehen ja naisen yhdistyminen keskinäi-

seen ja täydelliseen yhteiselämään elinajaksi.

Avioliiton tarkoituksena on, paitsi suvun yllä-

pitäminen ja lasten kasvattaminen, myöskin
aviopuolisojen keskinäinen avunanto ja tuke-

minen. Tästä sekä siitä, että avioliiton perus-

tuksena tulee olla rakkauden, kunnioituksen ja

molemminpuolisen uskollisuuden, johtuu, että

avioliiton tulee olla monogamisen, yksiavioisen,

sillä muutoin ei voitaisi avioliiton tarkoitusta

täydellisesti saavuttaa. Useat nykyaikaiset tut-

kijat ja nimenomaan meikäläinen tutkija

Westermarck ovatkin sitä mieltä, että yksiavioi-

suus on jo useilla eläimillä tavattava ja ihmiselle

jo luonnollisten edellytysten, jollaisia ovat esim.

kumpaakin sukupuolta olevien lasten jokseenkin
yhtä suuri lukumäärä sekä taloudenhoidon ja

omaisuussuhteiden järjestämisen vaikeus, ja si-

veellisyydentunteen määräämä avioliittomuoto,

vaikkakin tästä yleisestä ja alkuperäisestä sään-
nöstä on tavattu ja tavataan vieläkin lukuisia

poikkeuksia. Moniavioisuutta, joko monivaimoi-
suuden (p o 1 y g y n i a n) tahi, vaikka tosin ver-

rattain harvoin, monimiehisyyden (polyan-
d r i a n) taikka myöskin n. s. r y h m ä a v i o-

liiton (jolloin useammat aviomiehet tahi avio-

vaimot pitävät puoli-sonsa yhteisinä) muodossa,
on esiintynyt ja esiintyy vieläkin useiden kanso-
jen keskuudessa, varsinkin itämailla. Kreikka-
laiset ja roomalaiset jo kuitenkin omaksuivat
yksinomaan yksiavioisuuden aatteen ja samoin
kristitty kirkko jo alusta alkaen hyväksyi ai-

noastaan yksiavioisuuden.
Avioliiton rinnalla tavattiin roomalaisilla ja

useilla muilla muinaisajan kansoilla n. s. k o n-

kubinaatti, jolla ymmärretään lain sallimaa
yhteiselämää kahden eri sukupuolta olevan hen-

kilön välillä, ilman että he ovat toistensa kanssa
avioliitossa. Läheistä sukua konkubinaatin
kanssa on vielä nytkin ruhtinaallisissa perheissä
joskus tavattava morganaattinen avio-
liitto, joka eroaa varsinaisesta avioliitosta

siinä, että vaimo ei pääse osalliseksi miehen ar-

vosta ja säädystä ja että lapsilla ei ole kaikissa
suhteissa täysiä aviolapsen oikeuksia.

Korkean siveellisen tarkoitusperänsä vuoksi
ei avioliitto ole ainoastaan oikeudellinen, vaan
myöskin siveellinen laitos. Sen vuoksi eivät

sitä koskevat lainsäännökset voikaan koskaan
tyhjentää avioliiton koko olemusta. Eikä lain-

säätäjä ole tahtonutkaan yksityiskohdissaan jär-

jestää avioelämää; uskonto ja siveysoppi täyden-
tävät tässä kohden lainsäännöksiä.

Se seikka, että avioliitolla on sekä oikeudel-

linen että siveellinen puoli, on vaikuttanut, että

avioliittoasiat ovat pitkän aikaa olleet riidan-

aiheena valtion ja kirkon, hengellisten ja maal-
listen viranomaisten välillä. Tämä koskee en-

nen kaikkea sitä tapaa, jolla avioliitto solmi-

taan. Alkuaan on kaikilla nykyajan sivistys-

kansoilla avioliiton solmimismuotona ollut joko
todellinen tahi näön vuoksi toimitettu naisen-

ryöstö tahi myöskin kauppa tahi lahja. Rooma-

laisen oikeuden ja kristinopin vaikutuksesta
tuli avioliittoon meneminen sittemmin aivan
vapaamuotoiseksi; ei tarvittu muuta kuin us-

kollisuuden lupauksien vaihtaminen miehen ja
naisen välillä. Vähitellen tuli kumminkin kris-
tityssä kirkossa kuulutus tavalliseksi ja samoin
alkoi katolinen kirkko vaatia, että avioliitto tuli

päätetyksi vasta kirkollisen vihkimisen kautta
(katolisessa kirkossa a. on sakramentti). Lo-
puksi kirkko saikin ajetuksi tahtonsa perille.

Itämaisessa kirkossa vihkiminen tuli pakolli-

seksi 9:nnellä vuosisadalla, mutta länsimaisessa
katolisessa kirkossa vasta Tridentin kirkollis-

kokouksen päätöksen kautta v. 1563. Vähitel-
len alkoi myöskin protestanttinen kirkko pitää
vihkimistä välttämättömänä muotona avioliiton

solmimiselle, ja yhteiskunnallisissa laeissa mää-
rättiin sen mukaan vihkiminen pakolliseksi.

Ruotsissa ja Suomessa ensi kerran 1734 vuoden
laissa. Sen johdosta, että yhteiskunnassa on eri

uskontunnustuksia ja että eri kirkkokunnilla on
erilainen käsitys avio-oikeudesta, on sittemmin
otettu käytäntöön n. s. siviiliavioliitto
eli oikeammin siviilivihkiminen, jolla ymmärre-
tään avioliittoa, joka solmilaan valtion viran-

omaisen edessä, ilman että mitään kirkollisia

toimituksia on tarpeen. Siviiliavioliitto esiin-

tyy eri muodoissa, nimittäin joko pakollisena
tahi valinnaisena tahi myöskin ainoastaan hätä-

keinona sellaisissa tapauksissa, kun kirkollisen

vihkimisen saaminen jostain syystä kohtaisi

vaikeuksia. Useimmilla nykyajan sivistyskan-

soilla on siviilivihkiminen pakollinen tahi aina-

kin yleisesti vallitseva avioliiton solmiamis-
muoto. Suomi on tässä kohden jäänyt kehitys-

kulussa muista jälclle, sillä meillä ei siviiliavio-

liitto ole vielä (1909) missään muodossa sallittu.

Sen käytäntöön ottaminen on kumminkin meil-

läkin päiväjärjestyksessä.

Toistaiseksi on siis vihkiminen meillä pakol-

linen avioliiton solmimismuoto ja ainoastaan

vihkimisellä päätetty avioliitto tuottaa kaikki

avioliiton siviilioikeudelliset vaikutukset. Muis-

tona siltä ajalta, jolloin avioliitto solmittiin

vapaamuotoisesti, on kuitenkin säilynyt n. s.

päättämätön avioliitto, joka ei tuota

kaikkia vihkimisellä päätettyä avioliittoa seu-

raavia oikeusvaikutuksia. Semmoinen aviosuhde
syntyy, kun sulhanen makaa kihlattunsa tahi

kun mies makaa naisen aviolupauksin ja

tuomioistuin viimemainitun vaatimuksesta ju-

listaa hänet miehen aviovaimoksi. Päättämätön
avioliitto on olemassa silloinkin, kun nainen,

joka on maattu aviolupauksin, on synnyttänyt

lapsen ja mies on antanut hänet kirkotella kih-

lattunaan tahi aviovaimonaan. Tällainen päät-

tämätön avioliitto vaikuttaa, että persoonallinen

side (vinculum jilris) makaajain kesken on yhtä

vahva kuin avioliiton side ja että toinen asian-

osainen, jos hänet tuomioistuimen tuomiolla on

omasta vaatimuksestaan julistettu toisen puoli-

soksi, saa naimaosan tämän omaisuuteen.

Koska valtion etu vaatii, että avioliiton tar-

koitus mahdollisimman suuressa määrässä saa-

vutetaan, on säädetty, ettei avioliitto ole kaik-

kien henkilöiden ke.sken sallittu, vaan että on

olemassa n. s. avioesteitä. Ja samasta syystä

voi avioliitto, vaikka se solmitaankin elinajaksi,

purkautua muutamissa muissakin tapauksissa
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kuin toisen puolison kuollessa (ks. A v i o e s t e

ja Avioero).
Avioliitto velvoittaa aviopuolisot molemmin-

puoliseen uskollisuuteen. Se tuottaa miehelle

edusmiesoikeuden vaimoon nähden ja vaimo
tulee osalliseksi miehen säädystä ja elinehdoista.

Vanhempain ja lasten välinen suhde on ainoas-

taan vähäisessä määrässä lainsäännöksillä jär-

jestetty. Suurinta huomiota vetää tässä kohden
puoleensa kristityn kirkon tekemä ero aviol-

listen ja aviottomain lasten välillä. [Unger,
„Die Ehe in ihrer nelthistorischen Entwicke-
lung" (Wien, 1850) ; Post, „Die Geschlechtsge-
nossenschaft der Urzeit und die Entstehung der
Ehe" (Oldenburg, 1875) : Starcke, ,,Die primi-
tive Ehe" (Leipzig, 18S8) ; Giraud-Teulon,
„Les origines du mariage et de la famille" (Pa-
ris, 1884) ; Achelis, „Die Entwickelung der EUe"
(Berlin, 1893) ; Westermarck, ,,History of hu-
mau marriage" (3 painos, London, 1901), myös
ruotsiksi nimellä ,,Det menskliga äktenskapets
historia" (Helsinki, 1893) ; Wiuroth, „Äkten-
skaps ingäende oeh upplösning" (Lund, 1898) ;

y. m.] vrt. Edusmiehyys, Aviovaralli-
suusoikeus, Avioton lapsi.

O. K:nen (Z. G.)

Aviolupaus ks. Avioliitto ja Avioton
lapsi.
Avio-oikeus, avioliittoa koskevat oikeussään-

nökset. O. K.-jien.

Aviorikos. Ulkomaalaisessa oikeudessa käy-
tetään tätä sanaa yleensä samassa merkityk-
sessä kuin sanaa huorinteko. Suomen rikoslain

mukaan on taas tällä sanalla laajempi merkitys,
sillä sillä ymmärretään, paitsi huorintekoa,
myöskin avioliiton loukkaamista siten, että avio-

puoliso menee naimisiin tahi kihloihin toisen

kanssa. Aviorikos ei siis rikoslakimme mukaan
ole milviiän erikoinen rikos, vaan ainoastaan yh-
teinen nimitys edellämainituille rikoksille.

O. Knioi.
Aviosopimus. Tätä vastaavalla nimityksellä

kutsutaan ulkomaalaisessa oikeudessa yleensä
sopimuksia aviopuolisojen keskinäisistä oikeus-

suhteista, mikäli niistä voi sopimuksia tehdä.

O. K:ne7i.

Aviosuostumus, miehen tahi naisen antama
vapaaehtoinen suostumus avioliittoon menemi-
sestä jonkun määrätyn henkilön kanssa. Ilman
tällaista suostunuista ei avioliitto yleensä ole

oikeudellisesti mahdollinen (Nairaiskaaren 1: 5),

ja jos vihillä jompikumpi vihittävistä kieltäy-

tyy aviosuostumusta antamasta, tulee papin kes-

keyttää toimitus (Kirkkolain 77 §). vrt. A v i o-

I u p a tl s. O. Kmen.
Avioton lapsi, lapsi, joka on syntynyt avio-

liiton ulkopuolella. Kuitenkin ovat avioliiton

ulkojiuolella syntyneet lapset Suomen lain mu-
kaan aviolapsia, jos mies on ne siittänyt kihla-

tun morsiamensa kanssa taikka makaamalla nai-

sen aviolupauksin tahi .salavuoteudessa, jota

aviolupaus, kihlaus tai avioliitto seuraa, taikka
jos ne ovat .syntyneet väkisinmakaamisesta,
taikka mies on siittänyt ne epäpätevässä avio-

liitossa tilhi kihlauksessa ja nainen on siittämis-

hetkellä ollut vilpittömässä mielessä, se on, luul-

lut avioliittoa talii kihlausta lailliseksi.— Aviot-

tomain lasten oikeudellinen asema on aina ollut

huonompi kuin aviolasten ja tämä ero esiintyy

vieläkin varsinkin perintöoikeudessa. Avioton
lapsi perii näet, paitsi omat rintaperillisensä,

ainoastaan äitinsä ja ne veljensä ja sisarensa,

jotka ovat saman äidin aviottomia lapsia, .'sekä

niiden jälkeläiset. Jos äidin jälkeen on jäänyt
aviollinen rintaperillinen, niin avioton lapsi pe-

rii vain puolet sen vertaa kuin aviolapsi. Mutta
vaikka aviottomalla lapsella ei näin ollen ole pe-

rintöoikeutta isänsä jälkeen, on isä kuitenkin,
yhtäläisesti kuin äitikin, velvollinen lasta elättä-

mään, kunnes se voi itse itsensä elättää. Aviot-
toman lapsen kasvatuksesta tulee elokuun 19"

p:nä 189S annetun holhouslain 34 §:n mukaan
äidin pitää huolta, jolleivät vanhemmat siitä,

toisin sovi taikka isä ole siihen halullinen ja

oikeus pidä häntä soveliaampana kuin äitiä. Jos
lapsi tarvitsee holhoojaa, on äiti hänen laki-

määräinen holhoojansa, ellei oikeus katso häntä
sopimattomaksi. O. K:>ien.

Aviovarallisuusoikeus, aviopuolisojen omai-
suus- ja velkasuhteita koskevat säännökset.
Kaksi toisistaan olennaisesti eroavaa järjestel-

mää on olemassa: roomalainen dotaalijärjes-

telmä, jonka mukaan kumpikin aviopuoli.so säi-

lyttää oman erikoisen omaisuutensa, mutta mie-
helle kuitenkin annetaan dOs (= myötäjäiset)
hallittavaksi, ja germaanilaisen oikeuden pohjalla

kehittynyt omaisuusyhteysjärjestelraä, jonka mu-
kaan aviopuolisojen omaisuus joko kokonaan tai

osaksi on yhteistä ja kummallakin puolisolla tm
siinä määrätty osansa. Aviopuolisojen omaisuu-
den hallinto kuuluu, varsinkin niissä maissa,
joissa viimeksimainittu järjestelmä on voimassa,
säännöllisesti miehelle. — Suomen oikeuden mu-
kaan on aviopuolisojen pesä osaksi yhteistä,

osaksi yksityistä omaisuutta. Yhteistä on pe-

sän irtain omaisuus ja kiinteistö kaupungissa
sekä se kiinteä omaisuus maalla, jonka avio-

puolisot avioliiton aikana hankkivat. Yksi-
tyistä on sitä vastoin kaikki maalla sijaitseva

kiinteä omaisuus, jonka avio))iioliso on ennen
avioliittoon menoa perinyt tahi hankkinut tahi

avioliiton aikana perinyt, ja omaisuus, joka lah-

jana tahi testamentilla on aviopuolisolle annettu
sillä ehdolla, että se on oleva hänen yksityistä

omaisuuttaan. Siinä tapauksessa, että avioliit-

toon on menty jälkeen joulukuun 31 päivän 1889,

on yksityistä myöskin se omaisuus, joksi avio-

puolison yksityinen omaisuus avioliiton aikana
on ehkä muunnettj (huhtikuun 15 p:nä 1889'

annettu laki aviopuolisojen omaisuus- ja velka-

suhteista, 1 luvun 5 §). Sitä paitsi voidaan omai-
suus, mikä muutoin olisi yhteistä, avioehdon (ks,

t.) kautta määrätä yksityiseksi, kuitenkin sillä

rajoituksella, että yksityiseksi ei saa jiidättää

omaisuutta, mikä avioliiton aikana hankit.ian.

Samoin voidaan muu yksityinen omaisuus, paitsi

maalla sijaitseva perimysmaa, avioehdon kautta
tehdä yhteiseksi.

Pesän yhteisessä omaisuudessa on kummalla-
kin puoli.soUa määrätty osansa, n. s. nai m a-

o s a. joka on erilainen, riippuen siitä, onko avio-

liittoon menty ennen tammikuun 1 päivää 1879'

tahi tämän päivän jälkeen, josta lähtien yhtä-

läinen naimaosa or tullut voimaan kaikensää-
tyisiin pariskuntiin ja kaikenlaatuiseen yhtei-

seen omaisuuteen nähden. Ennen tammikuun 1'

päivää 1879 vihittyjen puolisoiden naimaosai

yhteiseen kiinteään omaisuuteen riijipuu säiin-
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nöllisesti aiitil. ouko kiinteistö kaupungissa vai

maalla, ja naimaosa irtaimeen omaisuuteen mie-

hen säädystä. Maalla sijaitsevaan kiinteään

omaisuuteen nähden on alempana mainitulla

poikkeuksella voimassa maalaisoikeus ja kau-

punkikiinteistöön nähden kaupunkilaisoikeus.

Irtaimistoon nähden ovat vapaasukuiset ja ta-

lonpojat maalaisoikeuden sekä papit ja porvarit

kaupunkilaisoikeuden alaisia, jota paitsi huo-

mioon on otettava että pappissäätyyn kuuluvilla

on kaujnuikilaisoikeuden mukainen naimaosa
myöskin maalla sijaitsevaan yhteiseen kiinteään

omaisuuteen. Maalaisoikeuden mukaan saa mies

'/j ja vaimo '/s siitä omaisuudesta, johon naima-
osa ulottuu; kaupunkilaisoikeuden mukaan saa

kumpikin puolen. Jos mies muuttaa säätyä,

niin muuttuu myös säädystä riippuva naimaosa.
— Lain määräämää naimaosaa voidaan kuiten-

kin avioehdon kautta muuttaa.
Aviopuolisojen pesän hallitsemisoikeus kuuluu

säännöllisesti miehelle. Ilman vaimon myötä-
vaikutusta ei kuitenkaan mies ole yleensä oikeu-

tettu myymään, vaihettamaan, lahjoittamaan

tahi panttaamaan vaimon yksityistä kiinteää

omaisuutta, eikä myöskään, jos avioliitto on
solmittu jälkeen joulukuun 31 päivän 1889, sel-

laista kiinteää omaisuutta, jossa vaimolla on
naimaosa. Avioliitossa, joka on solmittu vasta-

mainitun päivän jälkeen, on huhtikuun 15 päi-

vänä 1889 aviopuolisojen omaisuus- ja velkasuh-

teista annetun lain mukaan vaimo sitäpaitsi oi-

keutettu hallitsemaan omaisuutta, jonka hän
omalla työllään voi ansaita, sekä omaisuutta,

joksi luinen työansionsa on muunnettu. Sen li-

säksi voidaan hiinelle avioehdon kautta myöntää
oikeus hallita yksityistä kiinteätä ja irtainta

omaisuuttaan, jolloin hänen hallitsemisoikeu-

tensa käsittää myöskin tällaisesta omaisuudesta
saadun tulon sekä omaisuuden, joksi hän yksi-

tyinen omaisuutensa tai siitä lähtenyt tulo on
muunnettu (sanotun lain 2: 3). Niinikään on
vaimo oikeutettu hallit-semaan omaisuutta, joka
hänelle on annettu lahjana tahi testamentilla

sillä ehdolla, että se on oleva hänen yksityistä

omaisuuttaan, ja se on samalla määrätty hänen
hallittavakseen (2: 4).

Millä omaisuudella aviopuolisojen velka on
maksettava, riippuu etupäässä siitä, onko velka

lain mukaan katsottava yhteiseksi vai yksityi-

.seksi. Tämä taas riippuu ensi sijassa siitä, onko
velka syntynyt ennen avioliittoon menemistä vai

avioliiton aikana, jota paitsi huomioon on otet-

tava, että yksityiseksi katsotaan velka, joka on
syntynyt ,,miehen tahi vaimon erinäisestä syystä
ja menetyksestä, ilman toisen hyötymistä ja

osallisuutta". Yhteisen velan maksuun menee
pesän yhteinen omaisuus ja, ellei tämä riitä,

säännöllisesti myöskin kummankin puolison

yksityinen omaisuus. •— Kuitenkin on huomat-
tava, että sellaisesta yhteisestä velasta, jonka
maksuun vaimo ei ole sitoutunut, ei tämä yksi-

tyisellä omaisuudellaan missään tapauksessa ole

vastuussa suuremmalta osalta, kuin mikä vastaa

hänen naimaosaansa, ja että jos aviopuolisot

ovat vihityt joulukuun 31 päivän 1889 jälkeen,

vaimon yksityinen omaisuus ei ensinkään mene
sellaisen velan maksuun, jonka mies avioliiton

aikana on tehnyt ilman että vaimo on sen mak-
.suun sitoutunut. Puolison yksityisen velan mak-

samiseen ei taas saa käyttää toisen puolison
yksityistä omaisuutta eikä yleensä myöskään
hänen naimaosaansa. Huhtikuun 15 p:nä 1889
aviopuolisojen omaisuus- ja velkasuhtei-sta anne-
tun lain (4: 6) mukaan voi puoliso, ulosoton
tapahtuessa toisen puolison velasta, ilman muuta
ottaa erilleen yksityisen omaisuutensa ; mutta
jos hän tahtoo suojella naimaosansa, tulee

häneii määrätyn ajan kuluessa hakea pesä-
eroa (ks. t.). Jos puolisojen pesässä syntyy
konkurssi, niin ei myöskään säännöksiä omai-
suuden erilleen ottamisesta, ellei pesäeroa haeta,
käytetä velkojia kohtaan muuhun tavaraan kuin
yksit}'iseen kiinteään omaisuuteen ja siihen

yksityiseen irtaimeen tavaraan nähden, joka on
miehen hallinnon alaisuudesta erotettu. Ulos-
oton tapahtuessa velasta, jonka vaimo on tehnyt
ilman miehensä suostumusta, on mies kuitenkin
oikeutettu ottamaan erilleen kaiken muun omai-
suuden kuin sen, jota vaimo hallitsee (1889 vuo-
den lain 4: 4).

Kun aviopuolisojen pesässä voi olla monen-
laista omaisuutta, jota on voitu käyttää sekä
yhteiseksi että jommankumman puolison yksi-

tyiseksi hyödyksi, voi pesän hallinto antaa ai-

hetta monenlaisiin oikeussuhteisiin aviopuoli-

sojen kesken. Kaikkia näitä oikeussuhteita ei,

kuten edellisestä jo on käynyt selville, voi saat-

taa voimaan niin kauan kuin puolisot elävät

yhteisessä pesässä, vaan täytyy välinselvitys

lykätä siksi kun pesä jaetaan. Silloin voi puo-

liso olla oikeutettu vaatimaan korvausta joko
yhteisestä tai toisen puolison yksityisestä omai-
suudesta. Tätä korvausta sanotaan 1889 vuoden
laissa vastikkeeksi (ks. sanotun lain 4: 7-10

ja Naimiskaaren 11: 5, 7). O. K:nen. ('W. C.)

Avis [-vi'] (ransk.), ilmoitus, lyhyt kirjal-

linen tiedonanto.

Avisatsioni (lat.), valantekijän opastus, vrt.

Vala.
Avisioni, huutokauppa, vrt. A u k s i o n i.

Avisoida, (vekseleistä) lähettää ilmoituskir-

jelmä maksajalle vekselin asettamisesta; (tava-

roista) ilmoittaa lähetyksestä, fakturoida.

/. K-o.

A vista [avvi'sla] (it.), näytettäessä (vekseli-

merkintä)

.

Avlona [-ö-] (it. Valona), satama- ja kauppa-
kaupunki Turkissa Janinan vilajeetissa, saman-
nimisen Adrian-meren lahden rannalla, 6,000 as.;

kreik.-katol. arkkipiispa.

Avogadro [-a'-], di Quaregna e Ceret-
to, Amedeo (1776-1856), it. kreivi ja fyy-

sikko, professorina Torinossa, esitti 1811 sen

otaksuman, että yhtä suuret tilavuudet kaikkia

kaasuja saman paineen ja lämpötilan vallitessa

sisältävät yhtä monta molekyliä. Tämä n. s.

Avogadron hypoteesi tai „lak i", joksi

sitä usein nimitetään, julkaistiin ranskalaisessa

..Journal de physique"-aikakauskirjassa. Sillä

on ollut suuri merkitys nykyisen atomiteorian

(ks. t.) kehitykses.sä.

Avogadron hypoteesi ks. Avogadro.
Avoimen oven politiikka merkitsee sitä, että,

nimenomaan taloudellisella alalla, vastustetaan

kaikkien rajoitusten tekemistä ja esim. vaadi-

taan itselleen ja muille maille vapaata kauppa-

oikeutta toisessa maassa.

Avoin tavu ks. Tav u.
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Avoin valtakirja, valtakirja, jonka kaavak-
keessa joko ei ole mainittu valtuutetun nimeä
talli jossa ei myöskään ole määriteltynä toi-

meksiannon esinettä ja laajuutta. Viimeksi
mainitussa tapauksessa on avoin valtakirja
rajoittamaton valtakirja tehdä ja toimia jonkun
toisen puolesta. O. K:nen.
Avokatorium [-tö'-] (lat. ävocä're - kutsua

pois), paluukäsky; julkinen kuulutus, jolla jon-
kun maan hallitus vaatii ulkomailla oleskelevia
alamaisiaan palaamaan kotimaahan. O. K.nen.
Avokita, synnynnäinen kitalaen ja kitapur-

jeen vaillinainen muodostus, jolloin nenä- ja

suuontelo ovat enemmän tai vähemmän laajalta
toistensa kanssa yhteydessä ; myöskin taudin
(syfiliksen, lupuksen ja haavoittumisien) joh-

dosta myöhemmin kehittynyt. M. 0-B.
Avoluinen, väljäluinen, avorakenteinen. Sanaa

käytetään lehmän ulkomuotoa arvostellessa ja
sanotaan avoluiseksi lehmää, jolla on pitkä selkä,

avarat kylkiluitten välit ja väljät lavat.

Avomaakasvlt, puutarhakasveja, jotka peit-

tämättä ulkona kestävät talven yli.

Avon [civn], useiden jokien nimi Englannissa.
1. L o \v e r A. (1. B r i s t o 1 A.) , laskee Bristolin
lahteen. — 2. UpperA. (1. Warwickshire
A.) Severnin lisäjoki 185 km pitkä; sen ran-
nalla on Shakespearen syntymäkaupunki Strat-
ford. — 3. E a s t A. (1. S a 1 i s b u r y A.) laskee
Englannin kanavaan, länsipuolella Wight-saarta.
Avonainen tavu ks. Tav u.

Avonainen yhtiö ks. Yhtiö.
Avosetti (Recurvirostra avocettaj, kahlaajain

lahkoon kuuluva lintu. Tunnetaan helposti pit-

kästä, vahvasti
ylöspäin kaare-
vasta ja sangen
suippopäisestä no-

kastaan. Väriltään
yleensä valkea, ai-

noastaan päälaki,
niska, osa hartia-

höyheniä, siiven

peitinhöyhenet ja

käsisulat mustia.
Pituus 42-45 cm. Pesii hietaisilla merenran-
noilla Keski- ja Etelä-Euroopassa ja Aasiassa
sekä Pohjois-Afrikassa. Luultavasti tavattu
SuouHssakin pari kertaa. E. W. H.

Avosiittoiset ks. P ö 1 y y t y s.

Avosilmä i. j ä n i s s i 1 m ä, silmä, jonka luo-

met ovat joko .syntymästä tahi jonkun vamman
tai taudin johdosta epämuodostuneet, niin että
silmän sulkeminen käy mahdottomaksi tahi
ainakin vaillinaiseksi. .1/. 0-B.
Avunanto, rikosoikeudellisessa merkityksessä,

on rikollisen teon edistäminen neuvolla, toimella
tahi kehoituksella toisen rikosta tehdessä tahi
sitä ennen. Avunantaja tuomitaan, jos rikos
saatetaan täytäntöön taikka jää rangaistavaan
yritykseen, saman laiupaikan mukaan kuin
rikoksen tekijä, mutta kuitenkin on rangaistus
vähennettävä, kuten Rikoslain 5 luvun 3 §:ssä
lähemniin säädetään. O. K:nen.
Avustaja, metsät. ks. Metsänhoito-

V i r k a m i e li e t.

Avuton tila, sellainen tila, josta on vaaraa
siihen joutuneen hengelle tahi terveydelle. Toi-
sen saattamisesta avuttomaan tilaan on ran-

gaistus säädetty Rikoslain 25 luvun 3 §:ssä. Jos
avuttomaan tilaan saattamisesta seuraa kuolema
tahi vaikea ruumiinvamma, ilman että rikoksen-
tekijällä oli surmaamisen aikomusta ja ilman
että hän on pidellyt avuttomaan tilaan joutu-
nutta pahoin, on rangaistus se kuin Rikoslain
21 luvun 6 §:ssä säädetään. Jos taas nainen,
joka luvattomasta sekaannuksesta on tullut ras-

kaaksi, on, päästäkseen äidin velvollisuuksista,
pannut sikiönsä heitteille taikka muutoin sen
hyljännyt ja jättänyt avuttomaan tilaan, niin
tuomitaan syyllinen Rikoslain 22 luvun 8 §:n
mukaan. O. A'.-ncn.

Avvakum (H a haku k), ven. pappi, etevira-

piä vanhauskolaisten (ks. Ra sk oi) johtajia,
jotka vastustivat patriarkka Nikonin toimeen-
panemaa kirkollisten kirjain uusimista. Kesti
miehuullisesti mitä julmimman kohtelun karkoi-
tuksensa aikana Itä-Siperiassa. Venäjälle palau-
tettuna hän poltettiin roviolla 1681. J. J. 31.

Ax . . ., artikkelit, jotka eivät tästä löydy,
alkavat kirjaimilla A k s . .

.

Axel ja Valborg, keskiaikainen tanskalainen
kansanlaulu, joka kuvailee tunteellisesti A:n ja
V:n uskollista ja kuitenkin onnetonta rakkautta.
Tullut käännösten kautta tunnetuksi ja suosi-

tuksi myöskin Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa ;

antanut aihetta uudenajan runoilijoille. Kuului-
sin tähän lauluun perustuvista tuotteista oii

tansk. runoilijan Adam Oehlenschlägerin v. 1808
kirjoittama rakkaudentragedia. O. on käsittänyt
kansanlaulun historialliseksi, sijoittanut tapah-
tumat Norjaan ja syventänyt kappaleen si.säl-

lystä. V. T.

Axenberg, vuori (1,020 m) Sveitsissä Vier-
\valdstätter-järven kaakkoisella rannalla; sen
juurella Teliin paasi ja kappeli. Rantaa pitkin
vuoren juurella kulkee Axenstrasse Brun-
nenista Fliieleniin.

Axminster [äksminst3], kaupunki Devonshi-
ressä (Etelä-Englannissa) Axe-joen varrella.

2,906 as; (1901) ; hansikas- ja vyötehtaita. —
Kuuluisia A.-mattoja (ks. t.) valmistetaan ny-
kyään Wiltonissa, Wiltshiressä.

Axminster-matot [äksminslo-], nukkakankai-
den rylimiiiin kuuluva matto, joka eroaa brysse-
linmatoista siinä, että pinnan muodostavat
lankasilmut ovat aukileikatut. vrt. B r y s s e-

1 i n m a t o t.

Axum, kaupunki Tigrcn maakunnassa koilli-

sessa Abessiiniassa n. 20 km Aduasta länteen.
Muinai-sen axumilaisen valtakunnan (loisto-aika

n. 400 j. Kr.) pääkaupunki. Lukuisat muurien,
obeliskien, kirkkojen y. m. rauniot ovat muis-
toja entisiltä ajoilta. Kuuluisa on kivikirjoitus
v:lta 333 j. Kr., jossa kerrotaan kristinuskon
maahantuonnista ja miten Abessiinian apostoli

Frumentius kastoi Aizanes kuninkaan.
Axungia (lat. öjiä = akseli, ja unj/ere = voi-

della), apteekkikielessä = ihra. Axungia curata =
puhdistettu ihra.

Ayacucho [ajaku'tio], Perun departementti,
n. 47,111 km=, 302,469 as. (1896) , korkealla Andes-
vuorilla; viljellään kahvia, sokeria, puuvillaa

y. m. — Pääkaupunki A., 2,716 m yi. merenp.,
20,000 as. Piispanistuin ja yliopisto.

Ayala /-«'-/, Adelardo Lopez de (1829-

79), Espanjan parhaimpia runoilijoita 19:nnellä
vuosis.. etevä näytelmäkirjailija. Hänen mestari-
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näytelmänsä on ,,Consuelo" ; sen sankarina oit

nainen, jossa kaikki muut tunteet tukahduttaa
yksi ainoa, sammumaton ylellisyyden ja loiston

himo. Oli myös huomattu politikoitsija ; otti

osaa kapinaan Isabellaa vastaan 1868 ja pääsi

sitten Cortesin presidentiksi.

Aymara [-ra J, vanha kvetsualaissukua oleva

intiaanilieimo Perussa, Etelä-Ameriikassa. A:t
siirtyivät myöhemmin Titieaca-järven ympäris-
töön ja sekoittuivat täkäläisten alkuasukkaiden
n. s. coUain kanssa. Täten syntynyttä seka-

kansaa, joka kuitenkin puhuu collan kieltä, ni-

mitetään nykyään A:ksi. He ovat tyypillistä

vuorikausaa, hartiat ovat leveät ja rintakehä
harvinaisen laaja ja hyvin kehittynyt. Asuvat
nykyään pääasiallisesti Boliviassa, Titieaca-jär-

ven ja Oruron välisillä Andien ylänkömailla,
heidän lukumääränsä arvioidaan 750,000:ksi.

Ayr [e3j, kaupunki Skotlannissa Ayr-joen
suu.ssa Clyde-lahden rannalla, 28,700 as. (1901).

Hyvä satama, laivanrakennusta, kemiallisia teh-

taita.

Ayrer, Jacob (k. 1605), saks. kirjailija, eli

keisarillisena notariona Xurnbergissä, kirjoitti

joukon murhe-, huvi-, laulu- ja laskiaisnäytelmiä

y. m. Hans Sachsin seuraaja näytelmäkirjaili-

jana, saanut myös vaikutusta Englannin näy-
telmätaiteesta, jota esittivät Saksassa kiertele-

vät näyttelijäseurueet.

Ayrshire [easin], kreivikunta Lounais-Skot-
lannissa Clyde-lahden rannalla. 2,975 km-,

254,468 as. (1901). Tunnettu nautakarjarodus-
taan. Rauta- ja hiilikaivoksia. Runoilija Robert
Burnsin kotiseutu.

AyrsMrerotu, Lounais-Skotlannista Ayren
kreivikunnasta kotoisin oleva karjarotu. Ayr-
shirelehmät ovat keskikokoisia, painaen 400-480

kg, sirotekoisia, tavallisesti punaisen ja val-

kean kirjavia. Väri vaihtelee melkein valkeasta
(kaulassa, päässä ja korvissa punaista) , valkea-

pilkulliseen tummanruskeaan. Ayrshirerotu on
tunnettu lypsykykynsä ja viihtyväisyytensä
vuoksi ja se on levinnyt kauas kotimaansa rajo-

jen ulkopuolelle: Englantiin, Ameriikkaan (eten-

kin Kanadaan) Saksaan, Ruotsiin sekä osittain

Venäjälle ja Suomeen. Suomen oloja varten on
A. osoittautunut ainoaksi täysin viihtyväksi

ulkomaalaiseksi roduksi. Etelä- ja Länsi-Suo-
messa on monta hyvää ayrshirekarjaa ja on a.-

rctu Etelä-Suomessa maatiaiskarjan rinnalla hy-
väksytty karjanjalostuksen pohjaksi. Valtion
toimesta alettiin ayrshirerotua tuoda Suomeen
1847 ja sitä ou sittemmin pitemmillä ja lyhem-
millä väliajoilla useana vuonna tuotu suuret
määrät maahan. Vuodesta 1898 alkaen on Suo-

men valtio vuosittain avustanut karjanomista-
jia ayrsliirekarjan tuonnissa myöntämällä help-

pokorkoisia lainoja ayrshirerotuisten siitoseläin-

ten ostoon. Parhaat ayrshirekarjat Suomessa
lypsä\ät keskimäärin 2.600-3,000 kg vuodessa
noin 3,0 ^ rasvamäärällä. Yksityiset lehmät
lypsävät aina 5,000 kg vuodessa ja ylikin. Maa-
tiaiskarjan ohella on ayrshirerodulla Etelä-Suo-

messa tärkeä sija karjanjalostusaineena. Ayrs-
hirerodun jalostamiseksi Suomessa työskentelee

Suomen Ayrshireyhdistys. vrt. Lehmä.
77. y.

Ayrton fe3tnj. William Edward (1847-

1908), engl. fyysikko, ensin telegrafi-insinööri

25. Painettu ' -oa.

Intiassa, v:sta 1873 professori Tokiossa, kunnes
1879 tuli „City and Guilds of London institute"n
professoriksi. Suuri osa hänen teoksistaan, joita
hän enimmäkseen julkaisi yhdessä Perryn kanssa,
käsittelee käytännöllisiä sähköopillisia asioita;
mutta hän on myöskin suorittanut puhtaasti tie-

teellisiä tutkimuksia, niinkuin vaihtelevista
sähkövirroista, eri aineiden dielektrisiteettikon-
stantiu määräämisestä, elektrostaattisten ja
elektromagneettisten yksikköjen suhteesta. Myös-
kin hän ou julkaissut oppikirjan „Käytännöllinen
sähköoppi", joka on käännetty useille kielille.

Ayuntamiento [-e'n-], Espanjan ikivanhan
kaujninkihalliuuon nimitys.
Azalea ks. Loiseleuria ja Rhododen-

dron.
Azerbeidzan [-a' n] ks. Aserbeidzan.
Azimut ks. A t s i m u t.

Azincourt [az/lku'r], kylä Pas-de-CaIais'n
departementissa Koillis-Ranskassa. Siellä voitti

ranskalais-englantilaisten vallanperimyssotien ai-

kana Henrik V täydellisesti ranskalaiset 25 p.

lokak. 1415.

Azo ... ks. myös Atso...
AzoHa, vedenpinnalla uiskentelevia pieniä sa-

niaisia, joiden lehdet ovat aivan pyöreitä, joks.

pennin kokoisia. Joitakin lajeja (A. filiculoides,

A. caroliniana) pidetään akvaarioissa. Kotoisin
Ameriikasta, Abessiiniasta, Austraaliasta.
Azorit (port. Aiores = ,,Haukkasaaret", engl.

myös Western Islands), Portugalille kuu-
luva saariryhmä Atlantin-meressä, 36° 59'—39°

44' pohj. lev. ja 27° 35'—33° 27' länt. pit.

(Grcenw.) ; tavallisesti ne luetaan Afrikkaan
kuuluviksi. Siihen kuuluu 9 saarta: F a y a 1,

Pico, Säe Jorge, Graciosa, Terceira,
Säo Miguel, Sauta Maria, Flores ja

C o r v o, yhteensä 2,388 km= ja 256,291 as. (1900)

.

Saaret ovat tuliperäisiä ja maanjäristyksiä sat-

tuu usein. Korkein sammuneista tulivuorista

on Pico Aito (2,320 m) Picon saarella. Ilmanala
on tasaista meri-ilmastoa, lauhkeata ja terveel-

listä. Maa on erinomaisen hedelmällistä ja hyvin
kasteltua. Tärkeimmät tuotteet ovat vilja (eten-

kin maissi), vihannekset, oranssit, mantelit ja

muut etelän-hedelmät, viini, sokeri y. m. Karjan-

.\ztekkien kalenteri, löydetty Meksikosta.
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hoito ja kauppa huomattavat. Asukkaat ovat
enimmäkseen portugalilaista alkuperää ja kato-

lilaisia. Saaret nniodostavat erityisen hallinto-

piirin ja lähettävät 8 edustajaa Cortesiin Lissa-

boniin. Saariryhmän pääkaupunkina on Angra
(10,000 as.) Terueiran saarella. — Vanhin kartta,

jossa Azorit tavataan, on n. s. mediciläincn mori-

kiiitta v:lta 1351. Lienevät kuitenkin joutuneet
unliotuksiin ; v. 1431 portugalilaiset löysivät ne

uudelleen. .-1. R. B.

Aztekit, Meksikon asukkaat Ameriikan löytä-

misen aikana, mainitaan olleen pohjoisesta tullut

heimo, joka oli laskenut maan valtansa alle.

Sivistys oli heillä jo jotenkin korkealle kohon-
nut. Jumalanpalvelusta varten oli rakennettu
komeita temppeleitä ja sitä hoiti lukuisa pappis-

sääty, mutta siihen oli yhdistetty julmia ihmis-
uhreja. Tarkka valtiojärjestys oli olemassa.
Kuninkaan valitsivat ylimykset hallitsijavai-

najan sukulaisten piiristä. Oikeudenhoitoa var-
ten oli koko joukko tuomioistuimia toimessa.
Sotalaitoksesta pidettiin hyvää huolta. Vuori-
kaivoksista saatiin hopeata, vaskea, tinaa ja

lyijyä, jokien hiedasta kultaa, mutta rautaa ei

tunnettu. Olipa Areilla erityinen kuvakirjoi-
tuskin, jonka jätteet kuitenkin espanjalaiset
maan valloitettuaan tieteen suureksi vahingoksi
melkein tyystin hävittivät. Cortez (ks. t.) teki

1521 Arein valtakunnasta lopun. [Pre.scott,

„History of the conquest of Mexico" (myöskin
käännettynä saksaksi ja ruotsiksi).] Ä. G.
Azur ks. .\ t s u u r i.

AztckUejjl. Kspnnjahaisessa kilsikirjDitiiksessa siliiynnen piinistiiUsi'i) nutkajiii.
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B, vanhasta seemiläisestä kirjaimistosta joh-
tuvien (kreikkalaisen, latinalaisen y. m. euroop-
palaisten) kirjaimistojen toinen merkki. Kir-
jaimen vanhin tunnettu seemiläinen muoto on

^ : myöhempi hebrealainen muoto 2 niuistut-

taa taloa, ja sai senvuoksi nimen heth =
„talo" (siitä kreik. bCia). Hebrealaisilta merkki
siirtyi kreikkalaisille, joiden kirjoituksessa se
sai muodot ^. B, ^; samantapaisia (ivat kreik-

kalaisilta lainatut vastaavat latinalaiset kirjai-

met B b. Kreikkalaisesta isosta kirjaimistosta
johdetussa vanhassa slaavilaisessa (kyrillisessä)

sekä tästä syntyneessä venäläisessä kirjaimis-
tossa on kirjain saanut kaksi eri muotoa ja
äännearvoa: 1. B B. jonka äännearvo on r

(koska vastaavalla kreikkalaisellakin kirjaimella
kyrillisen kirjaimiston syntyessä jo oli tämä
äännearvo), 2. B ö, jonka äännearvo on b. —
Kreikkalainen beta oli alkujaan 6-äänteen
merkki. Jollemme ota lukuun mainittua äänne-
arvonmuutosta u-ksi myöhemmässä kreikkalai-
sessa ja kyrillisessä kirjaimistossa, on 6-mer-
killä yleensä äännearvo b ; 6-kirjain voi kuiten-
kin merkitä p-äännettäkin (esim. unkarilaisessa
ja saksalaisessa kirjoituksessa puheäänettömän
konsonantin edessä: unk. dobtnm = doptam, saks.

gicbt = glpt : sanan lopussa: saks. ab = ap)

.

6-äänne on ääntämispaikkaansa katsoen huuli-
äänne (labiaali), ääntämistapaansa nähden taas
sulkuäänne (klusiili), sitä äännettäessä kun
nimittäin huulet toimivat siten, että ne painau-
tuvat toisiaan vastaan, s. o. sulkeutuvat. Samaan
tapaan muodostuvasta p-äänteestä b eroaa siinä,

että jälkimäinen on puheäänellinen, s. o. että

sitä äännettäessä keuhkoista tuleva ilmavirta
panee äänijänteet väräjämään, siten synnyttäen
soinnillisen äänen, puheäänen. Nykyisessä suo-

malaisessa valtakielessä (sivistyneessä puhekie-
lessä) Jäänne esiintyy vain uudemmissa laina-
sanoissa.

Lyhennyksissä roomalaisissa rahoissa y. m.
B voi olla = Brutus t. Balbus, 6 = bonus, bene,

bixit (=vixit), (vanhoissa krist. kirjoituksissa)
beatus, beata. Englannissa B on = Bachelor
(ks. t.). Numeroidessa B, b merkki vastaa 2:ta.

Algebrassa 6, samoin kuin a, c j. n. e., on tun-
netun suuruuden merkkinä. Kemiassa on B
= Bor ; farmakologisena merkkinä B, vanhem-

missa resepteissä, on = Balneum (= kylpy) ja
Balsamum. Areometrisissä tiedonannoissa B tar-
koittaa Baume'n asteikkoa. Logiikassa B mer-
kitsee predikaattia {A subjektia). Musiikissa
B en = Basso, jotavastoin 6 etumerkkinä (b)
alentaa nuotin puolella äänellä. Tavaroissa B
merkitsee lähinnä parasta tai lähinnä isointa
(järeintä) lajia. y. H'.

B, inus. 1. Sävel, joka saadaan alentamalla
sävel h puolen asteen verran. Syy, miksi
siitä ei käytetä nimitystä ,,hes", on seuraava:
vanhaan aikaan pidettiin säveltä a sävel-

järjestön pohjana ja

lähtökohtana, ja sen *)• , - *
* ~

mukaisesti nimitet- » * *

tiin sävelet perätysten, ' b e d e r g

joten siis nykyisellä h:lla oli nimityksenä b.

Mutta jos sävelmän perussävelenä oli d tahi f

(siis sävelmä oikeastaan kuului d-molliin tahi
f-duuriin), laulettiin h:n ohella usein myös
'/, astetta alempi b ; edellinen sai nimityksen
b-durum (kova b), jälkimäinen b-moUe (peh-
myt b). Kun vihdoin määrättiin kullekin säve-
lelle oma nimityksensä, niin jäi b merkitsemään
matalampaa säveltä ja korkeammalle, varsi-

naiselle annettiin nimeksi h, joten nuottien
nimitys tuli nykyiseen epäjohdonmukaiseen
asuunsa: cdefgah. — 2. Aleunusmerkki b.

jonka esiintyminen määrää jonkun sävelen alen-

nettavaksi '/, asteen verran. 7. K.

Baabel ks. B a b e 1.

Baader, Franz Benedikt Xaver von
(17651 841), saks. lilosofi, toimi Munchenissä
ensin lääkärinä, v:sta 1797 vuoritoimen halli-

tuksessa, v:sta 1826 filosofian ja jumaluusopin
professorina. B:n mietinnän päätarkoitus on
sovittaa yhteen vapaamielisesti käsitetty kato-

linen uskonoppi ja filosofia. Samanhenkisissä
piireissä hänet on luettu suurimpien filosofien

joukkoon. Seuraten J. Böhmen y. m. mystil-

listen teosofein jälkiä hän koettaa osoittaa, että

ihmisen kaikki tietäminen on vain .,osallisuutta"

Jumalan tietämisessä, koettaa spekulatiivisesti

ymmärtää Jumalan olemusta, filosofisilla käsit-

teillä tulkita kolmiyhteysoppia ja Kristuksen
olentoa j. n. e. B:n lukuisista teoksista tunne-
tuin on ..Fermenta cognitionis" (1822-5). B:n
oppilas Fr. Hoffmann on julkaissut hänen kootut.
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teoksensa ja hänen kirjeenvaihtonsa ynnä elämä-
kerran (16 OS., 1850-60). A. Gr.
Baadi ks. Baden.
Baal, „herra", länsi-seemiläisten kansojen

korkeimman jumalan nimi. Kanaanilaisten Baal
oli todennäköisesti auringonjumala, edustaen
elämän ja hedelmällisyyden alkuperustetta.

Baal-nimeen liitettiin sen paikan nimi, jossa

häntä palveltiin; esim. Baal Hermon (vuori

Pohjois-Palestiinassa, Tuom. 3j), Baal Peor
(vuori Moabin maassa, Num. 25,-5), Baal Hasor
(kaupunki luultavasti Benjaminin alueella

2 Sam. ISj,) y. m. Toisenlaatuisillakin nimillä

Baal esiintyy paikallisjumalana ; esim. Jlelqart

(„kaupungin kuningas") Tyyrossa, Baalsebub
(,,kärpäisjumala") Ekronissa (2 Kun. 1, seur.).

Myöskin käytettiin sellaisia nimityksiä kuin
Baal marqad ,.tanssin B.", Baal marpeh „lääkin-

nän B.", Baal berith „Liiton B." (Tuom. 8,3; 9,).

Kananealaisten Baalin-palvelus voitti ajoittain

paljon jalansijaa israelilaisten keskuudessa; sitä

vastaan taistelivat profeetat, niinkuin Elias

(1 Kun. 18), Hosea (2g, „ y. m.) ja Jeremia
(2j; 7,: 11,, y. m.). Ar. //.

Baalbek (s. o. Baalin kaupunki, kreik. Belio-

polis) , muinoin suuri ja rikas kaupunki Anti-

libanoniu juurella. Augu.stuksen aikana se teh-

tiin roomalaiseksi siirtomaaksi ja sai myöhem-
min, luultavasti Antoninus Piuksen ja Septimius
Severuksen toimesta 2 komeaa temppeliä. Ara-
bialaisten valloituk.sen jälkeen temppeliraken-
nukset joutuivat rappiolle, jota vielä lisäksi

edisti maanjäristys (1759). Nykyään on kau-

punki aivan pieni (2,000 as.).

Baali (engl. bale, saks. ball 1. hallen), tavara-

pakka (esim. amer. puuvillabaali = 180-220 kg;
paperibaali = 10 riisiä)

.

Baali (ran.sk. bal, it. balle < mlat. baUä're,

tanssia), tanssijaiset.

Baanaatti (unk. Ininät t. bänsäg), baanin (ks.

t.) hallitsema alue; siirtyi nimenomaan merkit-

semään Etelä-Unkarissa olevaa Temesvärin
aluetta, s. o. Temesin, Torontälin ja Krassö-Ször<5-

nyin komitaatteja, joihin tuli lisäksi vielä n. s. so-

tilasraja-alue. Passaro\vitzin rauhanteossa 1718

B. tuli va[)naksi Turkin vallan alta, mutta vasta

1741 se, paitsi sotilas-raja, jälleen hallinnolli-

sesti yhdistettiin muuhun Unkariin. Vapausso-
dan aikana (1848) Hiivalta kyllä riisti B:n Un-
karilta, mutta luovutti sen jälleen takaisin v.

1860.

Baani (unk. 6a») , arvonimi, ennen käytetty
useiden Unkarin eteläisten rajamaiden ylim-

mistä päälliköistä nykyään vain Kroatsian ja

Slavonian kiiskynhaltiasta. Sana on mong.-turk-
kil. alkuperää: biijan = rikas, mahtuva.
Baari 1. bar, fi/s. ja ihnut., V. Bjcrknosin ja

J. V. Sand.strömin käytäntöön ottama kiiytäunöl-

lisen paineyksiköu nimi C. G. S. (seiitimetri,

gramma, sekunti) -systeemissä (ks. t.). 1 baari =

1 megadyyni cm-:llä = 750 mm elohopeai)aine =

"/„ atmosfääriä. U'. S-m.
Baazius. 1. Johan B. vanhempi (1581-

1649), ruots. piispa, kirkkoherrana ollessaan B.

kävi piispoja vastaan taistelua alemman papis-

ton yhteiskunnallisen ja kirkollisen aseman
kohottamiseksi, 1647 hän tuli Vexjön piispaksi.

B. on kirjoittanut u.seita teologisia teoksia, joista

on tärkein „lnventarium Ecclcsia; Sveogotho-

rum". —2. Johan B. nuorempi (1626-81), edel-

lisen poika, oli ensin Vexjön ja sitten Skaran
piispana, jonka jälkeen (1677) kohosi arkkipiis-

paksi. B. oli hurskas ja korkeasti oppinut mies
sekä toimellinen virkamies.
Baba (turk. ja pers.), „pappa", isä. Persiassa

munkkien kunnianimenä ; välistä myöskin nimen
jälkeen = seikki, esim. Ali baba.

Baba [bä] (ven.), eukko, akka. — 1. Muiiiaist.

K a mennä ja b., kivikuvio, sananmiiknisosti

„kiviakka''; laajoilla aloilla

Galitsiasta Sajaanin-vuorten
seuduille asti ja runsaasti val-

lankin viimemainitussa seu-

dussa ynnä Etelä-Venäjällä on
hautakummuille tai näiden lä-

heisyyteen esihistoriallisella

ajanjaksolla asetettu kivestä

veistettyjä ihmiskuvioita, joi-

ta myöhempi aika on melko
määrässä tuhonnut (Mongo-
liassa ovat tavallisesti päät

lyöty poikki) ja paikoiltaan

siirrellyt. Xe ovat joko kivi-

patsaita, joilla on ihmisen
yläruumis, tai istuvain ja

seisovain henkilöiden koko-
kuvioita (ks. kuvaa). Muovai-
lun puolesta on niissä huo-

mattavissa eri kehitysmuo-
toja, joko hyvin karkeatekoi-
sia, kuten vallankin Aasian
puolella, tai toisinaan verrat-

tain taiteellisiakin. Enim-
mäkseen ne esittävät iäkkäitä
naisia (siitä nimitys „kivi-

akka"), usein pitkine lettei-

neen, leveine lantioineen, riip-

puvine rintoineen ja vatsalle

asetettuine käsineen, jotka pi-

tävät jotakin astiata. Päähineet ovat monasti
sangen merkillisiä, päällysviitat lyhyet, joskus

runsaasti koristellut ; naisilla ovat koruesineet
sekä miehillä aseet tavanmukaisia. Erikoistutki-
musten puutteessa on yleensä vaikeata määrätä
kiviakkojen ikää. Vanhimmat ovat ainakin
rautakauden alkupuolelta, nuorimmat myöhera-
miiltä rautakaudelta. Niiden kansallisuutta on
vielä vaikeampi määrätä (muutamat Euroopan-
puolisista kuvioista osoittavat ilmeisesti mongoli-
laisia rotupiirteitä, ja Aasiassa on niistä osa
turkkilaisilla kirjoituksilla varustettu). Ei olla

myöskään yksimielisiä siitä, ovatko ne hauta-
patsaita vai jotain erityistä uskonnollista tarkoi-

tusta varten pystytettyjä. [Trudy l:go arh. .sjezda

v Moskve; Zeitschr. fiir Ethonologie, 1878.]

J. A-io.

2. ilytol. B a b a-j a g a [-ga'], venäläisissä

saduissa esiintyvä julma naisolento, syöjätär,

joka surmaa ja syö käsiinsä joutuneet ihmiset.

Inga sana on samaa alkuperää kuin puolal.

jfdza ,, raivotar". B.,j. näyttää olevan |ktsii.

noitu kipu. J. J. il

.

3. ilytol. Zolotaja baba [-ta'-], „kulta-

akka", eräissä 1500-luvun maantiet, kertomuk-
sissa (Miechov, ,,Descriptio Sarmatiarum", 1521)

ja karttateoksissa (Auton Wied. 1537-44) mainittu
suuri. Ob-joen suulla seisova joko metallinen tai

kivinen epäjumalankuva, jota ostjakit, vogulit



Babar-saaret—Babeuf 778

y. m. läheiset pakanalliset kansat palvelivat.

Venäjänkielinen nimitys osoittaa, että kirjalli-

suudessa esiintyvät tiedot tästä epäjumalan-
kuvasta ovat saadut venäläisiltä, jotka ovat

väärin käsittäneet vogulilaisen epäjumalankuvaa
merkitsevän (pöpi, pupi) sanan ,,akkaa" merkit-

seväksi. Tämäa johdosta onkin puheenaoleva epä-

jumalankuva sekä Wiedin että Anton Jenkinso-

uin kartalla kuvattu naiseksi. [Krohn, „Suo-

men suvun pakanallinen jumalanpalvelus", Hels.

1894, siv. 72-3,]

Babar-saaret (1. B a b b e r) , Alankomaiden
Intiassa, Timor-saaren itäpuolella, 434 km^
22,531 as. (1S95). Tärkein kaupunki: Tepä.

Babbag-e Ihubidz], Charles (1792-1871),

engl. matemaatikko ja mekaanikko, 1828-39 mate-
matiikan professori Cambridgen yliopistossa;

hyvin monipuolinen mies, harjoitti myöskin
kansantaloustiedettä ja julkaisi v. 1832 suuren
teoksen ,,Economy of manufactures and maehine-
ry", joka ou käännetty monelle kielelle. B.

keksi ensimäisen laskukoneen, joka hänen kui-

tenkin liian kalliiden kustannusten tähden täy-

tyi jättää keskeneräiseksi.

Babbitsin metalli, paljon käytetty anti-

friktsionimetalli (ks. t.), joka sisältää 80 osaa
tinaa, 15 osaa antimonia ja 5 osaa kuparia.

Babel ks. Babylon.
Babel-Bibel [bCi-bi-] („Babylon ja raamat-

tu"), saksalaisen assyriologin Fr. Delitzschin

(ks. t.) keksimä solmusana, jonka hän pani

nimeksi kolmelle 1902 ja seur. v:ina pitämällensä

ja sittemmin monella kielellä julkaistulle esi-

telmälleen. Niiden tarkoitus oli näyttää, miten
uudenaikainen tutkimus Babylonian ja Assyrian
muinaisuudesta muuttaa ja mullistaa käsityk-

semme Raamatun luonteesta ja arvosta sekä

valaisee tärkeitä u.skonnollisia kysymyksiä. Ne
herättivät suurta huomiota ja aiheuttivat run-

saan Babel-Bibel kirjallisuuden, jossa tähän kuu-
luvia kysymyksiä pohditaan. [Jeremias, „Im
Kampf um Babel und Bibel" (1903).] K. T-t.

Babelin torni [bä-], Raamatun (1 Moos. ll,-i,)

mukaan korkea torni, jota Noan jälkeläiset ryh-

tyivät rakentamaan ,.tuntomerkiksi", joka es-

täisi heitä kaikkiin maihin bajoomasta. Jumala
esti aikeen toteuttamisen sekoittamalla raken-

tajien kielen, niin ettei kukaan ymmärtänyt
toinen toistaan ja hajoittamalla heidät kaikkiin

maihin. Epävarma on, tarkoittaako tämä taru

Borsipan Nebo jumalan Ezida nimistä temppeliä
torneineen vaiko Etemenanki (,,taivaan ja maan
perustuksen") tornia Bel-Mardukin Esagil nimi-

sessä temppelissä varsinaisessa Babylonissa.

Kumpikin torni oli 7-kerroksinen ja kukin ker-

ros oli pyhitetty yhdelle planeetinjnmalalle.

Jälkimäisen tornin korjauksista puhuttaissa

nuolenpääkirjoituksissa usein sanotaan, että sen

huippu ulotettiin taivaaseen asti. vrt. As-
syria. K. T-t.

Babelin vankeus. Näin on totuttu nimittä-

mään israelilaisten maanpakolaisuutta Babylo-
niassa 6;nnella vuosis. e. Kr. Jerusalemin yl-

häisistä sai osa vaeltaa maanpakolaisuuteen jo

V. 597, jolloin Nebukadnezar ensimäisen kerran
valloitti kaupungin; loput kansan parhaimmis-
tosta kuljetettiin Babyloniaan, kun Jerusalem
v. 586 hävitettiin perustuksiaan myöten. Maan-
pakolaiset nauttivat verrattain suurta vapautta.

He saivat asua yhdessä sukukunnittain, käyttää
kansalliskieltään, järjestää olonsa kotoiseen ta-

paan sekä harjoittaa mitä elinkeinoa vain halu-
sivat. Maanpakolaisuuden katkeruus tuntui
ennen kaikkea jumalanpalveluksen vaillinaisuu-

dessa. Ei voitu vierasten jumalien maassa,
jonka kaikki antimet olivat epäpuhtaat, kantaa
uhrilahjoja Jahvelle. Uhripalveluksen täytyi
väistyä jumalanpalveluksen tieltä, jonka kes-

kuksena oli sana, niinhyvin puhuttu kuin kir-

joitettu. Innolla ruvettiin keräämään edellisten

sukupolvien kirjallisia peruja. Syntyi kirjan-

oppineiden kouluja. Maanpakolaisuuden aika
on Israelin historian tärkeimpiä uskonnonhisto-
riallisessa suhteessa. Maanpakolaisten keskuu-
dessa vaikuttivat profeettoina Hesekiel, entinen
Jerusalemin pappi, joka lausui myöhemmän
juutalaisuuden syntysanat, ja Jesajan kirjan
jälkimäisen osan (luvusta 40 alkaen) tuntematon
tekijä (n. s. Deutero-Jesaja) , joka elvytti ja

syvensi Israelin messiaaniset ihanteet. Viijie-

mainittu ennusti Kyyroksen avulla tapahtuvaa
vapautusta maanpakolaisuudesta. Ennustus to-

teutui, kun Kyyros lokakuussa 539 valloitti

Babylonin ja antoi maanpakolaisille luvan palata

kotimaahansa. Lupaa noudatti v. 537 ainoas-

taan osa heistä — noin 40,000 mie.stä —
,
jotka

olivat valmiit vaihtamaan Babylonin viljavat

vainiot Juudaan karuihin kallioihin. Ar. II.

Bab el Mandeb (arab. = „kyynelten portti")

,

kapea salmi, joka erottaa Punaisen-meren In-

tian valtamereen kuuluvasta Aden-lahdesta ja

Aasian Afrikasta. Sen keskellä on Perimin-saari,

joka jakaa sen kahteen väylään, itäiseen ja län-

tiseen, edellinen n. 3 ja jälkimäinen 20 km leveä.

Perim on engl. linnoitus.

Babelon [bablö'], Ernest (s. 1854), ransk.

muinais- ja rahatieteilijä, virkamies Pariisin

Kansalliskirjaston raha- ja muinaisosastossa.

Julkaissut sangen huomattavia teoksia, kuten:

„Description historique et ehronologique des

mounaies de la rfpublique romaine" (1885-87) ;

„Le cabinet des antiques ä la Bibliothöque na-

tionale" (1887-89) ; „La gravure en pierres fines,

cam^es et intailles" (1894) ;
„Carthage" (1896) ;

„La glyptique ä Täpoque mfrovingienne et caro-

lingienne" (1S96) ; „Les origines de la monnaie"

(1896) ;
,.Traiti5 des monnaies grecques et ro-

maines", I (1901). B. toimittaa myös aikakaus-

kirjoja „Kevue numismatique" ja „Gazette

arcli^ologique". R- S.

Baber, oikeast. S e h i r e d-d in M u h a m-

med (1483-1530), Timurlenkin jälkeläinen, al-

kuaan Ferghanan hallitsija, hyökkäsi v. 1525

Intiaan, jossa hän seuraavana vuonna valloitti

Delhin ja Agran kaupungit ja ensimäisenä suur-

mogulina (ks. t.) perusti Intian keisarikunnan.

Hän on itse turkinkielen murteella viehättävällä

tavalla kertonut elämän v'aiheensa. [S. Lane-

Poole, „Bäbar" („Rulers of India"), 1899.]

(G. R.)

Babeuf [babö'fj, FrangoisNoel (1760-97)

,

ransk. kommunistinen vallankumousmies, al-

kuaan Jakobiini. Julkaisi Ranskan suuren val-

lankumouksen aikana v:sta 1794 lehteä „Tribune

du peuple", jossa hän esitti mielipiteitään: ,,se,

minkä ihminen omistaa yhteiskunnallista hyvää

yli keskimäärän, on varkautta ja voidaan täy-

dellä oikeudella häneltä ottaa". „Yhteiskuntajär-
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Krain;ciis Xoi-l Babeuf.

jeslyksen tulee tarkoittaa sitä, että jokaiselta

riistetään toivo koskaan tulla rikkaammaksi,
mahtavammaksi tai

(j]ipineemmaksi kuin
liänen lähimäisensä.
Ei saa olla olemassa
köyhiä eikä rikkai-

ta". Ranskan vallan-

kumous oli julistanut

oikeuksien yhdenver-
taisuuden. Mutta Ba-
beufin mielestä todel-

linen yhdenvertaisuus
oli saavutettavissa
vain siten, että kai-

kille yhteiskunnan
jäsenille taattiin yhtä
suuri osuus elämän
nautintoihin. Direk-
toriumin aikaan 1796

hän saatettiin syytteen alai.seksi salahankkeista.
joiden tarkoituksena oli ..yhdenvertaisten tasa-

vallan", s. o. kommunistisen yhteiskunnan perus-

taminen, ja giljotineerattiin. Babeufin yritys on
siitä merkillinen, että hän koetti siirtää maini-
tun vallankumouksen valtiolliselta alalta yhteis-

kunnalli.selle alalle. Ilän ja hänen ystävänsä oli-

vat tämän vallankumouksen ainoat todelliset so-

sialistit. Hänen oppiansa, joka oli jjuhdasta,

omaisuuden yhteisyyttä tavoittelevaa kommu
nismia, sanotaan babouvismiksi ja sen kannat-
tajia bahouvisteiksi. Se on jossakin määrin vai-

kuttanut ni}'i)hem]iään ranskalaiseen sosialismiin

(Advielle. ,,IIistoire de Babeuf et du babou-
visme")

.

J . F.

Babi [h('i-J, muhamettilainen uudistusliike

(lahko) Persiassa, sai alkunsa Mirza Ali Mu-
hammedista, joka 19:nnen vuosis. alkupuolis-

kolla esiintyi Jumalan lähettämänä babina
(„porttina" Jumalan luo). Myöhemmin hän
sanoi olevansa mahdi, jumalallisen maailman-
sielun ilmestys, emanatsionin sarjassa korkeampi
kuin Mooses, Jeesu.s. Muhammed ja muut pro-

feetat. Ihmisten tuli pitää toisiaan veljinä ja

naiset olivat vapautettavat alennustilastaan.

Persian hallitus ryhtyi vastustamaan babi-lahkoa
ja profeetta itse mestattiin (1850), jolloin hänen
puoluelaisensa etsivät itselleen turvaa Turkin
puolella. Babilainen lahkolaisuus, johon nykyään
kuuluu n. 000,(100 tunnustajaa, jakaantuu itse

2:een lahkoon, toinen (Kypros-saarella) tunnus-
tautuu Ali Muhammediin, toinen (.\kkassa)

liittyi hänen seuraajaansa Baha Allahiin, joka
sanoi itsensä edeltäjäänsä täydellisemmäksi
ilmestykseksi. Toinen on lähettänyt lähetys-

saarnaajia m. m. Pohj.-Ameriikkaan, jossa se

on voittanut paljon tunnustajia, varsinkin Chi-

cagossa ja New Yorkissa. Useat ameriikkalaiset
miehet ja naiset ovat jo tehneet toivioretkiä

Akkaan. [Huart, „La religion de Bab" (1889),

Browne, New history of the Bäb" (1893), .An-

dreas, „Die BAbis in Persien" (1896), K. R.

„Muhammedilainen babi-lahko" (Valvoja 1897).]

K. T-t.

Babia G6ra [gurn] ks. Beskidit ja K a r-

paatit.
Babiani ks. P a v i a a n i t.

Babic /-bilkj, L j u 1) o m i r ks. G j a 1 s k i,

Sandor.

Babinet f-n<i'], Jacques (1794-1872), ransk.
fyysikko, oli aluksi tykistönupseerina, mutta jätti

sotilasuran ja tuli professoriksi ensin Poitiers'ssa

sitte Collftge de Louis'ssa Pariisissa. Babinefn
tutkimukset koskivat meteorologiaa sekä me-
teorologista ja mineralogista valo-oppia. Sitä-

paitsi hän keksi tahi täydensi useita fysikaali-

sia koneita. Samoinkuin Arago B:kin vaikutti
paljon tieteen kansantajuiseksi tekemiseksi.
Babinefn piste [-ni''n]. Taivaalta heijastunut

valo on ]j()larisoitua. Kuitenkin on muutamia
pisteitä, joista tuleva valo ei ole sellaista. Sel-

lainen on m. m. Babinefn piste, mikä sijaitsee

samalla pysty-ympyrällä kuin aurinko, vähän
sen yläpuolella.

Babington [bdbiTjtn], Anthony (1561-80),
engl. katolilainen: johti salaliittoa, jonka tar-
koituksena oli vapauttaa Maria Stuart vanki-
lasta ja murhata Elisabet. Salaliitto paljastet-
tiin ja B. mestattiin.

Babirussa, hirvisian (ks. t.) malaijil. nimitys.
Babistit ks. Bab i.

Bablah, muutamien akaasia-lajien kuivatut
ja jauhetut palot. Käytetään parkitukseen ja
mustaksi värjätessä.

Babord [buburd] ks. P a a p u u r i.

Babouvismi ks. B a b e u f, Fr. N.
Babrios, kreikankielinen runoilija, joka (luul-

tavasti 2:sella vuosis. j. Kr.) julkaisi kholiambi-
ruuomittaan pukemansa kokoelman etupäässä
n. s. .,.\isopoksen satuja" (ks. A i s o p o s) ; B:n
teoksesta tunnettiin aikaisemmin enimmäkseen
vain suorasanaisia mukaelmia, kunnes kreikka-
lainen Minas 1843 löysi 123 B:n satua sisältävän
käsikirjoituksen. E. iS-n.

Babuini ks. Paviaanit.
Babuyaanit, i)ieni, Filippiineihin kuuluva

tuliperäinen saarirylimä Luzonin pohjoispuolella.
Yhdes.sä Batan-saarien kanssa 020 km^; väki-
luku n. 10.000, enimmäk.seen tagaaleja. B. ovat
hyvin hedelmällisiä: niillä viljellään yams-
juurta, banaaneja ja kokospähkinöitä. W. 8-m.
Baby [beibi] (engl.), pikkulajisi.

Babylon 1. Babel (sumer. Ttn-/ir = "elämän-
lehto" ja Aa-rfiiipic = seemil. Bäb-ili tai Bäb-
i7(7)n = „jumala (i) n ovi''), muinaisen Babylonian
pääkaupunki Kufratin varrella. Sen rauniot,
jotka viime vuosisadalle saakka olivat pysyneet
tuntemattomina, ovat Ilillahin kylän lähellä noin
120 km Bagdadista etelään. Herodotoksen mu-
kaan B. muodosti säiinnöllisen neliön, joka oli

480 stadiota ympärimitaten 1. n. 500 km'. Tätä
tiedonantoa, jonka todenperäisyyden Oppertin
(ks. t.) retkikunta (v:lta 18.'il) luuli voivansa
vahvistaa, pidettiin viime aikoihin saakka oi-

keana. Mutta saksalaisten toimittamien uusim-
pien tutkimusten mukaan B:n koko pinta muu-
rien sisäpuolella. Borsippa niminen sisarkau-

j>unki Eufratin oikealla rannalla mukaan luet-

tuna, ei kilsittänyt kuin 12 tai korkeintaan 15

km'. Yhtä kaikki B. oli muinaisajan suurim-
pia kaupunkeja ja Etu-.Aasian tärkein, joka
merkityksensä ja maineensa puolesta aikoinaan
oli Rooman vertainen. B:n suurimmat raunio-

kummut muodostavat rivin, joka kvilkee poh-

joisesta etelään pitkin Eufratia. Pohjoisin on
noin 30 metrin korkuinen Babil, jossa luulta-

vasti piilee Nebukadnesar II:n rakentama poh
joispalatsi ja n. s. riijipuvat puutarhat. Eteläm-
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päaii ja rauniokentän keskellä on elKasr 1. „lin-

na" ja vielä etelämpänä kohoaa Teli Amrän
niminen rauniokuiupu. Edellisestä on kaivettu

esille kaksi Xebukadnesarin linnaa ja eräs temp-

peli. Jälkimäisestä löydettiin 1900 23 metrin

syvältä B:n päätemppelin. kuuluisan Esagilian

rauniot y. m. Muista rakennuksista, joitten

jäännöksiä on kaivettu päivänvaloon, mainit-

takoon kaupunjjin sotahistoriassa usein maini-

tut muurit Imgur-Bel ja Ximitti-Bel, komea
juhlakulkuekatu Ai-ebur-sabu ja Istar jumalat-

taren portti. Lisäksi on löydetty joukko taide-

teoksia ja kirjoituksia, jotka kaikki valaisevat

B:n historiaa. Enimmät B:n raunioista paljas-

tetut esineet ovat Xebukadnesarin ajalta, mikä
on varsin luonnollista, koska Xebukadnesar
enemmän kuin kukaan muu kuningas kaunisti

B:a. Että rakennuksia vanhemmalta ajalta ei

ole löydett}', voi olla sattuma, mutta saattaa

myös johtua kaupungin historiasta. B:n perus-

tajaksi sopii saaoa Sargon I:tä. Hän ainakin

teki B:n valtakuntansa pääkaupungiksi. Sen
varsinainen loistoaika alkoi kuitenkin vasta

Hammurabin (ks. t.) hallituksella. Siitä lähtien

B. oli noin 2,000 vuoden aikana valtiollisessa,

sivistyksellisessä ja uskonnollisessa suhteessa

Etu-Aasian tärkein kaupunki, itämaalaisen kult-

tuurin pyhä liesi. Ainoastaan sen valtiollinen

ylivalta onnistui Assyrian tilapäisesti kukistaa.

Sin-akhe-erba (Sanherib) perinpohjin hävitti

B:u (6S9), mutta hänen poikansa Assur-akh-
iddin (Asarhaddon) ryhtyi sitä uudestaan raken-

tamaan ja tätä työtä jatkoi Assurbanipal. Vielä

enemmän B:n kaunistamiseksi teki kaldealainen

NabQ-apal-usur (X'abopolassar) 625-605, joka
perusti kaldealaisen 1. uusbabylonialaisen valta-

kunnan. JIutta B:n muinaisen loistoa elähyt-

täjä ja häviämättömän maineen varsinainen

luoja oli X'ebukadnesar II (605-562). Hän vih-

doin sai Esagila temppelin uudestaan rakenne-
tuksi, entistänsä komeammaksi, kaunisti kau-
pungin kaikilla niillä rakennuksilla, joitten rau-

nioita nyt kolmattatuhatta vuotta jälestäpäin

saamme ihmetellä, ja varusti sen lujilla linnoi-

tuksilla. Mutta tätä komeutta ei kestänyt kauaa.
Mahtavan babylonialaisen papiston avulla sai

Kyyros B:u käsiinsä (539). Dareios Hystaspes
hajoitti sen muurit ja Kserkses hävitti Esagila

temppelin. Aleksanteri Suurella oli aikomus
uudestaan rakennuttaa Esagila ja tehdä B. maa-
ilmanvaltansa pääkaupungiksi. Mutta tuuman
ehkäisi kuolema. Kun seleukidit tekivät Seleu-

kian valtansa pääkaupungiksi, menetti B. mer-
kityksensä, riutui vähitellen ja muuttui vihdoin
raunioiksi. [Rich, ,.Memoir on the ruins of Ba-
bylon" (3:s painos 1818), Delitzsch, ..Babylon"

(1901), Weissbaeh, ,.Das Stadtbild von Babylon"
il904), \Vinckler, ,,Gesch. der Stadt Babylon'"
iHMUi.] K. T-i.

Babylonia, ikivanha sivistysmaa, jonka nimi
(krtik. Bubijlönfa) on muodostettu pääkaupun-
gin Babylouin nimestä. X'uolenpääkirjoitukäissa
sen nimenä esiintyy ,,Sumer ja Akkad". joista

edellinen ehkä vastaa Raamatussa käytettyä Si-

near nimeä. B:n luonnolliset rajat olivat etelässä

Persian-lahti, idässä Tigris, lännessä Eufrat ja

erämaa sekä pohjoisessa Assyrian ylänkömaa.
Ollessaan mahtavimmillaan B:n valtakunta ulot-

tui Elämin vuorille saakka itäänpäin ja Väli-

merelle länteenpäin. B. on tasainen alankomaa,
joka on muodostunut Tigris- ja Eufrat-virtojen

lietteestä, ja kokonaan riippuvainen näitten vir-

tojen vesioloista. Vuosittain ne paisuvat äyräit-

tensä yli peittäen vedellä suuren osan maata.
Mutta muinaisuudessa vesisuhteet olivat hyvin
järjestetyt lukuisilla ja suurella huolella kun-
nossa pidetyillä kanavilla, joista maata keino-

tekoisesti kasteltiin. Kun ilmasto on hyvin läm-
min, kesällä + 50° C varjossa, niin maa muinais-
ajalla oli uskomattoman hedelmällinen. Veh-
nästä ja ohrasta saatiin Herodotoksen mukaan
200 kertainen sato. Nykyään suurin osa maata
kanavien rappeutumisen vuoksi on autio, täynnä
rämeitä, hiekkaa ja raunioita. Viimemainitut,
jotka enimmäkseen ovat syvän hiekan peittämät
ja paikoittain muodostavat vuorentapaisia kum-
puja, osoittavat, niissä muinaiset kaupungit si-

jaitsivat. Etelässä, nykyisen Abu Sahreinin ^ks.

t.) tienoilla, oli Eridu, muinoin merikaupunki,
kuuluisa Ean, meren ja viisauden jumalan, pal-

veluksesta. Pohjoisempana Mugheirin luona oli

Uru eli ,,Kaldean Uri". jossa oli Sin jumalan
temppeli. Sen läheisyydessä lienee Isin kaupun-
kikin ollut. Xykyisen Senkeren paikalla oli

vanha Larsa kaupunki (Ellasar, 1 Moos. 14,),

jossa palveltiin aurinkoa eli Samas jumalaa.
X"ykyinen \\'arka on sama kuin Uruk, Raamatun
Erek, jossa palveltiin Istaria. Tellohissa oli

."^ir-pur-la eli Lagas kaupunki ja pohjoisempana
oli vanha Xipj)ur, nykyään Xiffer. Pohjois-

Babylonian tärkein kaupunki oli Babylon (ks. t.)

ja sen vastapäätä Eufratin oikealla rannalla

Borsippa, nykyään Birs X'imrud, kuuluisa Xabfl

jumalan temppelistä. Teli Ibrahimin paikalla oli

Raamatussakin mainittu Kuta X^ergal jumalan-

temp[)eleineen ja Abu Habban (ks. t.) luona oli

Sippar, jossa palveltiin auringonjumalaa.

Ennenkuin ryhdyttiin kaivaustöihin B:ssa ja

ennenkuin osattiin selittää nuolenpääkirjoitusta,

olivat tietomme tästä maasta perin vaillinaiset,

ne kun perustuivat Raamatun ja muutamien
klassillisten kirjailijain satunnaisiin tiedon-

antoihin. Vanhimmat tiedot tavataan Herodo-

toksella (484-408), joka itse kävi B:ssa. Dio-

dorus, Eusebius ja muut ovat säilyttäneet ot-

teita ICtesias nimisen kreikkalaisen lääkärin

teoksesta, joka romaanin tapaan esitti B:n oloja.

Tärkeämmät ovat Polyhistorin, Syncelluksen,

.Tosefuksen ja Eusebiuksen y. m. otteet babylo-

nialaisen papin Berosoksen hävinneestä teok-

sesta, jonka hän Antiokhos Soterin (280-262

e. Kr.) aikana kirjoitti B:sta. Erittäin tärkeä

on kronologisessa suhteessa tähtitieteilijän Pto-

lemaioksen luettelo babylonialaisista, persialai-

sista, kreikkalaisista ja roomalaisista hallitsi-

joista v:sta 733 e. Kr. v:een 160 j. Kr. Tietoja

Babylonian raunioista antoivat useat matkus-

tajat, esim. Rabbi Benjamin 1160, Condö 1444,

Sherley 1599. Cartwright 1600, della Valle 1626,

X^iebuhr 1765 y. m. Ensimäinen, joka kaivatti

muinaisesineitä esille B:n maasta, oli engl. Rich

(1811). Kaivauksia toimitettiin sitten par-

haasta pää-stä Assyriassa, jonka vuoksi löytöjen

aiheuttama uusi tiedekin sai nimekseen assyrio-

logia. Vasta ISöO-luvulla ryhdyttiin jälleen kai-

vauksiin Babyloniassa: Loftus Warkassa 1850,

Taylor Mugheir-Urissa 1850-54, Oppert Borsip-

passa 1852 ja Kawlinson samassa paikassa 1854.
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V. 1870 korjasi Georg Smith neljättä tuhatta
kiilakirjoitustaulua, jotka muutamat arabia-

laiset olivat löytäneet Babylonin raunioista.

Sitten seurasivat kaivaukset, joita Rassam toi-

mitti Abu Habbassa 1879-82, de Sarzec Tello-

hissa 1877-81, ameriikkalaiset Petersin, Hay-
nesin ja Hilpreehtin johdolla Nippurissa v:sta
1888 ja saksalaiset Babylonissa v:sta 1899. Li-

säksi ovat mainittavat turkkilaisten kaivaukset
Scheilin johdolla Sipparissa. Babylonian ulko-
puoleltakin on saatu tärkeitä lisiä tämän maan
historian valaisemiseksi. Sellaisia ovat Tell-

elAmarnakirjeet (ks. A m a r n a) ja Susassa
päivän valoon saatetut muistomerkit, joitten

joukossa on Morganin 1901 löytä.mä Hammura-
bin laki (ks. H a m m u r a b i)

.

Aikana, jota historian ensimäiset säteet valai-

sevat, oli B:ssa 1. Sumerissa ja Akkadissa useita
pikkuvaltioita, jumalanpalveluksen keskuspaik-
koja eli kaupunkeja temppeleineen, joita hallit-

sivat n. s. pappiskuninkaat, patesi nimiset hen-
kilöt, joissa korkein maallinen ja uskonnollinen
valta oli yhdistyneenä. Nuo pikkuvaltiot olivat,

samoin kuin maan alkuasukkaat, sumerilaiset, ja
maahan tulleet seemiläiset, alituisessa riidassa
keskenään, kunnes joutuivat yhden ylikunin-
kaan vallan alle ja seemiläiset lopullisesti saivat
voiton sumerilaisista. Parhaiten tunnetaan La-
gasin historia. Useita vuosisatoja jatkui sen
taistelu kahden toisen sumerilaisen Giskhu-
(Amma) ja Kis nimisen pikkuvaltion kanssa.
Jonkun aikaa oli Kisin kuningas Mesilim La-
gaSin yliherrana ja hänen toimestansa määrät-
tiin Lagasin ja Giskhun välisen rajan suunta.
Mutta sopimuksen rikkoi Giskhun patesi Us,
joka hävitti Mesilimin pystyttämän muisto-
patsaan ja valloitti osan Lagasia. Eannatum
kumminkin karkoitti hänet ja hänen jälkeläi-

sensä kanssa tehtiin uusi sopimus, joka on säi-

lynyt n. s. korppikotka-kivessä. Eannatum suu-
resti laajensi valtaansa, hän kun valloitti useat
Sumerin kaupungit, löi Opiksen kuninkaan, yh-
disti Kisin Lagasiin ja teki sotaretkiä Elamia
vastaan. Hänen veljensä ja jälkeläisensä Enan-
natu ja tämän poika Entemena, jonka ajalta on
säilynyt komea hopeamaljakko kirjoituksineen,
kukistivat Giskhun. Mutta ennen pitkää Gis-
khun patesi Lugalzaggisi valloitti ja hävitti
Lagasin, kutsutti itseänsä Sumerin kuninkaaksi
ja teki Urukin pääkaupungiksi. Voittonsa joh-
dosta hän lahjoitti Enlil (Bel) jumalalle Nippu-
rissa sata alabasterimaljakkoa, kussakin 132 riviä
käsittävä piirtokirjoitus. Lagas sittemmin jou-

tui pohjois-babylonialaisen Agadc (.\kkad) ni-

misen valtion ylivallan alle. Sen hallitsijoista

Sargflni-sar-iili eli Sargon I perusti mahtavan
seemiläisen valtakunnan, joka ulottui Elämistä
Välimeren rannoille saakka. Kerrotaan hänen
kulkeneen „lännen meren" yli, viipyneen 3

vuotta lännessä, pystyttäneen kuvapatsaansa
sinne ja tuoneen vankeja meren takaa. Isänsä
perustaman vallan peri ja sitä ylläpiti .Varam-
Sin, joka li.säksi kukisti .\rabian. Hänen aika-
kautensa korkealle kehittynyttä sivistystä todis-

taa hänen pystyttämänsä voittopatsas, jonka
kuvaesitykset ovat babylonialaisen taiteen huo-
n.attavimpia tuotteita. Sargonin ja Naram-Sinin
hallitus-ajasta ei olla ihan selvillä. Mutta erään
uusbabyl. kuninkaan Nabunaidin tiedonannon

mukaan Sargon olisi elänyt jo 3800 tienoilla.

Naram-Sinin jälkeen ylivalta taasen siirtyi su-

merilaisille ja Lagasiin. Tämän kaupungin ruh-
tinaista huomataan Gudea, joka on kuuluisa
rakennuksistaan, kuvapatsaistaan ja kauppa-
retkistään Välimeren rannalle y. m.. Baby-
lonian pikkuvaltioitten väliset riidat päättyivät
siten, että kaikki joutuivat yhden hallitsijan

valtikan alle, joka nimitti itseänsä Sumerin ja
Akkadin kuninkaaksi ja hallitsi L"rin kaupun-
gissa. Kuuluisin L'rin dynastian jäsenistä oli

Dungi. Urissa 117 vuotta hallinneen suvun si-

jaan pääsi valtaan toinen, joka hallitsi noin 225
vuotta Isinin kaupungissa. Vihdoin tunnetaan
kolmas eteläbabylonialaiuen hallitsijasuku, joka
hallitsi Larsassa. Sen viimeistä jäsentä Rim-
Siniä sanotaan elamilaisen Kudurmabukin
pojaksi, mikä seikka viittaa siihen, että Larsan
dynastia oli joutunut elamilaisten ylivallan alle.

Sillä aikaa oli seemiläisyys päässyt voitolle

Pohjois-Babyloniassa ja valta siirtynyt Babylo-
nille, jonka ensimäinen kanaanilaista syntype-
rää oleva hallitsijasuku hallitsi noin 2233-1929
e. Kr. Sen etevin jäsen ja babylonialaisen valta-
kunnan varsinainen perustaja oli Hammurabi
(ks. t.). Ollen mahtava soturi kukisti hän Rim-
Sinin, hävitti elamilaisten ylivallan, yhdisti B:n
kaikki valtiot valtikkansa alle ja ulotutti val-

tansa Persian-lahdelta Välimerelle saakka. Noin
1800 vaiheilla B. joutui Mediasta ja Elämin
vuoristosta tulleitten kassu nimisten valloitta-

jien haltuun, jotka hallitsivat siellä noin 1782-

1205 e. Kr. Kassiittien (vrt. kreik Kossa'ioi,

Kisnioi) B:aan tuottama uusi kansanaines suli

vähitellen yhteen vanhan väestön kanssa, mutta
aiheutti taantumisen B:n kulttuurissa ja val-

lassa. Heidän aikanaan rupesi B:n pohjoisessa
perustama kolonia Assur, voimistumaan, niin

että se vähitellen uhkasi emämaan itsenäisyyttä.
Kilpailu Assyrian ja B:n välillä jatkui Pase
nimisen hallitsija.suvun aikana, ja Tukulti-apal-
esarr.n (T i g 1 a t p i 1 e s e r) I (n. 1100) vihdoin
valloitti Babylonin. B. oli siitä lähtien valtiol-

lisesti riippuvaiuen Assyriasta ja koetti turhaan
ylläpitää itsenäisyyttään. Tiglatpileser III

(745-727) Pulu nimisenä (kreik. Poros) astui

Babylonin valtaistuimelle, jossa hänen jälkeläi-

sensäkin istuivat. Suuttuneena babylonialaisten
alituisesta juonittelusta ja kapinoitsemisesta
Sin-akhe-erba (Sanherib, 705-681) hävitti

Babylonin. Mutta hänen poikansa .\ s a r-

h a d d o n taas rakennutti sen entisilleen ja

määräsi nuoremman poikansa Samas-sum-ukinin
n-.n kuninkaaksi (6G8-647). Hänen kaadut-
tuan.>a sodassa veljeänsä Assurbanipalia vas-

taan, tämä nimellä Kandalanu astui B:n valta-

istuimelle (647). Sitten pääsi kuninkaaksi kal-

dealainen Nabu-apal-usur (N a b o p o 1 a s,s a r.

625-605). Hän perusti uusbabylonialaisen valta-

kunnan, jolle Niniven kukistuttua (606) Assy-
rian koko alue Syyriassa ja Palestiinassa joutui

perinnöksi. Mahtavimniillaan oli B. NabO-
kudurri-usurin (N e b u k a d n e s a r II:n) hal-

litessa (605-502), joka voitti Egyptinkin. Mutta
valtakunnan hänen aikanansa saavuttama mah-
tavuus ja loisto ei kestänyt kauaa. Kolmen
vähäpätöisen hallitsijan (.\mel-Marduk = Evil-

merodakh, LäbAsi-Marduk ja Nergal-sar-usur =

Neriglissar) jälkeen seurasi babylonialainen
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NabO-naid (555-539). Harrastaen muinaistie-

dettä enemmän kuin hallintoa, jonka hän jätti

poikansa Bel-sar-usurin (Belsasarin) toi-

meksi, ja laiminlyöden tavanmukaiset uskon-
nolliset menot hän veti puoleensa mahtavan
papiston vihan. Papiston kavaluuden kautta
onnistui Kyyroksen saada Babylon käsiinsä

539 e. Kr. ja B:n itsenäisyys oli ainaiseksi lop-

punut.

B:n asukkaat olivat seemiläisiä, multa
heidän suonissaan oli paljon muukalaista verta:

sumerilaista, kassiittilaista ja elamilaista. Sotsti-

siin assyrialaisiin verrattuina babylonialaiset

näkyvät enemmän harrastaneen rauhan toimia,

kauppaa, tiedettä, taidetta ja kirjallisuutta.

Kuningasten sotatoimia tuskin mainitaan hei-

dän laatimissaan kirjoituksissa. Mutta tämä
ehkä riippuu siitä, että historian kirjoittami-

nen B:ssa oli papiston tehtävä, joka luonnolli-

sesti suosi rauhantoimia. Joka tapauksessa
babylonialaisten sivistys oli korkein, minkä
muinaisaika loi. Se hallitsi koko Etu-Aasiaa ja

levitti vaikutuksensa kauas sen rajojen ulko-

puolelle.

Valtion luonne oli teokraattls-monark-
kinen. Maan varsinainen omistaja ja hallitsija

oli sen jumala ja jumalan sijainen oli kuningas.
On todisteita siitäkin, että kuningasta jumaloi-
tiin. Hallintoa hoitivat kuninkaan asettamat ja

hänelle tilinvelvolli.set lukuisat virkamiehet.
A'erotus oli tarkoin järjestetty. Verovapautta
nauttivat temppelit ja yksityiset henkilötkin
kuninkaallisen vapauskirjan nojalla. Kirjoi-

tettuja lakeja näkyy olleen jo sumerilaisilla.

Oikeustoimi oli monipuolisesti kehittynyt jo

3:nnella vuosituhannella. Vanhin meille mel-
kein kokonaisena säilynyt lakikokoelma on
Hammurabin toimittama. Sen seikkaperäiset
ja tyystin harkitut lakipykälät vahvistavat
ikivanhoja oikeustapoja ja antavat siten aavis-

tuksen valtioelämän ja sivistyksen suuresta
iästä. Tuomarit olivat kuninkaan asettamia ja
toimivat .,vanhimpain" lautakunnan avustamina.
Todistajia kuulusteltiin ja juhlallista valaa käy-
tettiin. Paikalli.stuomioistuimen päätöksestä saat-

toi vedota korkeampaan oikeuteen, kuninkaa-
seenkin voi vedota tuomiosta.

Babj'lonialaisesta sotalaitoksesta tiede-

tään hyvin vähän. Hammurabin aikana näkyy
olleen voimassa asevelvollisuus, josta muutamat
yhteiskuntaluokat kuitenkin olivat vapaita.
Assyriassa olivat ensin palkkajoukot käytän-
nössä ja niitä Nebukadnesar II:kin käytti.

Yhteiskuntaoloista antavat varsin sel-

vän kuvan lukemattomat kirjeet, väli-, velka- ja

kauppakirjat, jotka koskevat taloja, orjia, kar-
jaa, viljaa, hedelmiä y. m., sekä muut asiakirjat,

jotka koskevat oikeudenkäyttöä, testamentteja,
perintöä, naimista, lapseksi ottami-sta ja jos

jotakin. Orjia oli sekä muualta tuotuja että

kotimaisia. Niiden asema tuskin oli pahempi
kuin vapaasukuisen lapsen taikka vaimon. Moni-
vaimoisuus tosin oli tavallinen, mutta lain mu-
kaan miehellä saattoi olla ainoastaan yksi pää-
vaimo. Erityisissä tapauksissa, esim. jos vaimo
oli hedelmätön, oli miehellä oikeus ottaa väli-

vaimo. Päävaimo saattoi itse antaa miehelleen
jalkavaimon j. n. e. Avioero oli miehen puo-
lelta helppo panna toimeen ; kuitenkin oli hänen

maksettava vaimolleen korvaus. Nainen oli

yleensä oikeudellisessa suhteessa jokseenkin tasa-
arvoinen miehen kanssa. Aviovaimokin saattoi
harjoittaa omissa nimissään kauppaa, esiintyä
oikeudessa ja käydä käräjiä y. m. Lasten kasva-
tusta ei laiminlyöty. Kouluja näkyy olleen ole-

massa ja ammattiopetusta annettiin orjillekin.

L.ipseksi ottaminen oli tavallista. Yleisestä si-

veydentilasta puuttuu varmoja tietoja. Sekä
kultillista että tavallista prostitutsionia harjoi-
tettiin, mutta Herodotoksen väite, että B:ssa
vallitsi yleinen prostitutsioni, ei liene oikea.
Siveellisyysrikoksia mainitaan nuolenpääkirjoi-
tuksissa monenmoisia, mutta kuvin niitä ei ole

tavattu esitettyinä.

Elinkeinoista olivat maanviljelys, kar-
janhoito, teollisuus ja kauppa tärkeimmät.
Suuri osa maata oli temppelien ja valtion hal-
lussa. Useat meillä käytetyt viljelyskasvit ovat
todistettavasti Babyloniasta kotoisin. Babylo-
nian teollisuustuotteet, nahkatavarat, kutoma-
tuotteet ja kiviveistokset olivat vielä roomalais-
ajalla itämailla suuressa arvossa pidetyt. Hyvin
monipuolisesti kehittynyt oli saviteollisuus.

Savesta valmistettiin tiiliä, kirjoitustauluja ja
kaikenlaisia talouskaluja, ruukkuja, vateja,

juoma- ja keittoastioita sekä vesijohtotorvia,
ruumisarkkuja ja taideteoksia. Babylonialaiset
olivat hyvin aikaisin keksineet taidon varustaa
saviesineitä kirjavalla ja pitävällä lasituksella.

Metalleja tuotiin enimmäkseen ulkomailta.
Kultaesineitä on Babyloniasta löydetty verrat-
tain vähän, eivätkä ne vedä vertoja esim. Egyp-
tistä löydetyille kultateollisuuden tuotteille.

Kauniimpia B:sta löydettyjä hopeaesineitä on
Lagasin ruhtinaan Entemenan Ningirsu juma-
lalle pyhittämä maljakko, joka löytyi Tellohista.

Ennenkuin varsinainen pronssi tuli käytäntöön,
näkyy olleen tapana karaista kuparia sekoitta-

malla siihen antimonia. Pronssia käytettiin
B:ssa ainakin jo 3:nnen vuosituhannen alussa.

Rauta näkyy vasta 9:nnellä vuosis. tulleen ylei-

seen käytäntöön. Ei ainoastaan kultaa ja

hopeata vaan harvemmin myös pronssia käytet-
tiin kaupassa arvonmäärääjänä painon mukaan,
sillä varsinaista rahaa ei ollut. K a u p a n-

k ä y n t i i n oli B:n asema erinomaisen suotuisa.

Välimeren rantamaitten, Egyptin, Arabian ja

Intian aarteita tuotiin Babyloniin sekä maitse
että meritietä. Laajasta kauppaliikkeestä on
todisteita ainakin 3:nnelta vuosituhannelta.
Kauppatoimen erinomaisesta kehityksestä anta-

vat useat määräykset Hammurabin laissa selvän
todistuksen, samoin kuin lukemattomat kauppa-
kirjat ja taulut, jotka koskevat yhtiöitä, jakoa,

lainaa, korkoa, takausta, panttia, kuittaamista,
valtuuttamista y. m.
Vanhimmat B:sta löydetyt kirjalliset muisto-

merkit lienevät 5:nneltä vuosituhannelta ja ovat
sumerinkielisiä. Niissä, samoin kuin myöhem-
missä seemiläisissä kirjoituksissa, käytetään n. s.

nuolenpääkirjoitusta (ks. t.) . Tähän
saakka on jo löydetty noin 300,000 nuolenpää-
kirjoitustaulua, jotka käsittävät kaikenmoisia
aineita, historiaa, tieteitä, uskontoa, kauppaa,
magiaa, astrologiaa y. m. taikka ovat varsinaista

kaunokirjallisuutta. Babylonialaisen kauno-
kirjallisuuden ulkonainen tuntomerkki on
jonkinmoinen rytmi ja värssyjäkö. Sen tärkeim-
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inät tuotteet ovat lukuisat psalmit, hymnit ja
rukoukset sekä myytit luomisesta, Belistii ja
Labbusta, Zflsta 1. myrskylinnusta, Xergalista
ja Ereskigalista, Istarin retkestä tuonelaan,
Adapasta ja Etanasta sekä suuri kertomaruno
Gilgaraesista, jossa vedenjiaisumustaru on osana
y. m. — Hyvin kuuluisa oli muinaisuudessa „kal-
dealaisten viisaus" eli tiede. Itse asiassa baby-
lonialaiset kehittivät muutamia luonnontieteitä
hämmästyttävän pitkälle. Koska babylonialai-
set uskoivat, että jumalallinen kaikkivalta il-

mestyy taivaankappaleissa, tähdissä, niin he
koettivat tutkimalla tähtitaivasta oppia tunte-
maan maailmanjärjestystä ja omaa kohtaloansa.
.\ s t r o 1 o g i a ja astronomia kulkivat
käsikädessä. Korkeimmilleen kehittyi tähtitiede
uusbabylonialaisen vallan ajalla. Tähtitorneja
oli useassa kaupungissa. Niistä tutkittiin täh-
tien nousua ja laskua, kiertotähtien ratoja ja
suhdetta aurinkoon, kuun ja auringonpimennyk-
siä y. m. Viimeksi mainittuja ilmiöitä osasivat
babylonialaiset ennustaa hyvinkin tarkkaan.
Eläinradan näkyvät babylonialaiset tunteneen
jo 3:unella vuosituliannella ; sen tähtien nykyi-
set nimet ovat ainakin osaksi babylonialaisten
antamat. Matematiikan alalta on meille säily-

nyt luettelo muutamien lukujen neliöistä ja
kuutioista y. m. Babylonialaiset käyttivät
kymmenlukujärjestelmän ohella n. s. seksagesi-
maalijärjestelmää, jonka perusluvut ovat 60.

360 ja 3,600. Tähtitieteellisten perustelmien
mukaan babylonialaiset jakoivat ajan ja määrä-
sivät mitat ja painot.

Taiteista ovat rakennustaide ja kuvan-
veisto liuomattavimmat. Suuret palatsit ja temp-
pelit rakennettiin keinotekoiselle alustalle, jonka
tehtävä oli suojella rakennusta vedentulvilta.
Muurien sisäosat tehtiin päivänpaisteessa kuiva-
tuista tiilistä, ulko-osat poltetuista tiili.stä.

Seinät koristeltiin lasitetuista tiilistä tehdyillä
korkokuvilla. Vaikka assyrialaisilla olisi ollut

kiviä käytettävinään, hekin, jäljitellen babylo-
nialaista rakennustaidetta, parhaasta piiasta

käyttivät tiiliä, mutta koristivat sisäseiniä ku-
vallisilla kivilevyillä. Pilareja käytettiin jo Gu-
dean ajalla, mutta niillä oli parhaasta päästä
ainoastaan koristuksellinen tehtävä. Osaksi ne
olivat metallilla peitettyjä palmupuun runkoja.
Palatsien huoneet olivat pitkähköltä koridorin
tapaisia ja sijoitetut avonaisen pihan ympärillo.
Seinät olivat suunnattoman vahvat. Valaistusta
saatiin luultavasti ainoastaan ovista. Katto
nätyy olleen kupera. Temppelien huomattavin
osa oli korkea 3- tai 7-kerroksinon torni, jonka
huipulla oli jumalan kammio. Kerrosten ulko-
seinät olivat peilet3't erivärisillä lasitetuilla tii-

lillii. Kukin kerros oli jiyhitetty yhdelle pla-

neetin jumalalle. Ijinnoitustaide oli ikivanha
ja hyvin pitkälle kehittynyt. Kanavien ja vesi-

johtojen rakentamisessa olivat babylonialaiset
hyvin taitavat.

K u V a n v e i s t o t a i d e oli jo 5:nnellä vuosi-

tuhannella ihmeteltävän kehittynyt ja näkyy
3:nnella vuosituhannella olleen parhaimmassa
kukoistuksessaan. Tekoaineina käytettiin savea,
basalttia, dioriittia, hiekkakiveä, norsunluuta ja
metalleja, joita, samoin kuin kiveäkin. oli pakko
tuoda maahan ulkoa. Esityksessä harrastettiin
voimaa, arvokkuutta ja luonnonmukaisuutta.

Realismissa mentiin usein, varsinkin Assyrian
taiteessa, liiallisuuteen ja vaivuttiin kankeaan
sovinnaisuuteen.

Uskonnolla oli erittäin tärkeä sija .sekä

julkisessa että yksityisessä elämässä. Se ei ollut

puhtaasti seemiläinen, siinä kun oli paljon sume-
rilaisia aineksia. Useat jumalat olivat B:n
alkuasukkailta perityt, toiset olivat naapuri-
kansoilta lainatut. Jumalia oli suuri joukko,
jos kohta babylonialaisilta ei puuttunut ajatus,
että heidän monet jumalansa olivat yhden ainoan
jumalallisen voiman edustajia. Teologien opet-
taman järjestelmän mukaan oli jumalien etu-
nenässä kolme suurta jumalaa, Anu, Enlil 1. Bel
ja Ea, jotka vastaavat maailmankaikkiuden
kolmea osaa, taivasta, maata ja merta. Toisen
kolminaisuuden muodostivat Sin. Samas ja Istar,
kuun, auringon ja Veuus-tähdeu jumalat. Sitten-
kuin valtiollinen ylivalta oli keskittynyt Baby-
loniin, sai tämän kaupungin paikallisjumala
Marduk entistä suuremman merkityksen ja Bel
jumalan sekä nimi että ominaisuudet siirrettiin
hänelle. Muitten jumalien joukossa huomataan
kirjoitustaidon ja opin jumala XabQ (Nebo),
sodan ja ruton jumala Nergal, jumalien lähetti-
läs Xu-ku, tulen jumala Gibil y. m. Kullakin
jumalalla oli puoliso. Jumalattarista etevin oli

Istar, rakkauden ja sodan jumalatar, jumalien
äiti, Anun tytär ja Samasin sisar. Jumalien
ohella oli suuri joukko henkiä ja lukemattomia
demoneja, jotka personoitsivat tauteja ja tuhoa-
tuottavia luonnonilmiöitä. — Kullakin juma-
lalla oli temppeli, jumalankuvineen, alttarei-
neen ja pappeiueen. Pappeja oli monta luok-
kaa; inni-papit jakelivat oraakkeleja, usipu-
papit lausuivat loihtusanoja ja lepyttivät juma-
lia, :uinmiJ7-u-\ia\)it pitivät huolta laulusta j. n. e.

Uhrit olivat joko verisiä taikka käsittivät kai-
kenmoisia hedelmiä ja juomia. Luettelot uh-
reista ja päivittäisistä rukouksista osoittavat
että kuukauden 7:s, 14:s. 21:nen, 28:s ja 19:s
päivä olivat

,,pahoja" päiviä. Erityinen juhla-
päivä oli myös täysikuunpäivä (sapatin), jolloin
jumalien sydän oli lepytettävä. Vuotuisista juh-
lista mainittakoon uudenvuodenjuhla kevät-
päiväntasauksen tienoilla, jota vietettiin ko-
meilla näytelmillä ja juhlasaatolla Mardukin
kunniaksi.

Babjionialaisen sivistyksen vaikutusta Etu-
Aasiassa ja Egyptissä tuskin voidaan arvostella
liian suureksi. Sitä kesti vielä kauan babylo-
nialaisen vallan hävittyäkin. Eri teitä, muun
muassa arabialaisten ja juutalaisten välityksellä,

se levisi Eurooppaankin, jossa vielä meidän päi-

vinämme huomataan babylonialaisen kulttuurin
jälkiä, tähtitieteen, ajanlaskun, taikauskon, astro-
logian, kansantarun y. m. aloilla.

[Yleisiä esityksiii: Kaulen, „Assyrien und
Babylonien" ( ISiJO) . Bezold, „Ninive und Baby-
lon" (1903), Holma. ..Muinaisimmasta Babylo-
niasta" (Hi.stor. aikakSuisk. 1!)08). Kaivauksista:
Loftus, „Travels and researches in Chaldea"
(1857), Oppert. „Expedition scientifique en
M6sopotamie" (1859), de Sarzec, „D^couvertes
en Chaldfe" (1891-93), Hilprecht, „Die Au.sgra-
bungen in Assyrien und Babylonien" (1904),
Peters, .,Ki])pur" (1898) y. m. Historiaa: Hora-
mel, „Gesch. Babyloniens u. Assyriens" (1885i,

Tiele, „BabyIonisch-assyrische Geschichte"(1886)

,
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Wiuckler, ,.Gescli. Babyloniens u. Assyrions"

(1892), „Rogers, ,.A history of Babylonia and
Assyria" (1902). Kulttuurihistoriaa: WiQcklfr,

„Die Babyl. Kultur" (1902) , ..Himmels u. Welten-

bild der Babylonier" (1903). Taidetta: Perrot

et Chipiez. ..Histoire des arts, II". Kirjalli-

suushistoriaa: Weber, „Die Litteratur der Baby-

lonier u. Assyrer" (1907), Tallqvist, „Babylonia

ja Assyria'' (Yleinen kirjallisuuden historia I),

Tekstijulkaisuja: I{awlinson „Cuneiform inserip-

tions" (18()l-84), Cuneiform texts — — in the

British Museum" (1S96 seur.), „The Babyl. Expe-

dit. of the University of Pennsylvania", Ser. A.

(1890 seur.), ,,Vorderasiat. Sehriftdenkmäler der

Museen zu Berlin" (1906) seur.) y. m. Tekstien

käännöksiä: Schrader, ..Keilinschriftliche Biblio-

thek" (1889-1000), „Vorderasiatische Bibliothek"

(1907 seur.) , King, .,Letters . . . from Hamraurabi"
(1898-1900), „The seven Tablets o£ Creation"

(1902), Fossey, „La Magie assyrienne" (1902),

Tallqvist, ,,Beschwörungsserie Maqlfl" (1895),

Zimmern, ,.Besehwörungstafeln Surpu" (1890),

Myhrman, „Labartu-Texte" (1902), Thompson,
„I)evils aud evil spirits of Babylonia" (1903),

Kiichler, „Ass.-Babyl. medizin" (1904) y. m.

Uskontoa: Jastrow, ,,Die Religion Babyloniens
und As.syriens" (1902 seur.), Jensen, „Kosmologie
der Babylonier" (1890), Gunkel, „Sehöpfung und
Kaos" (1894), Zimmern. ..Beiträge zur Kenntniss
der babyl. Religion" (1896-99), Schrader, „Die

Keilinschriften und das Alte Testament" (3:s

painos, 1903), Jeremias, ,,Das Alte Testament
im Lichte des alten Orients" (1906). vrt. As-
syria ja Nuolenpääkirjoitus.

K. T-t.

Baccalaureat [-löreO'] ks. B a c c a 1 a u r e u s.

Baccalaureus f-a'u-] (uuslat. < nilat, bacca-

Id riii s = nlemmaa arvoluokan vasalli; tämä johto

on epävarma ; b. ei kuitenkaan johdu sanoista

6acc« = marja ja (««m/s = laakeriseppele) , alin

yliopistollinen oppiarvo, joka saavutettiin ennen
maisterinarvoa. Se otettiin käytäntöön Pariisin

yliopistossa 13:unella vuosis. ; sieltä se siirtyi

muihin yliopistoihin ja on vielä käytännössä
Knglannissa (bachelor) ja Ranskassa (bachelier).
— Baccalaureat classique (ransk.)

ylioppilastutkinto klassillisella linjalla. — Bac-
calaureat moderne (ransk.), ylioppilas-

tutkinto reaalilinjalla. — Baccalaureat en
droit (ransk.), lainopillinen kandidaattitut-

kinto. — Baccalaureat en theologie
(ransk.), teologinen päästötutkinto (Ranskan
yliopistoissa) . vrt. Bachelor.
Baccarat [hukkara'] 1. B a c c a r a, eräs ransk.

korttipeli (uhkapeli), joka luultavasti on saanut
nimensä Baccarafn kaupungin mukaan.

TäsLCcelli [batsi'Ui]. 1. G u i d o B. (s. 1832),

lääkäri ja valtiomies ; synt.Roomassa, jossa ensin

oli oikeuslääketieteen ja patologisen anatomian
ja sittemmin sisälääkeopin professorina. Oli

1880-84, 1893-96 ja 1898-1900 opetusministerinä

sekä maanviljelysministerinä 1901-02. B. on
m. m. saanut uutta vauhtia Rooman kaivaus-

töihin. — 2. AH r edo B. (.s. 1S63), edellisen

poika. ital. valtiomies, tuli 1903 ulkoasiain mi-

nisteriksi ja 1006 kulkulaitosministeriksi.

Bacchanalia f-ämV-j (lat.), Bacchus-juhla roo-

malaisilla. Bacchanalioita vietettiin Dionysosta
(Bacchusta) palvelevien, Etelä-Italiasta Roo-

maan levinneiden salaseurojen keskuudessa,
mutta koska niitten yhteydessä harjoitettiin

kaikenlaatuista rikollisuutta, kielsi Rooman se-

naatti niiden vieton 186 e. Kr. E. R-n.

Bacchius (lat.; kreik. iotfc/icios) , antiikkinen
runojalka: }'ksi lyhyt ja kaksi pitkää tavua

( i_i
— — ) . B. oli kreikkalaisessa runoudessa

harvinainen, mutta esiintyi roomalaisessa kome-
diassa usein, etupäässä tetrametri-säkeessä.

Lyhyen tavun sijalla voi olla pitkä ja pitkän
sijasta kaksi lyhyttä tavua. E. R-n.

Bacchus ks. Dionysos.
Bacciocchi [baiso'kki], Elisa, synt. Bona-

parte (1777-1820), Napoleon I:n vanhin sisar,

naimisissa Felice Pasquale B:n, Luccan ja

Piombinon ruhtinaan, kanssa (1762-1841), joka
otti osaa Napoleonin italialaisiin sotaretkiin.

(G. R.)

Baccio della Porta fbatso-J ks. B a r t o-

1 o m m e o.

Bach, Alexander von (1813-93), itäv.

valtiomies, tuli 1848 yhdeksi vapaamielisen puo-

lueen johtajista, mutta siirtyi pian keisarin puo-
lelle ja kohosi oikeusministeriksi. 1849-59 hän
sisäasiain ministerinä voimakkaalla kädellä
koetti pitää koossa valtiota keskittämällä hal-

lintoa mitä ankarimmin. Vaikka B. olikin van-
hoilliseksi muuttunut, on hänen ansionaan talon-

poikien vapauttaminen heitä painaneista rasi-

tuksista.

Bach. 1. Johann Sebastian B. (1085-

1750), säveltaiteen suurimpia mestareita, kohoaa
jättiläisen kaltaisena

kahden aikakauden
rajalla, joiden tyylit

hänen taiteessaan yh-

tyvät, — polyfoninen,

joka pääsee huip-

puunsa, ja harmo-
ninen, joka saa kauas
hedelmöivän itunsa.

— B. kuului laaja-

haaraiseen thiiringe-

niläiseen taiteilija-

sukuun, jonka jäse-

nistä monet olivat

urkureina ja kantto-

reina eri paikkakun-
nilla. Isä oli kau-
punginmuusikeri Ei-

senachissa. Poika joutui nuorena orvoksi; hänet

kasvatti hänen vanhempi veljensä, Ohrdrutin

urkuri Johann Christoph. B. pääsi 1700 vapaa-

oppilaaksi Luneburgin kouluun, josta käsin hän

jalkaisin käväisi Hampurissa ja Lyypekissä sikä-

läisten kuuhiisain urkurein (Reinkenin, Buxte-

huden) soittoa kuuntelemassa. B. tuli 1703 viu-

lunsoiti:ajaksi Weimariin erään prinssin soitto-

kuntaan, 1704 urkuriksi Arn.stadtiin ja 1707

Miihlhauseniin, 1708 taas Weimarin herttuan

hoviurkuriksi ja kamarisoittajaksi, jääden sinne

vuoteen 1717. Sitten hän siirtyi Kötheniin, An-

haltin herttuan kapellimestariksi ja kamari-

musiikin johtajaksi, ja sieltä hän 1723 muutti

lopulliselle toimialalleen, Leipzigin Thomas-kir-

kon kanttoriksi ja yliopiston musiikinjohtajaksi

:

siellä häu kuoli sokeana 1750. B. oli kahdesti

naimisissa, ja hänellä oli kaikkiaan 20 la.sta,

joista 6 poikaa ja 4 tytärtä jäi eloon hänen

Juh. Scli. Barh.
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jälkeensä; jotkut uiistä tulivat aikanaan sangen
huomattaviksi taiteilijoiksi.

Bachin tuotteliaisuus oli erinomaisen runsas
ja harvinaisen monipuolinen. Hänen pääteok-
sinaan on mainittava 5 vuosikertaa kirkko-
kantaatteja kirkkovuoden kaikkia pyhä-
ja julilapäiviä varten (niistä ovat suuret osat
hukkaantuneet), 5 sävellystä Vapahtajan k ä r-

simishistoriaan (ainoastaan 2 säilynyt,

maailman kuulu Mattheus-passio sekä ehkä vie-

läkin ihanampi Johannes-passio), suuri joukko
messuja (säilynyt suurenmoinen H-mol
[„Korkea"] -messu sekä 4 pienempää), 5-ääninen
Maguifieat, 3 juhlaoratooria (jou-

luksi, pääsiäiseksi ja helatorstaiksi), pianolle
m. m. useita viehättäviä sarjasävellyksiä
sekä ennen kaikkea suurteos: „D a s W o h 1-

temperirte Clavier" (48 preluudia ja

fuugaa, joka sisältää tyhjentymättömän aarte-
histon monihohteista sävelrunoutta, syvää,
heleätä, mahtavaa, hellää, siroa, leikillistä, ja

on epäilemättä laajalti vaikuttanut sävelaistin

jalostumiseen niin taiteilijoissa kuin yleisössä,

ollen parasta musiikkianalyysin ainesta vanhem-
man ajan tyylin alalta ; urkukirjallisuuden perus-
tuksena ovat Bachin urkuteokset (9 suurta
nidosta), eikä niitä voittanutta ole lajissansa

vielä ilmaantunut; kaiken tämän lisäksi tulevat
hänen sävellyksensä orkesterille ja eri soolosoit-

timille; näiden joukossa tavataan verrattomia
helmiä.

Bachin taide oli hänen sydämensä vilpitöntä
totuuden ilmausta; siksi ei häntä hänen oma
pintapuolinen aikansa ymmärtänyt, ja hänen
teoksensa saivat enimmäkseen jäädä julkaise-

mattomina unohduksiin, kunnes Mendelssohn ne
100-vuotisesta unesta herätti. Suomessa on Ri-

chard Faltin saattanut Bachin teokset tunnetuiksi
ja siten tehnyt nuoren säveltaiteemme kehityk-
.selle arvaamattoman palveluksen, jonka syvä
vaikutus on vastaisuudessa vielä täydemmin sel-

viävä ja ilmenevä. •— 2. K a r 1 P h i 1 i p p E m a-

nuel B. (1714-88), ainoa suuren Bachin pojista,

jolla on ollut py.syvää vaikutusta säveltaiteen
kehitykseen ; oli etevä pianisti, v. 1740-67 Fredrik
Suuren hovi.soittajana, sitten Hampurissa soiton-

johtajana; sävelsi etenkin pianoa varten. Hän
on tyylissään varsin loitolla isänsä sävystä,
mutta vaikutti tehokkaasti pianosonaatin muo-
dolliseen kehitykseen. /. E.
Bache, Otto (s. 1839), tansk. taidemaalari,

tunnettu etenkin eläinmaalarina, opiskellut Pa-
riisissa ja Italiassa, sittemmin Kööpenhaminan
akatemian professori v:sta 1887 ja sen johtaja
1890-1892. Paitsi eläimiä on hän maalannut
historiallisia tauluja, muoto- ja ryhmäkuvia.

(R. E. n.)
BacheHer fhaslie'} (ransk.), ylioppilas, kandi-

daatti, vrt. 1! a e c a 1 a u r e u s.

Bachelor [bätselo] (engl.), ensimäinen, alin

ylioiiistollinen oppiarvo Englannissa, „kandi-
daatti"; sen saavuttamiseen lasketaan tavalli-

sesti menevän kolme vuotta. Bachelor of
arts Jav ätsj vastaa suunnilleen meidän ,, filo-

sofian kandidaattiamme". Muissa tiedekunnissa:
B. o f d i V i n i t y [-vVnili] teologisessa, B. o f

1 a w s [löz] lakitieteellisessä, B. of medicine
[si)i] lääketieteellisessä. vrt. B a c c a 1 a u-

r e u s.

Bachke, Ole Andreas (1830-90), norj.

lainoppinut ja valtiomies. B. oli aikanaan poh-
joismaiden etevimpiä lakimiehiä ja varsinkin
Norjan lainsäädäntöön hänen vaikutuksensa oli

suuri. Hänen tieteellisistä teoksistaan mainitta-
koon: „0m det borgerlige segteskab" (1861),
„0m forbrydelsers sammenstöd" (1862), „0m
den säkaldte littera?re og kunstneriske eien-

domsret" (1871-1875), „Udkast til lov ora ret-

tergangsm&den i straffesager". V. 1879 B. tuli

ministeristön jäseneksi, mutta menetti vetokysy-
myksen johdosta virkansa yhdessä Selmerin mi-
nisteristön muiden jäsenten kanssa valtio-oikeu-

den tuomion kautta v. 1884.

Bachman, saks. lääkäri, ks. R i v i n u s.

Bachofen, Johann Jakob (1815-87),
sveits. oikeushistorioitsija ; teoksellaan „Das
Mutterrecht" (1861, 2 pain. 1897) B. on uran-
aukaisioitn vertailevan oikeustieteen alalla.

Bacillariaceje ks. Ruskolevä t.

Bacillus, sauvanmuotoinen bakteeri, ks. Bak-
teerit. — Fiäint. hyönteissuku suorasiipisten
lahkosta.

Back [bäk], Sir George (1796-1878), engl.

amiraali ja napamaiden tutkija. B. otti osaa
Franklinin ja Richardsonin retkikuntiin 1819-

23 ja 1825-26 sekä johti 1833-35 omaa retkikun-
taansa Ameriikan pohjoisosissa, jolloin myös
hänen nimeään kantava Suuri Kalajoki (ks.

Back River), löydettiin. ir. S-m.
Backer, Harriet (8. 1845), norj. maalaa-

jatar, opiskeli Miinchenissä ja Pariisissa; maa-
laa muotokuvia ja varsinkin interiöörejä, joita
hän kiisittclee koloristisella taituruudella ja

säteilevissä valovaikutelmissa.
Backer, Jakob (1608-51), holl. taidemaalari,

Remhrandtin ystävä ja hänen vaikutuksensa
alainen, työ.skenteli Amsterdamissa maalaten
enimmäkseen muotokuvia mestarinsa tyyliin.

Backer-Gröndahl, Agathe Ursula (s.

1847), norj. pianisti ja säveltäjätär ; hänen hert-

taiset laulunsa ovat Suomessakin suosittuja.

/. K.
Backfisch (saks.), oik. „paistinkala"; sittem-

min: tyttöletukka, joka tahtoo käydä aikaihmi-
sestä.

Backlund, Johan Oskar (s. 1846), ruots.,

tiihtitieteilijä, kotoisin Vermlannista. B. tuli

1873 a.ssistentiksi Tukholman observatoriin,
1875 dosentiksi Upsalan yliopistoon. 1876 obser-

vaattoriksi Tarttoon, 1879 apulaisastronomiksi
Pulkovan ob.servatoriin, 1883 Pietarin tiedeaka-
temian jäseneksi. V:sta 1895 hän on Pulko-
van tähtitieteellisen laitoksen johtaja. B. on
etevä sekä teoreettisena että käytännöllisenä
tähtitieteilijänä. Teoreetikkona hän on tutkinut
sekil yleensä häiriöteorioja koskevia kysymyksiä
että erittäin jiikku planeettien ja Jupiterin kui-

den teoriaa, mutta varsinkin tärkeän n. s. Encken
komeetin liikuntoa. Huippuvuorilla suoritettujen

asteniittausten venäläisen osan johtaja. Perus-
tanut Pulkovan observatorin haaraosaston Odes-
saan; sitäpaitsi on muidenkin haaraosastojen
perustaminen jo päätetty. B. on monessa suh-

teessa Venäjällä olhit aloitteentekijänä ja elvyt-

täjänä käytännöllisen tähtitieteen, geodesian ja

seismologian alalla. A. D.

Backman, Kaarle (1805-56), suomal. koulu-
mies, synt. Loviisassa. Tuli ylioppilaaksi Vii-
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purin lukiosta 1823, maisteriksi 1832. Aikoi
lääkäriksi, mutta varattomuuden takia siitä es-

tettynä antautui opettajauralle. Oli v:sta 1833

opettajana A. A. Laurellin y. m. perustamassa
Helsingin lyseossa. Oleskeltuaan sitten jonkun
aikaa Venäjällä, jossa hankki itselleen perus-

teelliset tiedot uusissa kielissä, B. palasi jälleen

saman koulun palvelukseen perustaen siihen

m. m. reaaliosaston („Backmanin reaaliosasto")

,

jossa laajemmalti luettiin venäjän, saksan ja

ranskan kieliä. 1846 hän tuli koko oppilaitok-

sen johtajaksi, jossa toimessa oli kuolemaansa
saakka. Hänen johdossaan koulu kohosi huo-
mattavaan kukoistukseen ja myönnettiin sille

1855 2,000 ruplan vuotuinen valtionkannatus.
— B. tahtoi kiinnitettäväksi erityistä huomiota
alkeisopetukseen ja uusien kielien muodollisesti-

kin sivistävään vaikutukseen. Itse hän oli etevä

opettaja. — B. oli myös saksan kielen lehtorina

yliopistossa v:sta 1846. Kuollessaan hän lah-

joitti omaisuutensa yliopistolle (n. s. Backmanin
matkaraha nuorille opettajille). [Leinberg,

„Helsingfors Lyceum" ; V. K. E. Wichmann,
„Suomen kasvatuksen ja opetuksen historia".]

O. il-e.

Backmansson, Hugo Elias (s. 1860),

taiteilija, ka[iteeni, opiskeli Turun piirustuskou-
lussa, sittemmin Pietarin taideakatemiassa. Hä-
nen aiheensa ovat enimmäkseen otetut kadetti- ja

sotaelämästä. V. 1892 hän julkaisi ,,Teckningar

ur kadettlifvet", johon muutamat entiset kadetit
olivat kirjoittaneet tekstin. Hänen maalaamansa
oma muotokuva on Ateneumin kokoelmissa.

R. E. H.
Back Biver [iäkrivs] 1. Suuri Kalajoki,

suuri joki Pohj.-Ameriikassa, Backin (ks. t.)

löytämä (1833). Siinä on useita putouksia ja

se muodostaa monissa paikoin suuria järviä.

Laskee Jäämeren lahteen napapiirin pohj.-

puolella. IV. S-m.
Backwoods [bäkvudzj (engl.: suom. „taka-

metsät"), oli muinoin niiden suunnattomien aar-

niometsien yhteisnimitys, jotka täyttivät Poh-
jois-Ameriikan Alleghany-vuorten länsipuolella.

Asukkaina oli intiaaniheimoja. Siirtolaisuuden
edetessä länteen päin käytettiin epämääräistä
b. nimitystäkin yhä „kaukaisemmassa lännessä"
sijaitsevista seuduista. Maailmankuulut ovat
Cooperin (ks. t). kertomukset b:n ensimäisistä
siirtolaisista („hackwoodsm,en" ,

„pioneers",

„squatters"J ja näiden alituisista taisteluista

intiaaneja vastaan. W. S-m. (K. R. B.)

Baco ks. Bacon.
Bacon [bciknj. Del ia (1811-59), amer. kir-

jailijatar, ensimäinen, joka väitti Shakespearen
draamat Lord Baconin kirjoittamiksi. Shakes-
peare, sivistymätön, alhaises.sa yhteiskunnalli-
sessa asemassa oleva näyttelijä ei muka ole voi-

nut olla hänen nimellään kulkevien draamojen
kirjoittaja, vaan on ne kirjoittanut Lord Bacon,
jonka korkean virka-asemansa vuoksi täytyi

salata kirjailleensa alalla, joka ei niihin aikoihin
cllut arvossapidetty. Teoria, joka nojautuu var-
sin etsittyihin ja teennäisiin perusteisiin, sala-

kirjaimiin y. m., on aiheuttanut runsaasti lento-

kirjasia ja uusia samansuuntaisia olettamuksia,
joilla sentään kirjallishistoriassa on etupäässä
ainoastaan kuriositeetin merkitys. [B;n elämäk.
ilm. Lontoossa 1888.] V. E-i.

Francis Bacon.

Bacon [beikn], Francis, Verulamin
paroni (1561-1626), kuuluisa fi.'li...ti iin<li^tajana

ja kokemusperäisen
filosofisen suunnan
alkuunpanijana. Yl-

häisen virkamiehen,
valtionsinetinhaltijan

Nicholas B:n(k. 1579)
poikana hän joutui

nuorena valtiomiehen
uralle ja parlamentin
jäseneksi, oli kauan
valtion asianajajana,
tuli 1617 valtion-

sinetinhaltijaksi, 1618

lordkansleriksi sekä
Verulamin paroniksi,

1621 S:t Albanin vis-

countiksi, mutta sam.
V. häntä S}'ytettiin lahjuksien otosta tuomarin-
viran hoidossa ja hän tuomittiin suunnattomiin
sakkoihin, menettämään kaikki virkansa sekä

vankeuteen; kuningas armahti hänet; loppu-

ikänsä hän eli yksityiselämän hiljaisuudessa.
—

• Jo ennen häntä olivat monet kirjailijat vaati-

neet tieteiden uudistamista kokemusperäisellä
pohjalla, mutta B. osasi esittää tuon vaati-

muksen vaikuttavammin kuin kukaan muu aika-

lainen. Hän suunnitteli sitä varten suurta, 4-

csaista teosta „Instauratio magna", josta kui-

tenkin on ilmestynyt ainoastaan ensimäinen osa

„De dignitate et augmentis scientiarum" („Tie-

teiden arvosta ja edistämisestä", 1623, van-

hempi laitos ,,Proficience and advancement oi

learning" 1605) sekä osa toisesta osasta ,,Novum
Organum" (1620). Auktoriteetteihin luottava

ja deduktiivinen menettelytapa, jotka kauan
ovat vallinneet tieteissä, ovat kerrassaan hylät-

tävät. Sen sijaan B. koettaa osoittaa uuden,

kokemusperäisen tutkimusmenettelyn, jota nou-

dattamalla voidaan tehdä aavistamattomia kek-

sintöjä ja päästä luonnon herraksi. Hän esit-

telee laajasti niitä moninaisia ennakkoluuloja,

.,idoleja", joihin yleisesti uskotaan ja jotka ovat

tarkasti poistettavat; senjälkeen pitää kerätä

vaarinottoja ja metodisesti järjestää ne „in-

stanssi-tauluiksi" eli luetteloiksi; täten vertaa-

malla ,,positiivisia", „negatiivisia" ja „preroga-

tiivisia" instansseja y. m. johdutaan kokemus-

peräisiin totuuksiin. Baconin antamat indukt-

sionin osviitat eivät suinkaan ole kaikissa

kohdin osanneet oikeaan; hän ei suorastaan

osoittanut uutta tietä luonnontutkimukselle,

vaan sen tekivät varsinaiset luonnontutkijat,

Galilei y. m. Mutta ajan yleiseen ajatustapaan

erittäinkin filosofian henkeen hän vaikutti

rinomaiseu mahtavasti ja sai siten tieteellistä

harrastusta kääntymään kokemusperäiseen suun-

taan. B. on vielä julkaissut kokoelman „Es-

says", joka sisältää lyhyitä kirjoitelmia m. m.

siveysopillisista ja uskonnollisistakin kysymyk-
sistä, sekä Henrik VTT:n historian. Hänen kuo-

lemansa jälkeen painettiin ,,Uusi Atlantis",

ihannevaltion kuvaus, jossa B. erittäin kuvailee

kaikenlaisia ihmeellisiä laitoksia tieteiden ja

teollisten keksintöjen edistämiseksi sekä esittää

osaksi haaveellisia arveluja keksinnöistä, joita

tulevaisuudes.sa tullaan tekemään. — Viime ai-

koina; esitetty väite, että B. muka on Shakes-

ja
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pearen näytelmien todellinen runoilija, on perin
heikosti perusteltu ja mahdoton ajatus. [B.,

^\'orks, julk. .Speddiug y. m., 7 osaa (1857 seur.)
;

Spedding, „Letters and life of F. B." (7 os., 1861
seur.) ; K. Tischer, „Fr. Bacon u. seine Nach-
folger" (1875).] A. Gr.
Bacon [biilni], Roger (luult. 1214-94), engl.

luonnontutkija ja filosofi, fransiskaanimunkki,
kuuluisa tiedoistaan monissa tieteissä. B. oli

synt. aatelisesta suvusta, harjoitti opintoja Ox-
fordissa ja Pariisissa. Oivaltaen keskiajan sko-

lastiikan tyhjyyden B. hylkäsi spekulatiivisen

metodin ja asetti sen sijalle kokemuksen ja

kokeilun. Kerrotaan hänen tehneen useita kek-
sintöjä (suurennuslasi, ilmapumppu, jonkinmoi-
nen ruudintapainen ainesekoitus y. m.) ; hän
esitti huomattavia aatteita monista luonnontie-

teellisistä kysymyksistä, harrasti myöskin alke-

miaa ja sai kunnianimen ,,ihmeellinen opettaja"

(doctor miiabilis). Mutta B. joutui pahaan
huutoon noituudesta ja herätti muutenkin uudis-

tusvaatimuksillaan. jotka myöskin kohdistuivat
tarpeellisiin parannuksiin kirkossa ja papiston
tavoissa, munkkien vihaa. Hän suljettiin erää-

seen Pariisin luostariin, jossa oli noin 10 vuotta
ankaran valvonnan alaisena. Paavi Clemens IV
antoi hänelle 1265: n paik. vapauden ja B. sai

kirjoittaa puolu.stuksekseen suurimman teok-

.sensa ,,Opus majus", joka esittää hänen yleis-

käsityksensä tieteiden kokonaisjärjestelmästä ja

joka lähetettiin paaville. Cleraensin kuoltua B.

uudelleen joutui vainojen alaiseksi ja oli taas
kauan aikaa vankilassa, josta päästyään pian
kuoli. [Charles, „I!. B., sa vie, ses ouvrages, ses

doctrines" (1861).]

Bacsänyi, Janos [hatmnji jänos] (1763-

1845), monipuolisesti sivistynyt, monta kovaa
kokenut unk. kirjailija, aikanaan maansa kir-

jallisten harrastusten johtomiehia
;

,,Magyar
Muzeum" nimistä kirjallista aikakauskirjaa hän
osasi vähäpätöisenä kansliavirkamiehenäkiu
(Kassan kaupungissa Pohjois-Uukarissa) toimit-

taa ja kokosi ympärilleen joukon eteviä kynä-
niekkoja. Kirjoituksissaan hän voimakkaasti
huomautti unkarilaisen kirjallisuuden tarpeita,

kirjallisen kritiikin suurta merkitystä sekä

käsitteli myös niitä periaatteita, joita käännös-
työssä tulisi noudattaa; myöskin hän koetti

tutustuttaa aikalaisiaan vanhempaan unkarilai-

seen kirjallisuuteen, samoin myös Ossianin lau-

luihin sekä Miltoniin. B. oli isänmaallinen,
kansanvalistusta ja kansanvaltaa harrastava
mies. Eräs Kanskau vallankumouksen johdosta

kirjoittamansa runo, jota katsottiin vallan-

kumouk.selliseksi, oli alkusyynä niihin selkkauk-
siin ja onnettomuuksiin, jotka hänen elämässään
sitten seuraavat. Niisiä huolinuitta hänen kir-

jalliset harrastuksensa pysyivät virkeinä, vie-

läpä Linzin vankilassakin, jossa sai loput elä-

määnsä viettää v:sta 1817 alkaen. Täällä hän
kirjoitti parhaat runonsa. Y. \\'.

Bacterium ks. Bakteerit.
Baculus (lat.), sauva. — B. pastoralis

(e p i s e o p a 1 i s)
,
paimen-, piispausauva.

Badacsony [alsotij], muodoltaan mieltäkiin-

nittävil samnuinut tulivuori (438 m), kuuluisa
viinivuori Balaton-järven (ks. t.) luoteisrannalla
Unkarissa. Muinoin oli vuorella luostari, joka
perustettiin v. 1268; vielä näkyvissä Pyhän

Tapanin aikuisen temppelin raunioita, Matkai-
lijain suosima : hotelli, höyrylaiva-asema.
Badajoz l-alio'pJ. 1. Espanjan provinssi Estre-

maduran maakunnassa. 21,894 km", 560,063 as.

(1907) (25 km-:llä). B. sijaitsee Sierra More-
nan pohj.-puolella ja Guadiana-joen ympärillä;
se on kuiva ja suhteellisesti hedelmätön. Asuk-
kaat elävät maanviljelyksestä ja karjanhoidosta.
— 2. Samannimisen provinssin pääkaup. Guadia-
nan varrella, lähellä Portugalin rajaa; linnoitus,

30,399 as. (1900). Vanha, pitkä silta vie joen
yli. Kaunis tuomiokirkko. Estremaduran ken-
raalikapteenin ja piispan asuntokaupunki. Fa-
janssi- ja nahkatavarain teollisuutta. — B. on
vanha roomal. siirtola, myöhemmin se oli mauri-
laisen valtion pääkaupunki, kunnes Kastilia val-

loitti sen 1235. W. S-»i.

Badaksan [-nn], koillisen Afganistanin maa-
kunta Amu-joen eteläpuolella, luonnonihana
alppimaa (vuorenhuippuja 6,300 m asti), jonka
vuoret si.sältävät vuorisuolaa, kuparia, hopeata,
rautaa, lyijyä, rikkiä, ,.lapis lazulia" y. m.
X. 150,000 persiankielistä as. Pääkaup. Faisa-
bad. H'. S-m.
Baden /-«-/, suurherttuakunta Lounais-Sak-

sassa, 15,068 km- paitsi Boden-järveä. Suuruu-
tensa puolesta Saksan neljäs valtio. B. rajoit-

tuu etelässä Sveitsiin, idässä Wiirttembergiin,
pohjoisessa Baieriin ja Hesseuiin, lännessä Pfal-

ziin (Baierin) ja Elsassiin. Länsi- ja melkein
koko etelärajan muodostaa Rein-joki. Maan
luonto: Pitkin Rein-jokea (länsirajaa) on
15-20 km leveä alue matalaa tasankomaata,
mutta muu osa maata on vuorista. Korkein
vuori on metsäinen Schwarzwald. Sen korkein
huip]>u on Feldberg, 1,495 m. Schwarzwaldin
polij.-i)uolella Ncckariin saakka ulottuu Neeka-
rin ylätasanko, joka on paljoa matalampi, ja

Xeekarin pohj.-puolella vähiin korkeampi Oden-
«ald. n. 000 m. Schwarzwald laskee verrattain
jyrkästi Reinin laaksoon päin. Idässä laajenee
vuori ylätasangoiksi, jotka kaakkoisessa Bade-
nissa muodostavat Rauhe Albin (1. Svaabin
Juran) ; tämä on Badenissa n. 960 m. — Tärkein
joki on Rein. Baselin luona .se on 252 m yi.

mereni)., Mannheimin luona 90 m. Schwarz-
waldilta se saa monta lisäjokea. tärkein ja suu-

rin on Neckar. B:n kaakkoisosassa alkavat
Tonavan molemmat lähdejoet. •— Ilmanala
on Reinin laaksossa leuto. Karlsruhen keski-
lämpö 10,3°. Vuorilla on kylmempi, Schwarz-
\valdin talvet ovat kylmät ja lumiset. Vuorilla
sataa paljon, mutta tasangolla vähän. —
Väestö: Asukasluku 2,010,728 (1905) L 133
km^:llä. Reinin laaksossa asuu aina 300 km-:llä,

mutta Seh\varz\valdilla vain 40 kni-:llä. Kansasta
on 60 9; katolilaisia, 38,3 ^p protestantteja, 1,3 %
juutalaisia. Vuotuinen väenlisäys on n. 1,5 c^.

Eteläosassa kuulvui kansa alemannilaiseen ja

svaabilaiseen, pohjoisosassa enimmäkseen frank-
kilaiseen heimoon. Etelässä asuu kansa hajal-

laan, tiluksillaan; pohjoisessa kylissii. Elin-
keinot: Reinin laakso on hedelmällinen ja

hyvin viljelty. Vuoristomaa on vähemmän tuot-

tava kylmän ilmanalansa takia; täällä on suuria
kuusi-, mänty- ja pyökkimetsiä. Maasta on 38 %
viljelysmaata, 18 % niittyä, 1,3 ("fc viinitarhoja

ja 37% metsiä. B:ssa menestyvät lavalliset vilja-

lajit sekä perunat, hamppu, tupakka, humalat.
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kastanja ja mantelipuu (Reiniu laaksossa) , hedel-

mät (omenat ja pääryniit) ja viini (n. 375,000

bl vuosittain). — Kotieläiminä pidettiin 1900
n. 76.000 hevosta, 0.52,000 lehmää, 498,000 sikaa,
sitäpaitsi lampaita, vuohia, mehiläisiä ja siii)i-

karjaa. Metsät tuottavat vuosittain n. 35 milj.

ink. B:ssa ei ole paljo hyödyllisiä mineraaleja,

mutta sen sijaan useita kivenuäislähteitä (Baden-
Baden y. m.). — Teollisuus on vilkas, vaikkei
maassa ole kivihiiliä. Tärkeät ovat puuvilla- ja

silkkikutomot, tupakka-, kone-, nahka-, paperi-,

kumi-, kemialliset y. m. tehtaat. Tehdaskau-
pnngeista ovat Mannheim, Karlsruhe, Pforz-

lieim ja Freiburg tärkeimmät. — Kauppa on
vilkas. Mannheim, joka sijaitsee Reiniu liiken-

teen päätekolulassa, on Badenin ja koko Etelä-

Saksan tärkein kauppakaupunki. Rautateitä on
yli 2,000 km. Valtio ja sivistys. B:ssa

on 2 yliopistoa (Freiburgissa ja Heidelbergissa)

,

ttknillinen korkeakoulu (Karlsruhessa) ja useita

kouluja. — Plallitusnuioto (22 p. elok. 1818) on
perustuslaillinen. Hallitusvalta on suurhert-
tualla ; lainsäätämisvalta on hänellä ja valtio-

päivillä yhteisesti ; valtiopäivät ovat jaetut k,ah-

teen kamariin. Saksan valtiopäiville B. lähettää

14 edustajaa, liittoneuvostossa sillä on 3 ääntä.

Posti- ja lennätinlaitos ovat Saksan valtakunnan,
mutta rautatiet ovat suurimmaksi osaksi B:n
\altion. Vuotuinen kulunkiarvio lasketaan n.

100 milj. markaksi. Valtiovelka nousee 570 milj.

mk:aan. Armeija muodostaa Saksan 14:nnen
armeijakuniian. Bin värit punainen ja keltainen.

Pääkaup. Karlsruhe. W. S-m.
Historia. Roomalaisajalla B. oli osa pro-

vinssia Agii dccumates. Kansainvaellusten ai-

kana alemannit ja sen jälkeen frankit valloittivat

maan. Kaarle Suuren seuraajien aikana syntyi
maassa useita pieniä herttuakuntia. Nykyinen
ruhtinassuku johtaa alkuperänsä Bertoldista,

Zähringenin suvusta. Holienstaufilaiset keisarit

lisäsivät tämän suvun alueita. Interregnumin
aikana muudan Bertoldin jälkeläisiä, Rudolf, edel-

leen lisäsi alueitaan. Hän oli B:n markkreivikun-
nan varsinainen perustaja. Eri vaiheiden jälkeen
jaettiin B. v. 1527 kahden haaran kesken, toinen
oli B. Baden, toinen B. Durlach. Uskonpuhdistus
sai jalansijan molemmissa maissa, mutta kiel-

lettiin pian ensinmainitusta. Suurin osa väestöä
jäi katoliseksi. B. Durlachissa hallitsi vv.

1709-1738 Karl Wilhelm, joka perusti Karls-
ruhen ; häntä seurasi hänen pojanpoikansa Karl
Friedrich, joka v. 1771 peri B. Badenin. Liit-

tymällä Napoleoniin Karl Friedrich saattoi suu-
resti lisätä maansa alueita. Hänestä tuli vaali-

ruhtina.s (1803) ja .suurherttua (1805). Karl
Friedrichiä (k. 1811) seurasi hänen pojan-
poikansa Karl Ludvig Friedrich, joka Leipzigin
taistelun jälkeen v. 1813 rikkoi välinsä Napoleo-
niin ja liittyi liittoutuneihin. Tämän johdosta
B. sai pitää alueensa muuttumatta. V. 1818 B.

sai perustuslaillisen valtiomuodon kaksikama-
risine eduskuntiueen. joka kauan oli Saksan
vapaamielisin. Heinäkuun vallankumouksen jäl-

keen poistettiin vielä eräitä yksinvaltiuden jät-

teitä; m. m. säädettiin painovapaus. 1848 vuo-
den vallankumousliikkeet ulottuivat Badeniin-
kin, aikaansaaden siinä seuraavana vuonna ka-
pinan, joka vain Preussin sotajoukkojen avulla
saatiin kuki-stetuksi. V. 1856 tuli suurhert-

tuaksi Friedrich, joka voimakkaasti hallitsi

maata vapaamieliseen suuntaan. Peljäten Bis-
marckin anastuspolitiikkaa Friedrich liittyi .v.

ISflG Itävaltaan, mutta teki Königgrätzin tap-
pelun jälkeen nopeasti rauhan Preussin kanssa.
V. 1870 asetti suurherttua sotajoukkonsa Preus-
sin kuninkaan Wilhelmin komennon alle. Ba-
denia on yhä edelleen hallittu vapaamieliseen
suuntaan. Progressiivinen tulovero on säädetty.
Munkkikunnat ovat kielletyt. Välitön vaali
valtiopäiville säädettiin 1904. K. K. D.
Baden (-fi-J. 1. Kaupunki Aargaun kanttoiiissa

Sveitsissä Limmat-joen varrella, n. 6.200 as.

Kylpy])aikka kuumine rikkilähteineen, joita jo

roomalaisaikaua käytettiin leiniä ja reumatis-
mia parannettaessa. Nyk. n. 20,000 kylpyvie-
rasta vuodessa. — 2. Ala-Itävallan kaupunki
Wienin eteläpuolella, 12,247 as. (1901). Myö.skin
kylpypaikka rikkilähteineen, n. 25,000 kylpy-
vierasta, jotka etsivät parannusta samoihin tau-

teiliin kuin Sveitsin B:ssa. Roomalaisajalla oli

paikan nimi Aqii(e Pannonicm. Ympäristöllä
harjoitetaan suurta viininviljelystä. W. H-m.
Baden-Baden [hä- bä-J, kaupunki Badenin

suurlicrlt Ui) kunnassa, Scliwarzwaldin laaksossa,

16,237 as. (1905), kuuluisa kylpypaikka (roomal.
Aqiac Atirclia;) , jota käytetään leinin, ram-
puuden ja sisätautien parantamiseksi. B.-B. on
kaunis kaupunki suurenmoisine kylpylaitoksi-

neen ja mainioine hotelleineen. Sen kuulu peli-

pankki sulettiin 1872. — Läheisyydessä on Bade-
nin suurherttuan kesäpalatsi. IV. Sm.
Badeni [-e'-}, K a z i m i e r /. (s. 1840) , itäv.

valtiomies, synt. Galitsiassa, jonka maaherraksi
hän tuli 1888. 1895 B. kohosi ministerijjresi-

dentiksi ja sisäasiain ministeriksi. Hänen kieli-

asetuksensa, joka soi Böömin ja Määrin slaa-

vilaisille suurempia kielellisiä oikeuksia, lieriitti

saksalaisten tyytymättömyyden ja aiheutti hä-

nen eronsa 1897.

Baden-Powell [hfidn. paiiol], Robert Ste-
phen s o n S m y t h (s. 1857) , engl. sotilas. Puo-
lusti buuri-sodassa Matekingin kaupunkia vv.

1899-1900, kunnes se vapautettiin piirityksestä;

tuli 1903 Englannin ratsuväen ylitarkastajaksi;

julkaissut oivallisen käsikirjan tiedustelupalve-

iukscsta ..Aids to scouting" (1899). (G. R.)

Badia y Lablich /-r« j lebli'ts], D o m i n g o

(1766-1818), esp. matkailija, tutki ensin luon-

nontieteitä ja itämaisia kieliä. Ympärileikkau-
tettuansa itsensä hän teki 1801 muhamettilai-
sena Pohjois-Afrikassa matkan, jolla myös oli

valtiollinen tarkoitus lähentää Marokkoa Espan-
jaan. Väärennetyillä asiakirjoilla hänen onnistui

uskottaa olevansa profeetan sukulainen ja hän
saavutti Marokossa suuren menestyksen. Kun
Espanja luo])ui tuumistaan Marokkoon nähden,

B. teki matkan Mekkaan halki muhamettilaisen

maailman ja sen suuresti icunnioittamana.

Badics, Ferenc [badits fiiräntu] (s. 1854),

unk. kirjallisuushistorioitsija, reaalilyseonopet-

taja Budapestissä (v:sta 1891). julkaissut joukon
arvokkaita kirjallisuushistoriallisia erikoistutki-

muksia, joista huomattavimmat: ,,Gaal Jfizset

elete 6s munkfii" („J. Gaalin elämä ja teokset",

Budap. 1881), ..Ffly Andräs filetrajza" („A. Fäyn
elämäkerta", Budap. 1890) ; toimittanut yhdes.sä

Zs. Beöthyu (ks. t.) kanssa julkisuuteen laajan,

kuvitetun unkarilaisen kirjallisuuden historian
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Badin [-dä'], Adolf Ludvig Gustaf
A 1 b r e k t (1747-1822). kuninkaallinen suosikki,

oli neekeri, synt. Länsi-Intiassa (tai Afrikassa),

ja tuli poikana Ruotsiin kuningatar Loviisa Ul-
riikan palvelukseen. Ilän kiintyi koko sydäm-
mestään kunink. perheeseen, jonka kaikkiin salai-

suuksiin oli perehtynyt. „Hän oli suuressa mää-
rin arkatuntoinen, ja vaikka tarkoin tunsi ajan
tapahtumat ja mitä v:een 1782 oli hovissa tapah-
tunut, ei hänen koskaan kuultu siitä mitään ker-

tovan". Otti ahkerasti osaa ajan salaisiin seu-

roihin, vapaamuurariuteen y. m. Tunnetuksi on
B. varsinkin tullut Crusenstolpen ,,Morianen"
nimisen historiallisen romaanin kautta. K. G.

Badin [dä'J (ransk.), ilvehti jä, leikinlaskija;

badinage, badinerie (ransk.), ilveily,

leikinlasku.

Badminton [hädmintan], engl. pallopeli, jota

pelataan pääasiassa samoja sääntöjä noudattaen
kuin lawn Jennistäkin (ks. t.). Huomattavin
erotus on siinä, että badminton-pelissä käytetään
tavallisen kumipallon asemesta pientä korkki-
palloa, johon on kiinnitetty höyhenkimppu.
Pallo on aina lyötävä lennosta. Ijeikkiala on
tavallisesti pienempi kuin „vcrkkopallossa"

(6 X 12 m). -Iskin-.

Baeck [bckj, Henrik Reinhold (1756-

1838), l.Tlijoittaja, esittelijäsihteeri, tuli ylioppi-

laaksi 1773, vihittiin papiksi 1783, ja oltuaan
virkamiehenä Turun tuomiokapitulissa, sekä r''h-

torina sikäläi.sossä katedraalikoulussa, nimitet-

tiin kirkollisasiain-toimituskunnan esittelijäsih-

teeriksi 1809. Uskonpuhdistuksen vuosisatais-

juhlan johdo.sta 1817 B. sai jumaluusopin kunnia-
tohtorin arvonimen. B. erosi 1819 virasta; testa-

menttasi omaisuutensa maan koululaitoksen pa-

rantamiseksi y. m. tarkoituksiin (ks. Baeck in
lahjoitusrahasto). K. S.

Baeck [bckJ. Johan Fredrik (1799-1838),

lahjoittaja, virkamies. B. tuli ylioppilaaksi 1816,

Turun hovioikeuden auskultantiksi 1819, senaa-

tin talousosaston reistraattoriksi 1836. B:n kuo-
linvuoteella lausuman toivomuksen mukaan hä-

nen puoli.sonsa Augusta V i I h e I m i n a

M u n e k määräsi perustettavaksi yliopistolle

stipendirahaston (ks. Baeck in stipendi-
rahasto). A'. 8.

Baeckin lahjoitusrahasto, jonka esittelijä-

sihteeri Henrik Reinhold Baeck (ks. t.) jätti jäl-

keensä m. m. ..toisen opettajan palkkaamista
varten pedagogioihin, jotka ovat kauvimpana
triviaalikouluista" ja jota v:sta 1881 hallitsee

valtiokonttori, on nykyisin ('/, 09) 385,780 mk
10 p:iä. Kirkollistoimituskunnan kirjelmän mu-
kaan ^/„ 1884 käytetään korkorahoja latinan

kurssien järjestämiseen sen alueen kouluissa,

joka testamenttia tehdessä kuului Turun arkki-

hiippakuntaan. K. S.

Baeckin stipendirahasto, yliopistollinen,

Johan Fredrik Baeckin (ks. t.) ja hänen
puolisonsa Augusta W i 1 h e 1 m i n a B;n,

synt. M u n c k, lahjoittama apurahasto, joka al-

kuaan nousi, saatuna tarkoituk.seen lahjoite-

tusta Helsingissä olleesta talosta (Liisank. 13),

27,000 markaksi, mutta on nykyisin 31,078 mk
82 p. Lalijoittajain määräysten mukaan oli vuo-

tuisesta korosta jaettava ';> 1:11c varattomalle
lääketieteen ylioppilaalle ja '/, 2-3:lle varatto-

mimmalle lainopinylioppilaalle. Apurahat olivat

annettavat asianomaisten tiedekuntain harkinnan
mukaan, mutta tuli stipendinsaajain ehdotto-

masti olla kotoisin Oulun läänistä ja olla tunne-

tut ahkeriksi ja elämässään siivoiksi. — Lain-
opillinen tiedekunta on omasta osuu-
destaan, "(u 1871 tekemänsä päätöksen mukaan,
jakanut vuotuisesti 3 stipendiä: 2 ä 30U mk ja

1 i 260 mk. myöntäen kunkin stipendiä 1 vuo-

deksi kerrallaan; kuitenkin voi tiedekunta mää-
räaikaa pidentää, ja apurahannauttija, joka tah-

too seurata tuomaria käräjillä, voi, tiedekun-
nalta sitä anottuaan, nauttia senkin ajan mai-
nittua apurahaa. — Lääketieteellisen
tiedekunnan vastaava apuraha on 215 mk.
lukukausittain, myönnettynä kerrallaan 3 vuo-

deksi ; tiedekunnan harkinnan mukaan voidaan
mainittua määräaikaa kuitenkin pidentää.

K. S.

Baedeker [be-], Karl (1801-59), kirjakauppias
Koblenzissa, kuuluisa erinomaisten matkakäsi-
kirjojen toimittajana. B:n matkakäsikirjoista
ilmestyy yhä uusia painoksia, saksan, englannin

ja ranskan kielisinä. Suomesta ei ole eri osaa,

vaan puhutaan siitä osassa ,,Russland" (Venäjä).
Nyk. omistavat Karl B:n poika, pojanpoika sekä

Heinrich Ritter B:n kustannusliikkeen, joka
V. 1872 siirrettiin Leipzigiin.

Baer /^6<Jr7, K a r 1 Ernst von (1792-1876),

itämerenmaakuntalainen eläintieteilijä, \niden,ni-

kaisen embryologian
perustajia. Vietti

opintoaikansa eri

yliopistoissa Sak-

sassa, jossa työsken-

teli m. m. WUr7.-

burgi.s8a prof. Döl-

lingerin johdolla.

Oltuaan Königs-
bergissä professori-

na hän asettui 1834

Pietariin, jossa tuli

tiedeakatemian jäse-

neksi. Kuoli Tar-

tossa 1876. — Pää-
teoksessaan „t'ber

Entwickelungsge-
sehichte der Thiere"
(1828-37) julkaisi

hän mainehikkaat tutkimuksensa kanan st-kä

muidenkin luurankoisluokkien edustajien sikiö-

kehityksestä. — 'lahän aikaan oli vallalla luon-

nonlilosoCen perustama ja myös Meckelin ja

Rathken kannattama oppi ..väliasteista" (durch-

gangsbildungen) . Sen mukaan oli korkeammilla
eläimillä sikiöastcita, jotka rakenteensa puolesta
olennaisesti vastasivat alempia eläimiä. Tätä
oppia vastusti B., joka tutkimustensa kautta oli

tullut siihen vakaumukseen, että esim. luurankois-
sikiö ei millään asteella vastaa mitään eläinkun-

nan alempaan päätyyppiin kuuluvaa eläintä, vaan
on ensi asteeltaan saakka selvä luurankoinen. To-
sin ovat, hän myöntää, kaikkien eläinten ensimäi-
set kehitysasteet samanlaisia onttoja palloja tahi

rakkoja, mutta sivuutettuaan nämä ovat eläin-

kunnan kaikki neljä päätyyppiä täysin selvä-

piirteisesti erillään. — Samaan päätyyppiin
kuuluvat eläimet ovat hänen mielestään enemmän
tahi vähemmän erilaistuneita, korkeampia tahi

aiempia muunnoksia samasta ajatellusta perus-

Kaii Kriisi v. BatT.
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muodosta. Niin kehittyy psim. hiuraiikoisten

tyyppiin kuuluvan eläimen sikiölle aluksi yleinen

luuraukoisrakenne, vasta myöhemmin se saa lah-

kon, h( imon, suvun ja lajin tuntomerkit. Imettä-

väissikiöu muutamat alkuasteet muistuttavat

tosin kalaa, mutta tämä ei merkitse, että niillä

olisi kala-aste, vaan että nykyään elävät kalat

ovat vähemmän erilaistuneet yleisestä luuran-

koisperusmuodosta kuin imettäväiset. — B:n
vakaumus eläinkunnan 4:stä toinen toisestaan

täydellisesti eristetystä päätyypistä saattoi hänet

myös vastustamaan uudempaa kehitysoppia, joka

pitää kaikkia eläinniuotoja toinen toistensa todel-

lisina veriheiraolaisina. li:n kanta on kuitenkin

varsin ymmärrettävissä, kun ottaa huomioon, että

uuoren kehitysopin puolustajien teoriat aluksi

nojautuivat sangen heikkoihin tieteellisiin todis-

tuksiin ja epätäydellisiin havaintoihin. Sitä-

paitsi B. katsoi lajien voivan jonkunverran muut-
tua voimakkaasta ulkonaisesta vaikutuksesta.

Mutta samalla hän oli sitä mieltä, että ainoas-

taan samaan tahi läheisiin sukuihin kuuluvia
lajeja saattaisi johtaa samasta kantamuodosta.

J. A. W.
V. Baerin laki, nyk. vääräksi todistettu olet-

tamus, jonka mukaan pohjoisella pallonpuolis-

kona joet enemmän uurtavat oikeata kuin va-

senta rantaansa, eteläisellä päinvastoin. Tämä
olisi aiheutunut maan p3-örimisestä, josta on
seurauksena, että kaikki vaakasuorassa tasossa

tapahtuvat liikeilmiöt yllämainitulla tavalla

poikkeavat radastaan; siis pohj. pallonpuolis-

kolla oikeaan, eteläisellä vasempaan liikesuun-

naltaan. V. Baerin lain näyttivät todistavan

oikeaksi uurtamisilraiöt useissa Venäjän vir-

roissa (Volga, Irtys)
,

joiden oikea ranta on
korkea („vuoriranta") , vasen matala („niitty-

ranta"). Myöhemmät tutkimukset ovat kum-
minkin osoittaneet, ettei maan pyörimisestä joh-

tunut liikesuunnan muutos olisi voinut näin

huomattavia seurauksia aikaansaada. Pikem-
minkin olisi syy rantojen erilaisuuteen joko
samalta suunnalta puhaltavissa paikallistuulissa

tahi joenuoman geologisessa rakenteessa.

W. S-m.

Baesa, Israelin kuningas, joka murhautta-
malla edeltäjänsä Nadahin ja hävittämällä suku-

puuttoon koko Jerobeamin hallitsijasuvun anasti

käsiinsä vallan, hallitsi 24 vuotta Tirsassa

10:nni'u vuosisadan lopulla (1 Kun. 15,, seur.).

Ar. H.
Baethgen [bHg3n], Friedrich (1849-1905)

,

saks. orientalisti ja teologi, vaikutti seemiläisten

kielten professorina Kielin, Hallen ja Greifs-

\\aldin yliopistoissa ja edusti viimeksi V:n T;n
teologiaa Berliinissä. Paitsi käännöksiä syyrian
kielestä y. m. hän julkaisi „Beiträge zur semit.

Religions-Geschichte" (1888), .,Die Psalmen" (3:s

painos 1904) ja toimitti ,,Handwörterbuch des

bibl. Altertums von Riehm" (2:n painos 1893).

K. T-t.

Bcetica, roomal. maakunta Etelä-Espanjassa,
Augustuksen ajalla, vastasi pääasiassa myöhem-
pää Andalusiaa (ks. t.)

.

Baeyer. 1. Johann Jakob B. (1794-1885),

saks. geodeetti, yleiseurooppalaisen astemittauk-
sen alkuunpanija. Oli vuosina 1831-36 Besselin

apulaisena astemittaustöissä Itä-Preussissa. B:n
ehdotuksesta järjestettiin 1862 Keski-Euroopan
26. Painellu "09.

astemittaus, joka 1867 muodostui yleiseurooppa-
laiseksi, sittenkuin kaikki Euroopan valtiot,

Englantia lukuunottamatta, olivat siihen yhty-
neet. B. nimitettiin Berliiniin 1864 perustetun
Keski-Euroopan astemittauksen keskustoimiston
päälliköksi. V. 1869 muodostui tästä keskus-
toimistosta pysyväinen geodeettinen laitos. B:n
useista tieteellisistä teoksista mainittakoon: yh-
teistyössä Besselin kanssa 1838 toimitettu „I)ie

Gradmessung in Ostpreussen"
; yleistajuinen jul-

kaisu „Cber die Grösse und Figur der Erde"
(1861) ; „Das Mcssen auf der sphäroidischen
Erdoberfläche" (1862). B. R.

2. Johann Friedrich Wilh. Adolf
von B. (s. 1835), edellisen poika, kuuluisa saks.

kemisti. B. tuli 1872 vakinaiseksi kemian pro-

fessoriksi Strassburgin yliopistoon sekä 1875
Liebigin (ks. t.) jälkeen kemian professoriksi

Miincheniin. B. on julkaissut suuren joukon tär-

keitä tutkimuksia orgaanisen kemian alalta.

Tärkeimmät niistä ovat indigo-sinisen (ks. t.)

synteesi, italeiini-väriaineitten keksintö, mel-
liittihappoa, terpeenejä ja hydreerattuja bent-

soliderivaatteja, var.sinkin hydroftalihappoja kos-
kevat tutkimukset. Myös B:n teoreettiset spe-

kulatsionit ovat herättäneet suurta huomiota.
Näistä mainittakoon hänen mielipiteensä bent-

.solin kokoumuksesta, hänen hypoteesinsa erilais-

ten hiilirenkaitten pysyväisyydestä sekä hänen
esityksensä kasvien assimilatsionista. 70:ntenä
syntymäpäivänä 1905 B;n lukuisat oppilaat
julkaisivat hänen kootut teoksensa. Samana
vuonna hän sai Nobel-palkinnon kemiassa.

(W. B.)

Baffin [bäfinj, William (1584-1622), engl.

merimies ja löytöretkeilijä ; otti osaa Grönlan-
nin- ja ITuippuvuorten-retkiin, matkusti 1615

kapt. Bylofn seurassa retkelle, jonka tarkoituk-

sena oli luoteisväylän etsiminen. Tällä matkalla

kartoitettiin Hudson-salmi, Fox-kanaali ja South-

ampton-saari. Samallaisella matkalla 1616 kar-

toitettiin m. m. Smith-, Lancaster- ja Jones-salmet
(78° pohj. lev.). B:n käsitys, että tämä meri-

väylä oli suuri lahti (B.-bay) , vaikutti, ettei

200 vuoteen koetettu purjehtia sen lävitse. B.

koetti itse senjälkeen toista tietä löytää luoteis-

väylää, mutta kuoli matkalla Ormusin kaupun-
kia piiritettäessä. W. S-m.

Baffin bay Ibäfin bei] ks. B a f f i n i n-1 a h t i.

Baffinin-lahti [bäfin-J, leveä merenlahti Grön-

lannin ja Pohj.-Ameriikan arktisten saarten

välillä. Se on Davis-salmen kautta Atlantin yh-

teydessä ja Smith-salmen, Kane-altaan ja Lan-

caster- sekä Jones-salmen kautta Jäämeren yh-

teydessä. B. on 150 maant. penik. pitkä (68°-78°

pohj. lev.). Suurten jäävuorten synnyttämä
sumu tekee purjehtimisen täällä vaikeaksi. B.

löydettiin 1562; 1616 tutki engl. Baffin sitä ja

väitti sen olevan lävitsepääsemättömän (siitä

nimi 6ai/ = lahti). W. S-m.

Baffinin-maa [bäfin-J, saari Ameriikan arkti-

sessa saaristossa, 62-74° pohj. lev., 610,900 km=.

Hudson-salmi, Fox-kanaali, Fury- ja Hekla-salmet

erottavat sen mantereesta, Davis-salmi ja Baf-

finin-lahti Grönlannista. Asukkaat eskimolta,

keskiryhmään kuuluvia (Boasin arviou mukaan
yli 1,100).

Bafing, Senegalin (ks. t.) lähdejokia Länsi-

Afrikassa.
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Bagage [-gä'i] (rausk.), pakaasi, matka-kapi-
neet.

Bagamoyo [-mo'-], kauppakaupunki Saksan
Itä-Afrikassa, vastapäätä Zanzibaria n. 15,000

as.). Eurooppalaisille epäterveellinen ilmanala;
vähän eurooppalaisia (n. 60). Huono satama.
Harjoittaa kautsun-, hedelmäin- ja karjankaup-
paa. Tärkeä, Taboran kautta, Tanganjikaan kul-

kevan karavaanitien ja aikaisemmin myös mo-
nen Keski-Afrikan löytöretken alkupiste.

Bagatelle [-tel] (ransk.), ..vähäpätöisyys"

;

mus., pieni ja helppo pianokappale. —• Baga-
telli, pikkuseikka, tyhjänpäiväinen asia. —
Bagatelliasiat, vähänarvoiset riita-asiat.

Bagdad [haghdä'd]. Turkin vilajeetti Keski-
Mesopotamiassa (111,300 km^ n. 614,000 as.) ja

samannimineu kaupunki molemminpuolin Tigris-

jokea. 33°—20° pohj. lev., n. 145,000 as., joista

enimmät ovat muhamettilaisia, n. 8,000 kris-

tittyjä ja 40,000 juutalaisia. B. on ikivanha

kaupunki, joka näkyy olleen olemassa jo Baby-
lonian vallan aikoina. Kun abbasidien toinen

kalifi alMansOr 762 siirsi residenssiusä sinne,

antoi hän sille nimen Därassaläm, mutta van-
hastaan tuttu nimitys B. jäi yhä käytäntöön.
Vanha B. sijaitsi aluksi Tigris-joen oikeanpuo-
lisella rannalla ja saavutti suurimman loistonsa

900- ja 1000-luvuilla ; siinä sanotaan olleen 2

milj. as., 12,000 majataloa, 100,000 moskeiaa,
60,000 kylpylaitosta ja 80,000 basaaria. V. 1258
mongolilaiset valloittivat sen, ja Timurlenk
hävitti sen 1401. Se joutui osmannien haltuun
1534 ja persialaisten (miaksi 1623. V;sta 1638

se kuului Turkille. Vanhasta B:ista ei ole jäl-

jellä kuin muutamia raunioita ja hautapatsaita.

Nykyinen B;in pääosa on Tigris-joen vas. ran-

nalla, josta 200 m jiitkä alussilta vie joen poikki.

B. on verrattain hyvin ja osittain eurooi)palaiseen

tapaan rakennettu, mutta kadut ovat kapeat ja

likaiset. Siellä on 30 majataloa ja yhtä monta
moskeiaa. Basaarit ovat enimmäkseen tiilistä

rakennetut ja vetävät vertoja Damaskoksen,
Smyrnan ja Stambulin basaareille. Kauppa on
varsin vilkas, sillä H:ssa yhtyvät karavaanitiet

Persiaan, Basraan, Mo.suliin ja Damaskokseen.
Basran ja 1'ersian-latiden kanssa B. on säännölli-

sessä höyrylaivakulkuyhteydessä. Vielä suu-

remman merkityksen B. saa, kun Konstantinopo-
lista suunniteltu rautatie valmistuu. Tärkeim-
mät vientitavarat ovat villa, vilja, taatelit ja

muut hedelmät, seesami, nahat, matot y. m.
B:ssa on osmanuilaiscUa pankilla haarakonttori.

[Le Strange. „Baghdad during Abbasid caliphate"

(1901) ; Huart, „Histoire de B. dans les temps
modernes" (1901).] K. T-t.

Bagehot [bäd£3t], Walter (1826-77), engl.

taloustieteilijä ja valtiollinen kirjailija. Oltuaan
ensin pankkiirina B. tuli 1860 viikkolehden
„The economisfin toimittajaksi. Hänen tärkein
valtiollinen teoksensa on „The english consti-

tution" (1867), erinomainen esitys Englannin
valtiomuodosta. Yhteiskuntafilosofiaansa häu ou
esittänyt kirjassa „Physics and politics". jossa

darvinismin vaikutus on selvästi huomattavissa.
Suurimman merkityksen B. kuitenkin on saa-

vuttanut taloustieteilijänä syystä, että hänessä
harvinaisella tavalla tiedemiehen lahjoihin yiityi

käytännöllinen kokemus. Hänen huomattavin,
teoksensa tällä alalla on „Lombard street", jossa

hän nerokkaasti valaisee Lontoon rahamarkki-
noita ja niiden kansainvälistä merkitystä.
Hänen pienet kirjoitelmansa ilmestyivät hänen
kuolemansa jälkeen (1879-81) kokoelmina ,,Lite-

rary Studies", „Economie Studies", ..Biographi-

ral Studies".

Baggby, maatila Pohjanlahden (Pojovikenin)
itärannalla n. 7 km Tammisaaresta pohjoiseen.

Tunnettu kilohaileistaan.

Bagge, Jakob (1499-1577), ruots. meri-
en iikari, norj. syntyperää, tuli 1541 ala-amiraa-
liksi, 1542 sotaväen everstiksi ja aateloitiin

l.'>55. Viimemainittuna vuonna hän myöskin
määrättiin sen laivaston |)äälliköksi, joka sytty-

Miessä Venäjän sodassa lähetettiin Neva-joelle

riihkinälinuaa valloittamaan. Yritys ei kuiten-
kaan onnistunut, B:n täytyi peräytyä Viipuriin

ja tuli yhdeksi niistä päälliköistä, joiden käsiin
kuningas uskoi tämän tärkeän rajalinnan. Sem-
moisena hän oli mukana torjumassa venäläisten

hyökkäystä Viipuria vastaan tammik. 1556. Eerik
XIV:n sodassa Tanskaa vastaan hän 1563 voitti

mainehikkaassa Bornholman meritaistelussa,

jossa tanskalaisten yliamiraali joutui vangiksi,

ja kunnosti samoin itseänsä ölannin luona. Mutta
seur. vuonna hiin urhoollisen vastarinnan jiilkeen

joutui tanskalaisten vankeuteen, jossa oli 7

vuotia. K. G.

Bagge, P e d e r, ruots. sotapäällikkii, mää-
rättiin 1567 Ruotsin laivaston amiraaliksi.
1569 jäseneksi siihen liihetystöön, joka piispa

Juustenin johdolla lähetettiin Venäjälle, mutta
ei näy kuitenkaan siihen ottaneen osaa. 1590 B.

lähetettiin Ouluun järjestämään Pohjanmaan
puolustusta ja Venäjälle tehtävää sotaretkeä.

Syyspuolella 1591 hänen i>oikansa Sven Pietarin-

poika B. kävi hävitysrotkellä Venäjän Karja-
lassa, mutta tammik. 1592 venäläiset kostivat
samalla mitalla Oulun seuduilla. Vielä samana
vuonna B. heitti päällikkyytensä Oulussa. Hänen
kuolinvuotensa on tuntematon. K. G.

Bagge, Selmar (1823-96), etevä saks.

musiikkitieteilijä, -arvostelija ja -pedagogi, vai-

kutti Wienissä ja Baselissa, .sävelsi lauluja ja

soitinsiivellyksiä. /. A'.

Bagger. Carl Christian (1807-46).

tansk. runoilija, levoton, epävakaa luonne, kir-

joittanut tulisia, lämpimiä runoja, erinomaisen
novellin .,Min broders levned" ja murhenäytel-
män „nronning Christine og Monalde.sclii". Hä-
nen ko'otut teoksensa (..Samlede skrifter") ilmes-

tyivät 1860-67 (2 osaa).
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Baggesen, Jens (1764-1826), tansk. runoi-

lija (kirj. myös saksaksi), synt. Korsorissä,

XVesseliu oppilas, paljon matkustellut, edustaa
etupäiiosä lS:nnen vuosisadan kirjallista maku-
suuntaa vastakohtana romantikoille, joiden joh-

tajan, Ohlenschhpgerin kiivas vastustaja hän oli,

ja joita hän ruoski satiirissaan „Karfunkel oder
Kling-Klingel-Almanaeh". Paitsi useita satii-

reja on hän kirjoittanut leikkivän kevyitä, hie-

non humoristisia runosarjoja, kuten „Komiske
Forta^llinger", „Rimbrpv". sekä kiitetyn suora-

sanaisen teoksen ,,Labyrinthen". [Arentzen,
„Baggesen og Ohlensehla^ger".] V. K-i.

Baghalpur, Etu-Intiassa, ks. Bhagalpur.
Bagheria [-i'-], kaupunki Palermon läheisyy-

dessä, Sisiliassa ; n. 18,329 as. Ympäristö hedel-

mistä rikas (viiniä ja öljypuita). TT. S-m.
Bagirnii, entinen muhamettiluinen neekeri-

valtio Keski-Afrikassa, nyk. ransk. siirtomaa,

joka käsittää keskisen Sudanin, Tsad-järven
kaakk. puolen Sari-joen itäiseltä rannikolta.

Sitä rajoittavat Bornu lännessä ja Wadai idässä

;

u. 183,000 km-, n. 1 milj. as. (neekerejä, fulbe-

kansaa, arabialaisia ja sekarotuisia). Tasainen
maa saatetaan keinotekoisella kastelulla hedel-

mälliseksi ; se tuottaa durraa, maissia, puuvillaa

y. m. sekä runsaasti suolaa ja rautaa. Ent. pääk.
llassenia (perustettu v. 1522) , tämän länsipuo-

lella on ransk. hallituspaikka Fort Lamy. —
Valtion perustivat 16:nnella vuosis. Sennarin
neekerit (Niilin latvoilta) ; 17:nnellä vuosis. se

oli loistavimmillaan, mutta joutui 18:nnella vuo-

sis. Bornun ja 19.unellä vuosis. Wadain vallan

alle. V;sta 1897 se Ranskan yliherruuden alai-

sena muodostaa osan Ranskan Keski-Afrikka
siirtokuntaa nimeltä „Territoire militaire des

pays et protectorats du Tchad", (= Tohad-mait-
ten ja suojelusalueiden sotilasalue) . W. S-m.
Baglit (mruots. bagall = piispansauva, lat.

buculutn = sauva.) , Norjan sisällisissä sodissa kes-

kiajalla esiintynyt puolue. Sen perustivat ke-

sällä 1196 piispa Nikolaus Arnesson ja Rejdar
Sändeman Halören markkinoilla Tanskassa.
Tämä puolue oli Sverre kuninkaan vastustajista

voimakkain ja sitkein; hajosi 1218.

Bagnara Calabra [-njä'- kala'-], kaupunki
Italiassa, Reggio di Calabrian provinsissa,

Reggio-Napolin radan varrella. Avoin satama.
Se harjoitti puutavara-, viini- ja öljykauppaa
sekä rahdinkulkua. Jouluk. 28 p. 1908 sattunut
maanjäristys hävitti sen kokonaan, jolloin sen
n. 11,000 asukkaasta yli 1,000 sai surmansa.
Bagnferes [banjiVr]. 1. B. de Bigorre

[da iigo'r], samannimisen piirikunnan pääkau-
punki Ylä-Pyreneitten departementissa Rans-
kassa; suosittu kylpypaikka. Sijaitsee Adour-
joen ja eteläradau varrella; 550 m yi. merenp.,
n. 8,700 as., sen lisäksi vuosittain n. 20,000 kylpy-
vierasta. B;ssä on 50 lähdettä (19='-51''). Moni-
puolista teollisuutta. B. oli roomalaisajalla tun-
nettu Vicus Aquvnsis. 15:nneltä vuosis. ruvet-
tiin lähteitä uudelleen käyttämään. — 2. B. d e

Ii u e h o n [da lysö'], kaupunki Ylä-Garounen
departementissa, Pyreneitten laaksossa, Pique-
ja One-jokien yhtymäkohdassa eteläradan var-
rella. 625 m yi. merenp., n. 3,300 as. Suuren-
moiset kylpylaUokset ; 49 rikkilähdettä (16°-66°)

ja 4 rautalähdettä. Vuosittain n. 19,000 kylpy-
vierasta. Nämätkin lähteet olivat roomalais-

aikana tunnetut. Kelttiläiset olivat pyhittäneet
ne Lixon jumalalleen (tästä Luchon).
Bagno [banjo] (it. = „kylpy") , alkuaan seral-

jiu kylpyhuoneen vieressä oleva orjavankila
Konstantinopolissa, sittemmin ne rangaistuslai-
tokset, jotka Ranskassa tulivat kaleerirangais-
tuksen sijalle. Vangit olivat yötä päivää kah-
leissa ja heillä oli poltinmerkki oikeassa olka-

päässä. Tällaisia vankiloita oli useissa satama-
kaupungeissa kuten esim. Toulonissa ja Bres-
tissä. (O. R.J

Bagratidit, armcenialainen ja georgialainen
hallitsijasuku ; v. 885 silloinen kalifi tunnusti
Asod Suuren Armeenian varakuninkaaksi ; hä-
nen jälkeläisensä hallitsivat 200 vuotta ; eräs su-

vun haara hallitsi Vähässä Armeeniassa v:een
1375. Georgiassa hallitsivat B. (kenties toinen
suku) n. 800- n. 1801.

Bagration, Petr Ivanovits (1765-1812),
ruhtinas, ven. kenraali, otti osaa Venäjän sotiin

Puolassa 1792 ja 1794
sekä Italiassa ja Sveit-

sissä 1799; oli mukana
Austerlitzin (1805) sekä
Eylaun ja Friedlandin

(1807) taisteluissa Napo-
leonia vastaan. Suomen
sodan syttyessä (1808)

B. sai johdettavakseen
21:nnen divisioonan,

jonka etunenässä hän
21 p. helmik. kulki rajan
yli Keltisten kohdalla
rientäen Hämeenlinnaa
kohti ja seuraten Klings-
poria aina Poriin saakka.
Sen jälkeen hän vartioi

lounaista rannikkoa ja

johti maaliskuussa 1809 tehtyä hyökkäystä Ah-
venanmaalle. Sittemmin B. taisteli turkkilaisia

vastaan Tonavan luona 1809; komensi 1812 vuo-

den sodassa Napoleonia vastaan venäläisten

toista länsiarmeijaa ; haavoittui kuolettavasti

Borodinon luona. — B. polveutui Georgian bagra-
tideista (ks. t.).

Bahadur sai [-hä'-], viimeinen Intian suur-

moguli. 82-vuotiaana hänet pakoitettiin kapi-

naan (1857) englantilaisia vastaan. Delhin val-

loituksessa hän joutui vangiksi ja kuoli maan-
pakolaisena 1862. Nimellä Safar (= „voitto")

hän on kirjoittanut runoja.

Baham.a-saaret 1. Kalliosaaret, Englan-
nille kuuluva saariryhmä Länsi-Intiassa, Se
ulottuu Floridan niemimaasta kaakkoon Haiti-

saaren pohj.-rannikon edustalle. Floridasta erot-

taa saaret Florida- 1. Uusi Bahama-salmi, Cubasta
Vanha Bahama-salmi. Ryhmän muodostaa 29
suurempaa (10 asumatonta) ja 661 pienempää
saarta, paitsi luotoja ja kareja. Saaret ovat
kaikki korallisaaria; niitten vedenalaisen perus-

tan muodostavat Iso ja Pieni Bahamariutta.
Pinta-ala n, 11,405 km^ 59,142 as. (1906), niistä

'li neekereitä ja mulatteja. Ilmanala terveellinen

ja suotuisa, mutta hirmumyrskyjä raivoaa usein.

Saaret ovat metsäisiä (mahonkipuita y. m.).

A'iljellään maissia, puuvillaa, bataatteja, ana-

nasta y. m. Muista elinkeinoista harjoitetaan

lampaanhoitoa, kalastusta sekä kilpikonnan

pyyntiä, edelleen saadaan pesusieniä ja meri-

Vhi Iv. Bagration.
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suolaa. V. 1900 oli vienti 5,2 milj. ja tuonti 8,4

milj. nik:u arvoinen. Suurimmat saaret ovat

Iso Bahama, Andros, Suuri ja Pieni Abaeo. New
Providence-saarella Nassaun kaupungissa on ku-
vernöörin asunto. Engl. liallitus nimittää ku-
vernöörin; kansan valitsemassa eduskunnassa
on 29 jäsentä. Columbus löysi saaret 12 p. lokak.

v. 1492; hän nousi rnaihiu u. s. (iuanaliani- 1.

nyk. Watling-saarelle. Ennen espanjalainen

siirtomaa, josta alkuasukkaat hävitettiin suku-

puuttoon. Englannista tuli siirtolaisia ensiksi v.

1629 ja V. 1783 saaret lopullisesti joutuivat Eng-
lannin vallan alle. W. S-m. (K. R. B.J

Baharie (Uah el BahrijehJ 1. Pieni kei-
das, ryhmä keitaita Libyan erämaassa .\la-

Egyptissä, n. 300 km Kairosta lounaaseen, 6-7,000

arab. as. Hedelmällinen seutu: taatelipalmuja,

viljaa ja puuvillaa. Tärkeimmät kaupungit ovat

el-Kasr ja Bauiti. Muinaisegypt. ja rooraal. rau-

nioita. W. Sm.
Baliawalpur. 1. Englannin vasallivaltio Etu-

Intian luoteisosassa Punjabin maakunnassa,
Indus- ja Sutlej-jokien eteläpuolella; n. 45,000

km', 720,000 as. 'j, maasta on erämaata, vain

vähäinen osa voidaan keinokastelun avulla tehdä
hedelmälliseksi. Maanviljelys tuottaa viljaa,

puuvillaa, indigoa, sokeria. — 2. Valtion pää-

kaup. Indus-laakson kautta kulkevan rautatien

varrella, 19,000 as. Siellä asuu kotimainen ruh-

tinas komeassa palatsissaan. W. S-m.

Bahia l-i'-J. 1. Valtio Brasiliassa, Atlantin

valtameren rannalla (9"'55'—13°15' etel. lev.).

Siihen kuuluu hedelmällinen rannikko, joka

osaksi on tasankoa, osaksi vuorimaata (vars.

etelässä), hedelmätön ruohoa kasvava ylätasanko

sekä Rio San Francisco-joen laakso. 560,000

km', n. 2 milj. as. (neekerejä, intiaaneja, portu-

galilai.'^ia, italialaisia sekä vähän saksalaisia).

Kuumaa ilmanalaa lauhduttavat rannikolla tuu-

let ja runsaat sateet, mutta sisämaa on kuuma ja

kuiva. Ylätasangolla harjoitetaan karjanhoitoa

ja vuorityötä (kulta- ja timanttikaivoksia)

,

rannikolta ja jokilaaksosta saadaan viljaa,

tupakkaa, kahvia, sokeria, kaakaota ja kautsua.
— 2. B:n valtion pääkaupunki (oik. Säo Salva-

dor da B. de Todos os Santos), 206,000 as.,

sijaitsee jyrkällä rinteellä n. s. Pyhimysten-
lähden itärannikolla, missä lahti muodostaa mai-

nion sataman. Lähimpänä merta sijaitseva kau-

punginosa (Praya) siltoineen, varastohuoneineen,

kauppoineen ja kauppakonttoreineen sekä käy-

rine katuineen on epäterveellinen ja likainen,

jotavastoin korkeammalla sijaitsevat kaupungin-
osat (n. 80 m yi. merenp.) leveine katuineen,

viileine, varjoisine kävelypaikkoineen ja puis-

toineen, kauniine taloineen (tuomiokirkko, hal-

lituspalatsi y. m.) tekevät hyvän vaikutuksen.

Suuri kauppakau])uuki. Tupakka-, väkijuoma-
<vars. rommi-), sekä lasitavara-, .sokeri-, pum-
puli- y. m. tehtaita, laivanveistämöitä ja tela-

koita. Säännöllinen laivaliike New Yorkin,
Hampurin, Liverpoolin kanssa. U". S-m.

Bahmetev [-me'], Nikolai (1807-91), ven.

fiävcUäjä, oli v. 1861-83 keisarillisen hovikuoron
joilta ja. /. K.

Bahmut [-ii'-J, piirikaupunki Jekateriuosla-

vin kuvernomentissa Venäjällä, n. 20,000 as.

Alabasterilouhimoita, kivihiili-, vuorisuola- ja

olohopeaJcaivoksia. Suuri kiskotehdas.

Baliuson [bän-J, Bahne Kristian (1855-

97), tan.tik. museomies, kansa- ja muinaistietei-

lijä. Hänen huomiota ansaitseva teoksensa ,,Et-
nografien" (1892-99) ei ennättänyt hänen eläes-

sään täydelleen valmistua.
Bahnson /hf/ii-/, J e s p e r J e s p e r s e n von

fs. 1827). tansk. ministeri, otti upseerina osaa
vuosien 1849 ja 1864 sotiin, palveli sotamini-ste-

ristössä ja oli 1884-1894 sotaministerinä. Tässä
virassa hän väliaikaisten tinanssilakien avulla

sai aikaan Kööpenhaminan linnoittamisen.

G. R.

Bahr [äännä h käheästi] (arab.) , meri, iso

vesi, esim. B. L Q t (Lotin-meri), Kuollut-meri

;

B a h r e la b j a d, Valkea Niili.

Bahr [hfir], Hermann (s. 1863) , itäv.-saks.

kirjailija, ketteräkäänteinen kirjallinen herkut-

telija, uusimpien suuntien innokas esitaistelija.

Maeterlinckin, Nietzsclien, Ibsenin, Strindbergin

ensimäisiä ja kiihkeimpiä kannattajia. Kirjoit-

tanut kirjallis-taiteellisia kirjoitelmakokoelmia
(„Zur Kritik der Moderne", 1890; „Die fber
windung des Naturalismus", 1891 ; „Renaissanee''.

1897), romaaneja (,,Die gute Schule") , näytelmä-
kappaleita („Die Mutter", .sekä meilläkin esite-

tyt ,,Der Meister" ja „Der .\udere") . On myös-
kin huomattava teatterikriitikko („Glossen Zum
\Vipner Theater" y. m.)

.

Y. K-i.

Bahrein-saaret, Persian-lahdessa Arabian itä-

rannikolla, 600 km^ 68,000 as. (arabialaisia).

Saariryhmän muodostavat lukuisat korallisaaret,

suurin on Bahrein 1. Samak. Saaret ovat joko

autioita tahi hedelmällisiä, paljon taatelipal-

muja. Huhtik.-lokakuuhun harjoitetaan suurta

helmisimpukan pyyntiä (4,500 venekuntaa,
30,000 henkeä ; vuotuisen saaliin kauppa-arvo
n. 6 milj. mk). Pääkaupunki Menama. Saaria
hallitsee kotimainen ruhtinas, mutta ne ovat
(v:sta 1861) Englannin suojeluksien alla.

W. S-m.

Bahr el-abjad, „Valkea Niili" ks. Niili.
Bahr el-asrak, ..Sininen Niili" ks. Niili.
Bahr el-dzebel, ..Vuorijoki" ks. Niili.
Bahr el-Gazal, Niilin vasen syrjäjoki. Saa

alkunsa useasta lähdejoesta Kongo-vedenjakajan
koillispuolella ja yhtyy Bahr el-Dzebeliin, joka
tulee .Mbert-Järvestä. W. S-m.

Bahtijaarit, urhoollinen, mutta julma kurdi-

laiskansa Lounais-Persiassa. lukumäärältään
arvion mukaan n. 250,000 henkeä. Ne maksavat
veroa Persian sahille ja asestavat hänelle 400-

mieliiseu henkivartijaston, mutta ovat muutoin
melkein täysin itsenäiset. T^skonto muhametti-
lainen. Tärkein elinkeino on karjanhoito.

W. S-m. (K. R. B.)

Bahtsisarai [-a'ij, kaupunki Taurian kuverne-
mentissa Venäjällä, Harkov-Sevastopolin radan
varrella, 12,959 as. (1897) (enimmäkseen tataa-

reja). B. oli muinoin Krimin tataarien pääkau-
punki: täällä kaanien puutarhojen ympäröimä
palatsi vielä on säilynyt. B:ssa on veitsitehtaita

ja siellä liarjoitetaan sahviaaniteollisuutta. Lä-

heisyydessä ovat karaimien vanha kaupunki,
Tsufut-Kale („juutalaislinna"), kallioon ha-

kattuine luolinecn ja kuuluisa pyhiinvaellus-

paikka. Maarian-luostari, sekin suureksi

osaksi kallioon hakattu, vaikeasti saavut.etta-

valla kallionhuipulla. Ympäristössä harjoitetaan
viinin- ja hedelmiinviljelystä.
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Bahytti (ransk. bahtit), naispäähine, joka
kiiunitetään leuan alta nauhoilla.

Bai [ba'i], Tommaso (1650-17U), kapelli-

mestari Kooman Pietarin kirkossa, m. m. sepit-

tänyt 5-äilnisen Miserereii, joka pääsiäisviikolla

esitetään Sikstuksen kappelissa, vuorottaiu AUeg-
riu säveltämän kanssa. (I. K.J
Baieri (Bayern), kuningaskunta Etelä-Sak-

sassa ; sen muodostavat varsinainen B. ja Pfalz.

Varsinainen B. rajoittuu Badeniin, Wurttem-
bergiin ja Hesseniin lännessä, Itävaltaan etelässä

ja idässä, Preussiin, Thiiringeniiu ja Saksiin
pohjoisessa. Pfalz sijaitsee Badenin, Elsassin,

Hessenin ja Preussin välissä. Yhteensä 75,870

km^ 6,524,372 as. (86 km':llä). Maan eteläosan
täyttävät pohjoiset kalkkialpit, muodostaen iha-

nan alueen korkeine vuorineen, syvine laaksoi-

neen, vuolaine virtoineen ja syvine järvineen.
Leeh-joen länsipuolella kohoavat Algaun alpit

(Hochvogel 2,600 m), Lech- ja Inn-jokien välillä

Baierin alpit (Zugspitze, Saksan korkein huippu
2,964 m) , kaakkoiskulmassa Berchtesgadenin alpit

(Watzmann 2,714 m). Alppien juurilla, niitten

pohjoispuolella on suuria metsiä, niittyjä ja suo-

maita, sekä monta suurta järveä. Täällä ovat
laaksot loivemmat ja vuoret matalammat kuin
alppiseuduissa, ilaa, joka täällä on svaabilais-

baierilaista ylätasankoa (keskikorkeus 5-600 m)

,

viettää tasaisesti Tonavan laaksoon päin. Ylä-
tasankoa peittävät irtonaiset maalajit, hiekka,
kalkkisora, vierinkivet y. m. Leveissä laaksoissa
maa on pelto- tahi suomaata; tasangot laaksojen
välissä ovat kangasmaata. — Maa Tonavan
pohj.-puolella kuuluu Keski-Euroopan harju-
(moreeni-) alueeseen. Sen kautta kulkee useita,

tavall. metsääkasvavia harjuja, suunnassa etel.

—))ohj. Kauimpana idässä, Böömin rajalla,

on Böhmerwald (Arber 1,500 m), joka poh-
joisessa yhtyy Fiehtelgebirgen vuorisolmuun
(Schneeberg 1,100 m) ja Frankenwaldiin Thu-
ringeniä kohti. Lännessä kohoavat Frankenin
Jura, Frankenhöhe, Steigerwald (Mainin etelä-

puolella) ja Hassberge (Mainin pohj.-puolella)

ja uloinna luoteessa Hohe-Röhn (Preussia vas-

taan) ja Spessart (Hessenin puolella). Böhmer-
waldin ja Frankenin Juran välissä sijaitsee Ylä-
Pfalz ; Frankenin Juran länsipuolella Franken:
Keski-Fr. etelässä, Ylä- ja Ala-Fr. Mainin laak-
sossa. Rheinplalz on Reinin länsipuolella. Itä-

osa kuuluu Reinin laaksoon ja on hedelmällistä
tasankoa; sitä rajoittavat lännessä Hardt-vuoren
jyrkät seinämät ; lännessä on Hinterpfalz 1.

Pfalzin vuorimaa ja tämän .sekä Hardtin välissä
Kaiserslauternin notko. — Suurin osa B:a kuu-
luu Tonavan jokialueeseen; etelästä virtaavat
Tonavaan Iller, ^Vertach, Lech (Iller- ja Lech-
jokien välissä on .?vaabi). Isar (Ammer- ja

Wurm-järvestä tulevine lähdejokineen) ja Inn
Chiem-järvestä tulevine Amm-lisäjokineen sekä
Salzaoh (König-järvestä) . Maa Isarin ja Innin
välissä on varsinainen B. (Ylä- ja .\la-B.). Poh-
joisesta laskevat Tonavaan Altmuhl (Ala-Fran-
kenista) ja Nab (Ylä-Pfalzista) . Pohjoisosa
maata kuuluu Mainin jokialueeseen, nim. Ylä-,
Ala- ja osa Keski-Frankenia. Eteläiset lisäjoet
ovat Tauber ja Regnitz, pohjoiset frankkil.
Saale ja Rodach. Pfalz kuuluu Reinin joki-

alueeseen. — Ilmasto. Lämpimimmät ovat
Reinin ja Mainin laaksot ; alppiseudut ja ylä-

tasangot ovat kylmimmät (Miinchenin keski-
lämpö -f- 7,4°), sademäärä on suurin etelässä ja
idässä. — Elinkeinot: n. 90 % on tuottavaa
maata, tästä 40,2 cj, peltoa ja puutarhamaata,
17,1 % niittyä, 3,5 % laitumia ja 32,5 % metsiä.
Viljellään tavallisia viljalajeja (2,7 milj. tonnia)

,

heiniä (6,2 milj. tonnia), perunoita, humaloita,
viiniä (815,000 hl), hedelmiä ja vihanneksia
(Reinin ja Mainin laaksoissa), turnipseja, hamp-
pua, sokerijuurikkaita, tupakkaa y. m. V. 1904
pidettiin n. 400,000 hevosta, 3,5 milj. nauta-
eläintä, 680,000 lammasta ja 1,86 milj. sikaa;
siipikarjan- ja mehiläishoito yleinen. — Tonavan
eteläpuolella, Böhmerwaldissa ja Spessartissa on
paljon metsiä, Va on valtion hallussa, '/j yksi-
tyisten, vuotuinen tuotanto 85 milj. mk. Saadaan
kivihiiliä (1,2 milj. tonnia), rautaa (170,000
tonnia), vuorisuolaa, kivipainosliusketta y. m.
Useita terveyslähteitä (Kissingen y. m.). —
Teollisuus on suuri monessa Svaabin, Keski-
Frankenin, Pfalzin y. m. kaupungissa. Se tuot-
taa terästavaroita, olutta (17 milj. hl, varsinkin
Miinchenissä, Niirnbergissä, Erlangenissa, Kulm-
bachissa), kutomatavaroita, lasia, koneita, puu-
tavaroita, paperia, leikkikaluja (Xiirnbergissä,
Furthissä), lyijykyniä, kemiallisia aineita y. m.
Suurimmat teollisuuskaupungit ovat Xilrnberg,
Furth, Munchen ja Augsburg. — Kauppa on
suuri ja sitä edistävät purjehdukselle kelpaavat
joet, kanavat (Ludvigin kanava Tonavan ja

Mainin välillä), tiet sekä rautatiet (6,576 km,
pääasiallisesti valtion) . Tärkeimmät kauppakau-
pungit ovat Niirnberg, Milnchen, Augsburg, Hof,
Bamberg ja Regensburg. — Väestöstä on
71 % katolilaisia (etelässä ja idässä), 28% pro-

testantteja (Franken, Pfalz). N. 46% elää

maanviljelyksestä 32 % teollisuudesta (vuori-

työstä), 10% harjoittaa kauppaa. B:ssa puhu-
taan kolmea murretta: frankin saksaa (Franken
ja Pfalz), baierin saksaa (Ylä-Pfalz. Ylä- ja

Ala-B.) ja svaabin saksaa (Svaabissa Leeh-joen
itäpuolella). Tiheimmin asutut ovat Pfalz ja

Keski-Franken, harvimmin Ylä-Pfalz ja Ala-B.
B:ssa on 3 yliopistoa (Miinchenissä, Erlange-
nissa, Wurzburgissa) , teknillinen korkeakoulu,
taideakatemia (Miinchenissä), useita oppi- ja

ammattikouluja sekä rikkaita taidekokoelmia,
esim. Munchenissä ja Nurnbergissä.

B. kuuluu Saksan valtioliittoon. Valtio-
muoto toukok. 26 päivältä 1818 on perustu.s-

laillinen monarkkia. Lainsäädäntövalta on kah-
teen kamariin jaetuilla valtiopäivillä („Kammer
der Reichsräte" ja „Kammer der Abgeordneten",
s. o. valtioneuvoston ja edusmiesten kamarit).
Maa jaetaan 8 hallinto-alueeseen: Rheinplalz,

Ylä-Pfalz, Ylä-, Keski- ja Ala-Franken, Ylä- ja

Ala-B. sekä Svaabi. Valtion kulunkiarvio sääde-

tään kahdelle vuodelle kerrallaan; se nousi v.

1908-09 n. 6S3 milj. mk:aan, yleinen valtionvelka

(etupäässä rautateistä) n. 351 milj. mk. •— B:n
sotajoukko on itsenäinen osa Saksan valtakunnan
armeijaa. W. S-m. (K. R. B.)

Historia: B:n vanhimmat tunnetut asuk-

kaat olivat kelttiläistä alkuperää. Kansainvael-
lusten aikana asettuivat maahan Böömistä tul-

leet bajuvaarit, joista Baierin nimi on muodos-
tunut. B:n herttuat joutuivat riippuviksi fran-

keista. B. kuului Kaarle Suuren valtakuntaan.

Karolingien aikana se kukoisti, mutta sai paljon
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kärsiä unkarilaisten hävityksistä, jaksan kei-

sarin lääninherruuden alaisina hallitsivat B:a
VV. 1070-1180 Welfit herttuoina. Viimemainit-
tuna vuonna Fredrik Barbarossa antoi B:n lää-

nityksenä pfalzkreivi Otto von Wittelsbachille,

josta tuli nykyisen hallitsijasuvun kantaisä.

Oton poika sai lisäksi Rheinpfalzin. Myöhem-
min Wittelsbachin suku jakaantui kahteen haa-
raan, baierilaiseen ja pfalzilaiseen, joista jälki-

mäisellä oli vaaliruhtinaan arvo. Kolmikymmen-
vuotisen sodan aikana oli B:n herttua Maksi-
milian Itävallan uskollinen liittolainen. West-
falin rauhassa JIaksimilian sai pitää keisarilta

sodan aikana saamansa Ylä-Pfalzin ynnä vaali-

ruhtinaan arvon. Rheinpfalzista tehtiin kah-
deksas vaalirulitinaskunta. Espanjan perintö-

sodan aikana B. oli Ludvik XIV:n puolella. Se
sai tappioista huolimatta sodan loputtua pitää
alueensa. Itävallan perintösodassa (1740-45)

B:n vaaliruhtinas Karl Albrecht esiintyi perintö-

vaatimuksellaan Itävaltaan. V. 1742 hän kruu-
nattiin Frankfurtissa Saksan keisariksi. Sodassa
Karl Albrecht joutui tappiolle ja hänen kuol-

tuaan (1745) hänen poikansa teki rauhan Itäval-

lan kanssa. Kun v. 1777 Wittelsbachin suvun
baierilaiuen haara sammui, peri Pfalzin vaali-

ruhtinas Karl Theodor B:n. Siten B. ja Rhein-
pfalz jälleen yhdistettiin. Napoleonin sodat vai-

kuttivat suuresti B:n historiaan. Lunevillen rau-

hassa (1801) oli B:n luovutettava R:inskajle

Rheinpfalz, mutta sai v. 1S03 korvaukseksi Wiirz-
burgin, Bambergin, Augsburgin ja Freisingin
hiippakunnat y. m. Siitä lähtien B. liittyi Napo-
leoniin, josta B:n sisällisiin oloihin nähden m. ra.

oli seurauksena uskonnonvapauden säätäminen,
jesuiittain karkoittaminen, luost.irien lakkaut-
taminen. V. 1805 B. otti Napoleonin puolella

osaa sotaan liittoutuneita vastaan ja sai palkaksi
Tyrolin, Passaun, Eichstädtin, osan Svaabia
y. m. V. 1800 vaaliruhtinas Maksunilian otti

kuninkaanarvon. B. liittyi Reininliittoon ja

sitoutui asettamaan sotajoukkoja Napoleonin
sotiin. Vähän ennen Leipzigin taistelua B. kui-

tenkin lyöttäytyi Napoleonin vihollisiin. Wienin
kongressissa tuli B:n luopua Itävallalta saamis-
taan alueista, mutta sai takaisin Ranskalle luo-

vuttamansa Rheinpfalzin. V. 1818 B. sai vapaa-
mielisen hallitusmuodon kaksikamarisinc valtio-

päivineen. Ludvik I (1823-48) hallitsi ajoit-

tain vapaamielisesti, mutta herätti tyytymättö-
myyttä m. m. sen kautta, että hän tahtoi kohot-

taa rakastajattarensa Lola Montezin aatelis-

säätyyn. Ifän luopui vallankumoiisvuonna 1848
hallituksesta. Sen jälkeen hallitsivat hänen poi-

kansa Maksimilian II (1848-64) ja tämän poika
Ludvik II 18tU-S6). V. 1866 B. a.settui Itä-

vallan puolelle, mutta kun Bismarck tahtoi B:n
y.stävyyttä Ranskaa vastaan, sai se tappiosta
huolimatta kohtuullisen rauhan. V. 1870 B. otti

Iisaa sotaan Ranskaa vastaan. Sen sotajoukot
kunnostautuivat suuresti ja myötävaikuttivat
siten voittoon. Kansallinen innostus B:ssa sai

voiton vastenmielisyydestä Preussia kohtaan.
13. liittyi sentähden 21 p. tammik. 1871 osana
Saksan keisarikuntaan. B. on kuitenkin säilyt-

tänyt enemmän itsenäisyyttä kuin Saksan muut
valtiot. Useimmat B:n edustajat Saksan valtio-

päivillä kuuluvat katoliseen keskuspuolueeseen.
B:n sisälliscssä hallinnossa on katolismielisillä

myöskin vaikuttava asema. V. 1906 säädettiin

yleinen äänioikeus ja välittömät vaalit. V:.sta

1886 on mielenvikainen Otto, Ludvik ll:n veli,

kuninkaana, mutta hallitusta hoitaa hänen
setänsä prinssi Luitpold. K. R. B.

Baierin alpit, pohjoisen Tyrolin kalkkialppei-

hin kuuluva, Baierin alueella sijaitseva alppi-

ryhmä Lech- ja Salzach-jokien välissä, ks.

B a i e r i. TV. S-m.
Baikal (tat. Boi-fcu'/ = „rikas järvi", mong.

D a 1 a i-n o r = .,pyhä meri"), sisäjärvi Etelä-

Siperiassa, 476 m yi. merenp., 34.180 km', 640
km pitkä ja 30-80 km leveä. Suurin syvyys n.

1,600 m. Tasakorkuiset vuoret ympäröivät sen

rantoja. Siihen laskee kolme aluksilla kuljet-

tavaa jokea: Ylä-Angara, Barguzin ja Selcnga:
siitä virtaa Suuri-Angara 1. Ylä-Tunguska, joka
laskee Jenisoi-jokeen. B:n rannat ovat harvaan
asutut. Keväisin ja syksyisin raivoaa kovia
myrskyjä ja järven pinnan peittää jää joulu-

kuusta toukokuuhun. Muina kuukausina suu-
ret höyrylautat välittävät liikettä: ne kulkevat
silloin Listvinitsnoesta Mysovajaan. Ennenkuin
etelärannikkoa pitkin kulkeva rautatie oli val-

mis (1904), veivät lautat rautatievaunut järven

yli; ven.-japanilaisen sodan aikana kuljetettiin

junia jäitsekin. Talvisin on järvellä rekiliike.

B. on kalarikas; etenkin saadaan lohia syksyisin.

W. S-m.
Bailen [ba-ilc^n], kaupunki Espanjan Anda-

lusiassa, lähellä Guadalquivir-jokea ; sen ympä-
rystössä kasvatetaan kauneimmat andalusialai-

set hevoset. B:ssa tapahtui ransk. kenraalin
Duponfin antautuminen 1808.

Bailey [beilij, John, skotl. maanviljelijä,
rakensi 18:nnen vuosis. lopulla ensiniäisen mate-
maattisten perusteiden mukaisen auran.

Bailli [hnjV] (ransk.) merkitsee yleensä hoi-

tajaa. Ranskassa oli hnilli niminen virkamies
alkuaan sotajoukon johtaja, kuninkaall. tilu.sten

hoitaja ja piirikunn.an tuomari, myöhemmin
vain alempi tuomari. Englannissa oli Wilhelm
I:n ajoista saakka bailiff kreivikunnan esimies;
nykyiiän tarkoittaa sama nimitys tavallisesti

oikeiulenpalvelijaa. ,,Ballivi conventuales" nimi-

tettiin .Tohanniittain ritarikunnan kapitulin jä-

seniä. — Ballei (saks.), hengellisten ritari-

kuntain (Temppeliherrain. Saksan ritarien ja
.Tohanniittain) aluepiirien nimitys. G. R.

Bailly [hnjV], Jean Sylvain (17:i0-93),

ransk. politikko ja tiedemies, julkaisi ennen val-

lankumousta tähtitieteen historiaa käsitteleviä

teoksia, mutta joutui vallankumouksen aljettua

politiikan pyörteisiin. V. 1789 hänet valittiin

.säätykokouksen jäseneksi ja, sittenkuin tämä oli

julistautunut kansalliskokoukseksi, tämän pu-

heenjohtajaksi. Bastiljin valloituksen jälkeen
heinäk. 1789 hän tuli Pariisin maireksi (por-

mestariksi), joutui sittemmin jakobiinien vihoi-

hin ja luopui m;irr;isk. 1701 ; tuomittiin kuole-

maan ja mestattiin hirmuvallan aikana. Hänen
muistelmansa julkaistiin 1804 nimellä „M^moi-
res d'un tiimoin de la rövolution". J. F.

Bain fbein}. Alexander (1818-1903), skot-

tilainen sielutieteilijä ja filosofi, synt. .Vberdee-

nissä, oli lyhyen aikaa (1845-40) „matematiikan
ja luonnonfilosofian" professorina Glasgo\v'ssa,
oleskeli seuraavina v:ina enimmäkseen Lontoossa
irilaisissa kirjallisissa ja tieteellisissä toimissa.
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tuli 1857 filosofian ..tutkijaksi" Lontoon yliopis-

toon, oli 1S60-S0 logiikan professorina Aberdee-
nissa, jossa myöskin kuoli. B. kannattaa filoso-

lista empirismiä ja assosiatsioni-sielutiedettä

;

erittäin hän on sielutieteessään pannut paljon

liuomiota lihas-aistimuksien ynnä niihin liittyvän

toiminnantunteen suureen merkitykseen sielun-

elämän kehityksessä. Teoksia m. m.: „The senses

and the intellect" (1 pain. 1855), „The emotions
and the wiU" (1859), „Mental and moral sci-

ence" (1S6S), „Logic, deductive and inductive"

(1870), „Mind and body" (1872), „Education as

a science" (1879), „James Mill" (1882), „J. St.

Mill, a criticism with personal recollections"

(1882). [B., „Autobiography" (1904).] A. Or.

Baini [i'-], Giuseppe (1775-1844), it. mu-
siikkitieteilijä, paaviu kappelin kuoronjohtaja ja

-säveltäjä; pääteos „Palestrinan elämästä ja sävel-

lyksistä"; säveltänyt 10-äänisen Misereren, jota

T. 1821 alkaen esitetään pääsiäisviikolla Roo-
massa Sikstuksen kappelissa, Allegrin ja Bain
linnalla. Hänen tyylinsä oli täydellisesti 16:nnen
vuosisadan musiikin laatuinen. /. K.
Bains [bdj (ransk.), „kylpylaitos", esiintyy

kylpypaikkojen nimissä, esim. B.-l e s-B a i n s 1.

B.-e n-V o s g e s, Vogesein departementissa. Rans-
kassa, 306 m yi. merenp., 1,509 as. (1901). 32-50-

-»steisia rikkilähteitä ; rautatehtaita. Pyhiin-

vaelluspaikka, vrt. A i x-1 e s-B a i n s.

Bairara ks. B e i r a m.
Baird /ftoad/, Spencer Fullerton ( 1823-

87). amer. luonnontutkija, Washingtonin kan-

sallismuseon perustajia. Pääteos: ..History of

the birds of North America" (1870-84).

Baireuth ks. B a y r e u t h.

Baise [-('z] 1. B a y s e, Garonne-joen vasen-

puolinen lisäjoki, saa alkunsa Lannemezan ylä-

tasangolta Lounais-Ranskassa ; se virtaa Armag-
uacin soratasangon kautta ja laskee 185 kni

pitkän juoksun jälkeen Port-de-Pascaun luona
pääjokeensa. Sulkulaitosten avulla ovat viimei-

set 84 km pienille aluksille liikekelpoiset.

Baisse [bes] (ransk.), arvopaperien hinnan
laskeutuminen (pörssissä). Keinottelu ä la
baisse, tätä tarkoittava
keinottelu, vrt. H a u s s e.

Bajada del Paranä
{-ja' -na'], tav. P a r a n ,1.

kaupunki Argentiinassa,
Etelä-Ameriikassa, P a-

r a n .Ijoeu varrella, n.

25,000 as.; oli 1852-59

tasavallan pääkaupunki.
Bajadeeri (portug. bai-

Jadeiia = tanssijatar) , in-

tialainen tanssijatar. Bajn-
deereja on 2 luokkaa: n. s.

devadasi (sanskr.), ,,juma-
lien palvelijattaret", jotka
ovat pyhitetyt palvele-

maan jumalia tanssilla ja

laululla temppeleissä ja

olemaan pappien apuna,
ja u. s. 7iatsni, jotka kul-

jeskelevat ympäri ja joita

palkataan ihmisiä huvit-

tamaan.
Bajee, roomalaisten kuuluisin kylpypaikka,

meren rannalla, lounaaseen Napolista, Cumaen ja

liajadeeri.

Puteolin välillä, tunnettu lämpimistä, rikinpitoi-
sista lähteistään ja ihanasta luonnostaan, mutta
ennen kaikkea siitä ylellisestä elämästä, jota
Rooman ylhäisö, varsinkin keisariajalla, siellä

vietti. Seutu oli täynnä upeita palatseja, vieläpä
hankittiin niille tilaa merenrantaa täyttämis-
töillä laajentamalla (Horatius, Od. II, 18) . Rau-
nioita on vielä jäljellä.

Bajasid (Bajazet), kahden turk. sulttaa-
nin nimi. 1. B. I J i 1 d i r i m s. o. „Salama"
oli Murad I:n poika ja hallitsi 13891402. Hän
valloitti Bulgaarian, Makedonian ja Thessalian
ja voitti kuningas Sigismundin johtaman risti-

retkeläisarmeian Nikopolin tappelussa 1396,
mutta kärsi tappion sodassa mongoleja vastaan,
joutui vangiksi Angoran tappelussa 1402 ja kuoli
seuraavana vuonna. — 2. B. II, Muhammed II:n
poika, hallitsi 1481-1512. Hän kävi sotaa Egyp-
tiä, Unkaria ja Venetsiaa vastaan, myrkytti
veljensä Dzemin, luopui vallasta nuoremman
poikansa Selim I:n hyväksi ja kuoli itse myr-
kystä 1512. K. T-t.

Bajazzo ks. Pajatso.
Bajer, Frederik (s. 1S37) , tansk. politikko

ja kirjailija; on ollut jäsenenä folketingetissä,

missä on kuulunut vasemmistoon. B. on var-

sinkin esiintynyt naisasian ja yleisen maailman-
rauhan aatteen kannattajana ; hänen alkuun-
panostaan syntyi Tanskan rauhanyhdistys
V. 1882, rauhanaatetta ajavan parlamenttien-
välisen liiton tanskalainen ryhmä v. 1891 ja
kansainvälinen rauhantoimisto Bernissä v. 1892;
sai 1908 Nobelin rauhanpalkinnon; on m. ra.

julkaissut „0m legtef^llers formuerettige lige-

stillelse" (1884) ja „Nordiske neutralitets for-

bund" (1885). (G. R.)

Bajocco [-o'kko]. Kirkkovaltiossa käytetty
kupariraha = noin 5 penniä.

Bajoire lbaiuO'r] (ransk.) ks. Suutelu-
raha.
Bajus (de Bay), Michael (1513-89) , katol.

teologi, 1552 professori ja yliopiston kansleri

Louvain'!ssa (Leuvenissä) . Perusteellisesti tut-

kittuaan kirkkoisien teoksia B. ryhtyi ankarasti

vastustamaan vallalla olevaa katolista dogmaat-
tista järjestelmää. Opissa synnistä ja armosta
hän asettui Augustinuksen ja samalla protestan-

tismin kannalle, joskin hän pysyi vieraana evan-

keliselle vanhurskauttamisopille. Paavi Paa-
\'ali V julisti B:n mielipiteineen kerettiläiseksi

ja hänet pakoitettiin peruuttamaan lausuntonsa,

mutta joutui pian uudelleen epäilyksenalaiseksi

ja sai taaskin osakseen kerettiläisyystuomion.

Hänen mielipiteensä elivät kuitenkin edelleen

ja kehittyivät jansenismissa (ks. t.l.

Bajza, Jözsef (1804-58), unk. kirjailija ja

kriitikko, vaikutti aikoinaan kirjallisena puutar-

hurina paljonkin Unkarin kirjalliseen elämään
sen kautta, että henkilöihin katsomatta pelotto-

masti ja itsenäisesti, aina parhaimman vakau-

muksensa mukaan terävällä ja sujuvalla kynällä

arvosteli kirjallisia ilmiöitä, olivatpa nämä sit-

ten epigrammeja, tietosanakirjoja tai tavallista

käännöskirjallisuutta, aina erikoisesti pitäen

silmällä kielen puhtautta sekä esteettisen maun
ja esteettisten periaatteidensa vaatimuksia.
Näyttämönarvostelijana B., ollen romantikko,
ankarasti ahdisteli näytelmätaiteessa ilmeneviä

„naturalistisia" virtauksia. B. runoili itsekir.
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kirjoitellen tunnelmallisia, muodollisesti moit-
teettomia lauluja, joissa kuitenkin saksalainen
vaikutus on varsin tuntuva. Hän julkaisi myös
novelleja sekä historiallisia teoksia, jotka eivät

kuitenkaan perustune laajempiin itsenäisiin tut-

kimuksiin. B:n perustamista ja toimittamista
aikakauskirjoista mainittakoon „Kritikai lapok",

„Aurora", „Tärsalkod6" ja vars. „A t li e-

n a e u m" („rigyelmezö" liitteineen) 1837-43,

johon viimemainittuun myöskin Petöfi ja Tompa
kirjoittelivat. B:n suorasanaisista tutkielmista
ansaitsee erityistä mainitsemista „Az epigramma
teoriäja" (= „Epigrammin teoria", 1828) ; hänen
runokokoelmansa ensi painos ilmestyi v. 1835.
—

• V. 1851 ilmestyivät Pestissä 2 osassa hänen
ko'otut teoksensa, jotka sitten F. Toldy uudes-
taan toimitti julkisuuteen v. 1861-63 (6 osassa).

y. w.
Bakairi [-rV], karibiheimo Xingii-joen lähde-

seudussa Keski-Brasiliassa. Elänyt erotettuna
muusta maailmasta ja säilyttänyt kielensä alku-

peräisesti pulitaana. Heidät keksi matkoillaan
1884-88 kuuluisa saks. kansatieteilijä K. von
den Steinen, joka on julkaissut tutkimuksen
heidän kielestään (1892). A'. R. B.

Bakel, linnoitettu kauppapaikka Länsi-Afri-

kassa Ranskalle kuuluvassa Senegalin siirtokun-

nassa. Sijaitsee rämeisessä, kuumeisessa seu-

dussa Senegal-joen vasemmalla rannalla. Täältä
käy kauppateitä sisämaahan ja laivareitti pitkin

Senegalia St. Louis'hin. Kauppatavarat ovat
kumi, maapähkinät, hunaja, maissi, norsunluu
ja kultahieta. Strategisesti tärkeä paikka, se

kun sijaitsee lähellä maurien ja berberien sekä
neekereitten alueitten välistä rajaa. B:ssa oli

M. 2,800 as. (1900). IV. S-m.
Baker [heiksj, Sir Samuel White (1821-

93) , eugl. tutkimusmatkailija. Teki ensimäisen
tärkeän matkansa v. 1845 Ceyloniin, ja lähti

1861 .suurelle maikallensa Niilin lähteille, aloit-

taen sen tutkimalla Sinisen Niilin lähdejokia,

jonka jälkeen hän v. 1862 kulki Khartumista
Valkoista Niiliä ylöspäin ja löysi 16 p. maalisk.

1864 Albert Njansau (ks. t.). Valkoisen Niilin

toisen lähdejärven. Toisen, Viktoria Njansan,
olivat samoihin aikoihin löytäneet Speke ja

Grant. B. palasi 1865 Englantiin. Egyptin pal-

\eluksessa B. lähti 1870 pienen sotajoukon pääl-

likkönä uudelle retkelle, jonka tarkoituksena oli

laajentaa Egyptin valtaa aina Valkoisen Niilin

ympärillä oleviin maihin asti ja hävittää sikä-

läisten kansojen harjoittama orjakauppa. Hän
nimitettiin tämän alueen kenraalikuvernööriksi
ollen Egyptis.sä ensimäinen englantilainen sen-

laatuisessa virassa. B. saapui heinäk. 1870

Khartumiin ja 1871 Gondokoroon ; täältä hän
voitokkaasti taistellen orjakauppiaita vastaan
eteni aina Massindiin (2° pohj. lev.), joka julis-

tettiin Egy|itin suojeluksen alaiseksi. Egyptin
valta näillä seuduin ei kuitenkaan tullut pysy-
väksi. 1873 B. palasi Englantiin. B. on kir-

joittanut useita selostuksia matkoistaan.
Bakewell [beiku3l], R o b e r t (1725-95) , engl.

maanviljelijii, tunnettu uudistusmies karjan-

hoidon alalla. Karjanjalostamiskokeistaan hän
on tehnyt selkoa „Domestic Encyclopipdia"n
l:sessä osassa.

Bakhsis (pers., arab., turk.) , lahja ;
juomaraha.

Bakhtegan [-iin] 1. N i r i z, iso, laskua vailla

oleva suolajärvi Faristanin maakunnassa Etelä-

Persiassa, 1,550 m yi. merenp. Se kuivuu kesällä,

jolloin siitä saadaan hyvin hienoa suolaa.

Bakhuizen van den Brink [-höiziij, K e i-

nier Cornelis (1810-65), alankomaalainen
historioitsija, tuli 1854 valtionarkiston hoita-

jaksi ; oli Alankomaiden huomattavimman „Gids"
nimisen aikakauskirjan perustajia. Hänen teok-

sistaan mainittakoon: „La retraite de Charles-

Quint" (1842) ;
„net huwelijk van Prins \Villem .^_

met Anna van Saksen" (1853) ; „Het Rijksar- ^H
ehief" (1857) ; „Cartons voor de geschiedenis van ^B
den nederl. Vrijheidsoorlog" ; kootut teokset

ilmestyivät 1860-77.

Baki (k. 1599), turkkil. runoilija, turkkilais-

ten oman arvostelun mukaan heidän suurin lyy-

rikkonsa.
Bakin, Kyokutei (1767-1848), japanil. kir-

jailija, „Japanin Walter Scott", on julkaissut

noin 300 enimmäkseen historiallista romaania.
B. oli konfutselainen moralisti, hänen aiheiltaan

usein hyvinkin seikkailevilla ja mielikuvitusrik-

kailla teoksillaan oli useimmiten opettavainen
tarkoitus, vaikkapa hänen suurenmoisiksi haah-
moillut sankarinsa ja ylevä siveellinen innostuk-

sensa toisinaan saattavat unohtamaankin tämän
tarkoitusperäisyyden. Kuuluisin hänen romaa-
neistaan on 54-kirjainen „Hakken-Den".

V. K-i.

Bakkalaureus ks. Bacealaureus.
Bakkanaali (lat. bavchunä'lia) , hurjat juo-

mingit, ks. Bacchanalia.
Bakkantti (lat. mon. bacchantes), Bacchus-

(Dionysos) -juhliin osaaottava, intoileva nainen,

Baechuksen papitar.

Bakkheios ks. B a c c h i u s.

Bakkhiadit, korintholainen ylimyssuku, jonka
päämies 8:nnella ja 7:nnellä vuosis. e. Kr. kunin-
kaan arvoisena piti kaupungin ylintä johtoa.

Suku polveusi tarun mukaan Aletes nimisestä

Heraklidistu ja oli muka saanut nimensä eräästä
tämän jälkeläisestä, Bakkhiista. Taitavasti

käyttämällä hyväkseen Korinthoksen maantie-
teellistä asemaa ja itse ottamalla osaa kauppaan
ja siirtolain perustamiseen bakkhiadit tekivät

kotikaupungistaan mahtavan meri- ja kauppa-
vallan, mutta joutuivat julmuutensa ja ylpey-

tensä vuoksi vihatuiksi ja karkoitettiin 657

e. Kr. Kypseloksen toimesta, joka äitinsä kautta
oli Bakkhiadeja. E. Iin.

Bakkhos ks. Dionysos.
Bakkhylides /-i'-/, kreik. lyyrikko lulis-kau-

pungista Keos-saaresta, oleskeli, samoin kuin
liänen enonsa Simonides, Hieronin (477-467

e. Kr.) hovissa Syrakusassa ja sittemmin Pelo-

ponnesoksessa. B., joka liikkui mitä erilaisim-

milla lyriikan aloilla, oli kelpo runoilija, jos

kohta hän ci vetänyt vertoja Pindarokselle ja

Simonideelle. B:n runoista tunnettiin vain kat-

kelmia, kunnes 1896 Egyptistä löydettiin papy-
rus-käsikirjoitus, joka sisälsi, enemmän tai vä-

hemmän täydellisesti säilyneinä, 13 (tai 14)

voittolaulua ja 6 dithyrambia. Ne julkaisi ensi-

mäisenä F. G. Kenyon 1897. E. H-n.

Bakki (engl. buck) , takaisinotto, -kulku.

Bakony [-onj], n. 110 km:n pituinen ja 30-50

km levyinen metsäinen, mutta kuit. verrattain
tiheään asuttu, kaunis vuoristoseutu (korkein
huippu, Köröshegy 713 m) Unkarissa Tonavan
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länsipuolella, Balaton- (Platten-) järven hioteis-

ja pohjoispuolella. Keskiosa on tammi- ja pyökki-
metsien peittämä ; muu osa on enimmäkseen vil-

jeltyä (vars. kauraa, perunoita, hedelmiä ja vii-

niä). Terhojen runsauden vuoksi on sikojenhoito

metsäseuduissa varsin tuottavaa. Uudenaikaiset
kulkuneuvot ja lukuisat teollisuuslaitokset ovat

jo tehneet lopun B:n kuuluisista, romanttisista
rosvonpesistä.

Baksay, Sandor [baksai sändorj (s. 1832),

unk. kirjailija, ref. pappi, tunnettu etupäässä
omintakeisista ja voimakkaasti piirretyistä

novelleistaan sekä onnistuneista kokeistaan tul-

kita Iliadia unkarilaisissa aleksandriineissa.

Novellikokoelmia: „Gyalog ösv6ny" („Polku")

ja ,,Szederiudäk" (,,Lonkerolta").
Bakteerit (kreik. ftaA:(e'rion = sauva)

,
jako-

sienet (Buctciia, Schizoniycefes), tavallisesti

sieniin luet-

tuja mikros-
koop]iisia,

0,ooo,=.-0,o:;

mm suurui-

sia, yksiso-

luisia, elol-

lisia olioita,

joilla useim-
min on vä-

ritön ja tu-

maton alku-

lima ja ohut
valkuais-

aineinen,

väliin myös
hiilihyd-

Streptococcus pyugi-ucs, eriis murkiibakte^ri. raatteja si-

sältävä solu-

ketto. Useat bakteerit liikkuvat, samalla kiertyen

pituusrankansa ympäri. Tätä liikettä välittävät

värekarvat, joita tavataan solun toisessa päässä
tai molemmissakin, voipa se olla ylfyleensä väre-

karvojen peittämä. — Bakteerit elävät yksitellen

tahi rihmamaisissa, kaivomaisissa tai kuutiomai-
sissa yhdyskunnissa. Sangen usein ne jäävät ja-

kautumisen kautta tapahtuvan, aina suvuttoman,
lisääntymisen jälkeen hyytelöityvien solukettojen

kautta toinen toistensa yhteyteen ja peittävät

limaisena kalvona jähmeää alustaa tai nesteiden

pintaa. — Harvoja poikkeuksia lukuunottamatta
bakteerit ovat ravitsemisensa ja kasvamisensa
puolesta sidotut elimellisiin aineisiin ja veteen.

Eräät lajit viihtyvät ainoastaan ilman (hapen)

yhteydessä (aerobiontit). toiset sekä ilman
yhteydessä että sitä ilman (fakultatiivi-
set anaerobiontit), toiset taas ainoas-

taan hapen tykkänään puuttuessa (anaero-
biontit). Bakteerit menestyvät paraiten

lämpötiloissa + 5° ja -f-
50" välillä ; kuitenkin

saattavat muutamat lajit kestää aina — 190°,

toiset taas aina + 130° vahinkoa kärsimättä.
Valo yleensä ei bakteerien kehittymistä edistä,

ja moneen lajiin välitön auringonvalo vaikuttaa
kuolettavasti. Sama vaikutus on useilla kemial-
lisilla yhdistyksillä kuten karbolihapolla, forma-
liinilla, sublimaatilla y. m. jo sangen laimeissa
liuoksissa. Epäsuotuisten ulkonaisten olosuh-

teiden sattuessa useat lajit muodostavat solun

sisään lepoitiöitä. jotka ovat erinomaisen vas-

tustuskykyisiä ulkonaisia vaikutuksia vastaan

BaciUus tubeiculosis,

bakteeri.
keubkotaudia

jatkaen kehitystään toisinaan vasta vuosikau-
sien kuluttua elinehtojen parannuttua.
Aluevaihdoksensa kautta on bakteereilla voi-

makas vaikutus ravintoalustaansa. Kun ne
ilman, veden y. m. välityksellä kaikkialle leviä-

vät, on niillä luonnon taloudessa suuri merkitys;
ne ovat ihmiselle usein hyödyllisiä, monasti
vahingollisia. Niin käyte- (tsymogeeniset) bak-
teerit synnyttävät
käytteitä (entsy-

mejä. fermentte-

jä), jotka elotto-

missa elimellisissä I

aineissa aikaan-
saavat käymistä ja 1

mätänemistä, ha-

joittavat ne maito-
hapoksi, voihapok-
si, etikkahapoksi,
alkoholiksi j. n. e.

sekä lopulta yksin-
1

kertaisimmiksi ke-

miallisiksi yhdis-

tyksiksi, hiiliha-

poksi, ammoniakiksi ja vedeksi, ja saattavat ne
siten sellaiseen muotoon, että vihreät kasvit niitä

voivat, ravinnoksensa käyttää. Täten ne edis-

tävät kasveille ja eläimille välttämättömien
aineiden kiertokulkua luonnossa ja valmistavat
samalla tilaa uudelle elämälle. Tästä bakteerien
vaikutuksesta ei ainoastaan kasvinviljelykselle

koidu suurta hyötyä, vaan käytetään sitä laa-

jalti muihinkin taloudellisiin ja teollisiin tar-

(leisiin kuten maidon hapatukseen, juuston
tekoon, etikan valmistukseen, tupakan käymi-
seen j. n. e. Toiselta puolen tällaiset bakteerit

tekevät vahinkoa pilaamalla ihmisten ravinto-

aineita. Eräillä bakteereilla on kasvien elämälle
tärkeä kyky hapettaa ammoniakkia, ilman typpeä
tahi rikkivetyä siten valmistaen niistä kasvi-

ravinnoksi sopivia yhdistyksiä. Toiset bakteerit

muodostavat omituisia väriaineita (kromo-
geeniset b:t) tahi saavat aikaan huomiota
herättäviä valoilmiöitä alustassaan (valobak-
t e e r i t) . Lukuisat bakteerit vaikuttavat tuhoa-

vasti elimistöihin (patogeeniset baktee-
r i t) synnyttäen tarttuvia tauteja. Ne erittävät

ainevaihdostuloksina myrkyllisiä aineita, tok-
siineja, jotka hävittivät elimistöä, jolleivät

tässä itsestään syntyneet tahi keinotekoiset vasta-

myrkyt (antitoksiinit, aleksiini t)

kykene sitä suojelemaan (immuniseeraa-
m aan).

\ \
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I. Basilleja. — l. Spirochsete-bakteereja. — 3. Kokkeja (diplif-

kokkeja).'— 4. Sareina. — 5. Spirillejtt. — 6. Streptokokk.-.ia.
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Bakteerioppi (Bakteriologia) on edis-

tyn}'! varsinkin n. s. puhdaskulttuurien kautta
sterilisoidulla ravinto-alustalla. Eri bakteeri-

lajien kasvutapa tällaisella alustalla tekee lajien

raäärUiimisen, johon ainoastaan morfologiset

tuntomerkit ovat riittämättömät, mahdolliseksi.
— Bakteerit voidaan jakaa seuraaviin „heimoi-

hin"': 1. Bacleriaceie 1. BaciUacece: solut enemmän
tahi vähemmän sauvamaisia, useimmin muodol-

taan säännöllisiä; toisinaan, varsinkin epäedulli-

sissa olosuhteissa, syntyy säännöttömiä (invo-

lutsioui-) muotoja (esim. kurkkumätäbasilli)

.

toisinaan solut kasvavat rihmoiksi, joissa va.sta

värjätyissä valmisteissa (preparaateissa) saattaa

erottaa bakteerit toisistaan, tahi ovat ne jo vär-

jäämättä helposti erotettavissa. 2. CoccacecE,

kokit: erikokoisia pallonmuotoisia soluja.

Saattavat olla aivan ilman järjestystä (Micro-

coccusj, ketjuissa (StreptococcusJ tahi pumpuli-
tukkoa muistuttavissa ryhmissä (Sarcijta). 3.

Upirillacece-heimossa. ovat solut kierteisiä ja voi-

vat olla joko kankeita (Spirillum) tahi taipuisia

(Spirochmte). 4. Bcggiatoacete, r i k k i b a k-

t e e r i t, jotka ovat rihmamaisia liikkuvia so-

luja, hajoittavat mätänevässä vedessä muodos-
tuvaa rikkivetyä erottaen sisäänsä rikkiä, jonka
sitten hapettavat rikkihapoksi. — Ensimäiset,

jotka huomasivat ja selittivät bakteereja, olivat

Leeu\venhoek (1675) ja myöhemmin O F
M ii 1 1 e r, mutta vasta Ehrenberg käsitti ne

itsenäisiksi elollisiksi olioiksi ja liitti ne (1838)

Vibrio nimellä infusoreihin. F. Cohn selitti ne

1853 kasveiksi, ja samoihin aikoihin liittivät

Nägeli, de Bary y. m. ne sieniin. P a s-

teur, Davaine y. m. osoittivat niiden osal-

lisuuden käymis- ja mätäneraisilmiöihin sekä
eiäisiin tauteihin (pernarutto). R. Koch saat-

toi todistaa kokonaisen sarjan tauteja riippuvan

aivan määrätyistä bakteereista. Aivan viime
aikoina on huomattu bakteerien vaikutuksen
syyksi niiden erittämät ainevaihdostuotteet. joka

keksintö on johtanut varsinkin Beh ringin
kehittämään seerura-terai)iaan.

Bakteriologia (kreik. bakte'rion = sauva, ja

logon - oppi) ks. Bakteerit.
Bakteroidit (kreik. bakte'rion = sauva)

,

nystyräbakteerit, ovat hernekasvien
juurinystyröissä esiintyviä, hajanntumistilassa

olevia, muodottomia ja luonnottoman suuria bak-
teereja, jotka kasvi imee itseensä saaden siten

niiden yhteyttämän typen.

Baktra ks. B a k t r i a

.

Baktria, muinaisen Persian maakunta, ylisen

Oksus- (.'Vmu-) joen varrella, ulottui Paro|)ami-

.suksesta etelässä Tiensaniin pohjoisessa, pääkau-
punki oli Baktra (nyk. Baleh). Baktria-
laiset, jotka kuuluivat indoeurooppalaisten

iraanilaiseen haaraan, muodostivat Kavja hallit-

sijasuvun aikana erikoisen valtakunnan ja säi-

lyttivät meedialaisen ja persialaisen vallan ai-

kana jonkunlaisen itsenäisyyden. Persialaisval-

lan kukistuttua 330 koetti satraappi Bessos riis-

täytyä itsenäiseksi, mutta Aleksanteri Suuri val-

loitti maan. Tämän kuoleman jälkeen B. joutui

Seleukidien vallan alle, kunnes maaherra Dio-

dotos 256 e. Kr. muodosti itsenäisen kreikkalais-

baktrialaisen valtakunnan. Sittemmin B. on
ollut useiden vallan alaisena, turkkilaisten, sassa-

nidien, mongolien, afganilaisten. — Kreikka-

laisten kertomusten mukaan B. on Zoroasterin

uskonnon kehto.

Baku f-u']. 1. Venäjän kuvernementti Trans-
Kaukaasiassa. Kaspian-meren rannalla, 39,160

laakiin iiaftntiirneja.

km=, yli 1,000,000 as. Pohj.-osa vuorinen (Kau-
kasus, Sah Dagh, 4,255 m, Basardinsi 4,480 m
yi. merenp. olevine huippuineen) , muuten tasan-

koa (Kura- ja Aras-jokien laaksot), vaihdellen

aroa ja hedelmällistä maata. Mutavulkaaneja,
kaasu- ja naftalähteitä. Harjoitetaan maanvilje-

ly.stä (viljaa, viiniä) karjanhoitoa, kalastusta.

.\sukkaat: tataareja Cl,), lesgejä, armeenialaisia,

juutalaisia y. m. — 2. Kuvernementin pääkau-
punki, sijaitsee pienen lahden rannalla, eteläpuo-

lella Apseronin niemimaata, n. 179,133 as., niistä

200 skandinaavilaista. Kaspian rautatien pää-

asema, Batum-Bakun rautatien päätekohta ; lin-

noitus, Kaspian laivaston pääasemapaikka, hyvä
satama telakoineen ja konepajoineen ; harjoittaa

suurenmoista vuoriöljyteoUisuutta. Polij.-osa,

Tsernyj Gorod („musta kaupunki") on vuori-

öljyteollisuuden keskus, etelässä on euroopi>a-

lainen kaupunginosa. Vanhimmilta ajoilta tun-

netut öljylähteet sijaitsevat B:n pohjoispuolella

Balahanyssa. öljyteollisuus oli ennen v:tta 1872

valtiomonopolina, nyt se on pääasiallisesti Nobel-

veljesten kauppahuoneen, Kotschildin y. m.
käsissä. 1900 tuotanto oli n. 6,400 niilj. kg.

öljy viedään kauppaan erityisissä vartavasten

rakennetuissa rautatievaunuissa ja laivoissa.

B:u koillispuolella on palavia kaasulähteitä

!
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(tultapalvelevien parsilaisten vanha luostari-

rakennus). Höyrymyllyjä, tupakka- y. m. teh-

taita. V:n 1905 loppupuolella tapahtui vaaral-

lisia yhteentörmäyksiä tataarien ja armeenia-
laisten välillä. W. S-m.
Bakuba, bantu-kansa Kongo-valtiossa, ks.

B a 1 u b a.

Bakulometria (lat. baculum = sauva, ja kreik.

metron = miltä.) , sauvoilla mittaaminen. Kor-
keuksien ja etäisyyksien mittaaminen tähtää-
mällä sauvojen yli.

Bakunin [-ii'-J, Mihail A 1 e k s a n d r o-

v i t s (1814-76), ven. anarkisti, oli vanhaa aatelis-

sukua Tverin kuver-
iifmentisla. Saatuaan
hyvän pohjasivistyk-
suii A'pnäjällä B.

lähti IS-tl uikomaille.

."^veitsissä hän toimi
kommunistis-sosialis-

t isissä yhdistyksissä
ja Pariisissa yhdessä
puolalaisten pako-
laisten kanssa. Hän
tahtoi sovittaa puola-

laiset ja venäläiset

yhteisen vallanku-

mouksen kautta, joka
hankkisi myöskin
Puolalle vapauden.

.Mihail Bakunin. Niihin mellakoihin,
jotka seurasivat slaavilaiskongressia Praagissa
1848, B. oli suureksi osaksi syynä. Saksassakin
(Dresdenissä) hän oli 1849 vallankumoukselli-
sessa liikkeessä mukana, josta joutui vankeu-
teen ja luovutettiin Venäjälle. Sieltä hänet kar-
koitettiiu Itä-Siperiaan, mutta 1860 hauen on-

nistui Japanin kautta paeta. Lontoossa alkoi

hänen toimintansa työväenliikkeissä uudelleen
(vrt. Anarkismi). J. J. M.
Balsena ks. Grönlannin valas.
Balsenoptera ks. U u r t e i s v a 1 a s.

Balagaani (ven. halaga'n, mon. -n'nii, <C tat.

balaga'n = va.}a., koju), tilapäinen varastoraken-
nus. Balagaaneilla (ven. balagany) tarkoi-
tetaan Venäjällä myös kansanhuveja varten
tilapäisesti pystytettyjä teatterirakennuksia. Jo
Pietari Suuri määräsi 1700 balagaaniteatterin
rakennettavaksi Moskovaan. Sekä Pietarissa

.^-^
,
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että Moskovassa niitä rakennetaan joka vuosi
kevättalveksi erityisille kentille, joille laskiais-

ja pääsiäisviikkoina kansaa tulvehtii huvittelei-

maan. K. S.

Balaguer [-ge'r], Victor (1824-1901), esp.

runoilija, historiankirjoittaja ja politikko, ko-

toisin Barcelonasta. Valtiollisilta mielipiteil-

tään B. oli Sa.gastan innokas puoluelainen. Hän
oli historian professori, Cortesin jäsen ja jonkun
aikaa sisäasiain- ja siirtomaaministeri. Runoili-

jana hän ansaitsee mainitsemista varsinkin ka-

talonialaisten runojensa vuoksi: ,,Trovador de
Montserrat", ,,Primavera del ultimo trovador ca-

talan" ja kolmikko „Los Pirineos". Lisäksi hän
on kirjoittanut myös murhenäytelmiä, joiden

aiheet ovat osaksi Katalonian historiasta, sekä
novelleja, esim. „Don Juan de Serrallonga". Hä-
nen historiallisista teoksistaan mainittakoon Ka-
talonian trubaduurien historia, ,,Historia poli-

tica y literaria de los trovadores" ja Katalonian
hisloria, „Historia de Cataluiia".

Balakirev [-1'-], Milij Aleksejevits
(s. 1836), ven. säveltaiteilija, huomattavimpia
uusimman venäläisen säveltaiteen edustajia.

Taitava pianotaiteilija. Hänen sävellyksistään,

joissa huomataan tuntuvaa Lisztin ja Berlioz'n

vaikutusta, on huomatuimmat itämainen kla

veerifantasia „Islamey", symfoninen runoelma
..Tamara", symfonia, uvertyyri, musiikki „Ku-
ningas Leariin", sekä kokoelma venäläisiä kan-

sanlauluja (1866). (1- K-)

Balaklava [-ä'vaj, kaupunki Krimin niemi-

maan etelärannikolla Venäjällä, 13 km Sevasto-

polista kaakkoon; 1,274 as. (1897). Hyvä sa-

tama. B. kukoisti 1365-1475 ollessaan genualais-

ten hallussa, mutta rappeutui jouduttuaan turk-

kilaisille. Krimin jouduttua 1783 Venäjälle,

tehtiin B:sta sotilasasema. Sevastopolin piiri-

tyksen aikana (1854-55) B. oli englantilaisten

tärkein varastopaikka. Kuuluisa on B:n tais-

telu 25 p. syysk. 1854, jossa engl. ratsuväkipri-

kaati teki uhkarohkean, mutta itselleen tuhoisan

hyökkäyksen venäläisiä vastaan. Taistelu päät-

tyi kuitenkin venäläisten tappioon. (K. R. B.)

Balalaikka, kolmikulmainen, pitkäkaulainen

kielisoitin, jota Venäjällä kansan kesken käyte-

tään laulun säestämiseen. — Paikoitellen sano-

taan meillä b:ksi myöskin vetoharmonikkaa 1.

hanuria.
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Hulauuphora. a kukka.

Balaninus, pälikinäkärsäkäs, Curcu-
lionidce-he\moon kuuluva kovakuoriainen, joka
pistää munansa pähkinöihin. Munista kehitty-

vät toukat syövät pähkinän sisällyksen.

K. 31. L.

Balanitis, terskautulehdus.
Balanoglossus, terhomato, mudassa elävä,

lerhonmuotoisella kärsällä varustettu merimato,
jolla on etusuolessaan kidusrakoja. B. edustaa
erikoista Enterojineusta nimistä matoryhmää.
Sen toukka, Tornaria, muistuttaa piikkinah-

kaisten toukkaa. K. M. L.

Balanophoracese, troopillinen kasviheimo,
johon kuuluu omituisia loiskasveja. Ne ovat

meheviä lehtivihreättömiä

yrttejä, joilta varsinaiset

lehdet puuttuvat. Ovat usein

sienien näköisiä. Maan-
alainen, useimmin mukula-
mainen varsi kiinnittyy

isäntäkasvin juuriin. Maan-
alaisesta varresta kohoaa
suomuisia vanoja, joiden lat-

voissa pienet yksineuvoiset

kukat ovat palleroisissa tahi

pitkäveteisissä puikeloissa.

Lajiluku 30-40, sukuja 10.

T"seiden lajien, esim. Jaa-
vassa kasvavan Balattophorn
elongatan varsimukulat si-

sältävät niin runsaasti vähämäistä ainetta, että

tällä siveltyjä hienoja bambukeppejä voidaan
käyttää soihtuina.

Balauseerata (lausutaan usein: balaTJseerata,

< ransk. halmicer)
,
pitää tasapainoa.

Balanssi (ransk. balance), vastapaino, tasa-

paino. Koneissa kaksivartinen vipu, joka kier-

tyy edestakaisin. Kellon balanssi, edestakaisin
liikkuva huima, mikä tasaa kellon käyntiä.
Balantidium, alkueläin ripsilikoeläinten (Ci-

liata) luokasta ja i/e/ero<rtc7ia-lahkosta. B. coli,

0,07-0,12 mm jjituinen ; tavataan sian ja ihmisen
paksussa .suolessa varsinkin ripulin sattuessa.

Balanus ks. M e r i r o k k o.

Balard lbalä'r], Antoine J^röme (1802-

76), ransk. kemisti, Pariisin Facult^ des Scien-

<;es'in ja CoUögc de Francen professorina. Keksi
1826 bromi-alkuaineen keittosuolan craävedestä.

Balassa {-assaj, B ii 1 i n t (1.551-94), vapaa-
herra, ensiniäinen unkarilainen lyyrillinen taide-

runoilija. E. kaatui Ksztergomin (Granin) val-

loituksessa. Hänen sota- ja rakkaussoikkai-
luista, iloista ja kärsimyksistä harvinaisen rikas

elämänjuoksunsa, hänen vaihteleva, tunteellinen

ja intohimoinen luonteensa kuvastuu selvästi hä-

nen runoissaankin, niinhyvin vilpittömissä uskon-
nollisissa säkei-ssä ja välitöntä tunnetta uhku-
vissa isänmaallisissa runoissa kuin varsinkin
syvätunteisissa, intohimoisissa rakkaudenlau-
luissa. B:n runot ovat kieleltään kauniita ja

puhtaita, muodoltaan tositaiteellisia. Hän on
n. s. Balassa-värsyn luoja. Siinä on 9 säettä,

joiden loppu-soinnut näyttää kaava: aabocbddb

;

3:s, 6:s ja 0:s säe ovat 7-tavuisia, muut 6-tavui-

sia. B:n ko'otut teokset, ..Balassa Bälint költe-

mSnyei" julkaisi Aron Szilddy (Budapest 1879).

y. w.
Balata [-tä'], guayanalaisen kasvin Mimu-

sops Balulun kuivatettu maitoneste ; samanlaista

ja samoin käytettyä ainetta kuin guttaperkka.
Vaikka vähän tutkittu, on se jo tärkeä kauppa-
tavara.

Balaton (saks. Plattensee) , Unkarin ja Keski-
Euroopan suurin järvi, 690 km-, 106 m yi.

merenp. Se sijaitsee Zalan, Veszprömin ja Somo-
gyiu komitaattien välissä

;
pääsuunta on lounaasta

koilliseen; ])ituus 82 km. Tihanyin niemimaa
jakaa sen kahteen osaan, suurempaan eteläiseen

ja pienempään pohjoiseen; näitten välinen salmi

on 1,5 km lev. Järven suurin syvyys on 45 m,
mutta keskimäärin se on vain 7-12 m. B:n
luoteis- ja pohj.-puolella ovat Bakonyin vuoret
viinitarhoineen, jotavastoin etelä- ja kaakkois-
rannikko on hiekkamäkistä maata, jonka takana
avarat arot aukeavat. Järven suolainen vesi on
kuuluisa herkistä, känneistä värivivahduksis-
taan ; kesäisin se on -f-

22° ; sen aallot ovat voi-

makkaat. B. on kalarikas ; kuuluisa on etenkin
n. k. fogas (kuhalaji). Tärkeimmät joet, jotka
virtaavat järveen, ovat Zala ja Tapolca ; Si6-

kanavan kautta B. on Kapos-joen ja Tonavan
yhteydessä. Luoteisrannalla sijaitsevat m. m.
kylpypaikat Almädi, Balaton-Fured ja Keszthely,
etelärannalla m. m. Siöfok, Földvär. Retkeily-
paikkana on Tihanyin vanha benediktiiniläis-

luostari suosittu. Järvellä kulkee höyrylaivoja
ja pitkin kaakkoisrannikkoa rautatie. Roomal.
kirjailijat nimittivät B:a nimellä I'eiso 1. Peiso,

muinaiset järven ympäristöllä asuneet slaavilai-

set käyttivät nimeä Blato (Blaino), s. o. „suo",

ja tästä on unkarilainen samoin kuin saksalai-

nenkin nimitys .syntynyt. Unkarin maant. seura

on v:sta 1897 alkaen julkaissut sarjan B.-järveä

koskevia tutkimuksia.
Balaton-fiired, kuuluisa ja vars. kevätkuu-

kausina sangen suosittu kylpypaikka Balaton-

järven luoteisrannalla Unkarissa; mutakylpyjä,
glaubersuola-lähteitä (iho- ja naistauteja varten
suositeltavia), rypäle-parannuskeinoja; n. 2,500
kylpy\ ierasta.

Balavat [iivn'1], assyrialaisen kaupungin rau-

niokumpu. Mosulista n. 2:n tunnin matkan pää.ssä

kaakkoon. Siitä Hormuzd Rassam 1878 löysi

m. m. joukon 1,"6 m pitkiä ja 0,27 leveitä vaski-

levyjä, jotka muinoin ovat olleet jonkun palatsin

kaksoisovien peitteenä ja erinomaisen taidok-

kaasti tehdyillä kohokuvillaan sekä kirjoituksil-

laan valaisevat kuningas Salmanassar Tl:n his-

toriaa (9:nuellä vuosis. e. Kr.). Enimmät näistä

taide- ja sivistyshistorian tutkimiselle erittäin

tärkeistä kuvista säilytetään Lontoon British

Mu.seumissa. [„The bronze ornameuts of the pa-

lace gatos of Balawath, with an introduction by
S. Birch" (3 nid., London, 1880-81) : Billerbeck

und Delitzsch, „Die Palasttore Salmanassars 11"

(Leipzig, 1908).] A'. T-t.

Balbi, Adriano (1782-1848), it. maan- ja

tilastotieteilijä, julkaissut useita eteviä teoksia,

joista tunnetuin on „Abr6g^ de g^ographie" (Ha-

ris 1832) . Hänen poikansa E u g e n i o B. (1812-

84) oli maantieteen professorina Paviassa, jul-

kaisi isänsä ,.Scritti geografici" sekä itsenäisiii

maantieteellisiä teoksia.

Balbo, Cesare (1789-1853), kreivi, it. isän-

maanystävä. Oltuaan nuorempana Ranskan pal-

veluksessa B. tuli Napoleonin kukistuttua sardi-

nialaiseksi upseeriksi, mutta oli pakoitettu 1S21

vuoden sotilaskapinan johdosta oleskelemaan

i
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pari vuotta ulkomailla ; harjoitti kotimaahan pa-

lattuaan (18i24) historiallista y. m. kirjailija-

tointa, harrastaen Italian yhdistämistä. Oli ly-

hyen aikaa Sardinian pääministerinä 1848, ot-

taen tehokkaasti osaa sotaan Itävaltaa vastaan.

K. R. B.

Balboa [-o'-], Vasco NuiSez de (1475-

1517), ivsp. valloittaja (conquistador), näki ret-

kellään Ameriikan kannaksella 1513 ensimäisenä
eurooppalaisena Ison-Valtameren 1. E t e 1 ä-m e-

r e n, joksi hän sitä nimitti. Kiitokseksi hän
tosin .sai Etelä-meren amiraalin arvonimen,
mutta mestattiin kilpailijansa Pedrarias Davilan
toimesta valheellisesti syytettynä kapinallisista

hankkeista. B. ei ollut, niinkuin muut espanja-

laiset valloittajat, julma ja kullanhimoinen, vaan
lempeä ja inhimillinen ja nautti sentähden epä-

luuloisten ja pahasti kohdeltujen" intiaanien luot-

tamusta.
Balbuena [-e'-}, Bernardo de, (1568-1027)

esp. runoilija, kirjoittanut m. m. paimennovellin

„E1 siglo de oro en las seiväs", ja eepoksen „E1
Bernardo".
Balck, Viktor Gustaf, (s. 1844) , Ruot-

sin Keskusvoimistelulaitoksen johtaja ja ruotsa-

laisen voimistelun ja urheilun huomattavimpia
edistäjiä. Antautui sotilasuralle, toimien sa-

malla voimistelun- ja miekkailunopettajana
useassa koulussa. V. 1875 hän perusti Ruotsin
ensimäisen voimisteluseuran. Hänen aloittees-

taan .syntyi 1897 „Sveriges Centralföreuiug för

idrottens främjande" .sekä 1904 ,,Svenska gym-
nastik- oeh idrottsföreningarnas Riksförbund".

B. on enemmän kuin kukaan muu työskennellyt

ruotsalaisen voimistelun ja urheilun tunnetuksi
tekemiseksi ulkomailla. Hänen kirjallisista

tuotteistaan mainittakoon kolmiosainen „Illu-

strerad idrottsbok" (1886-1888) ; hän on myös
perustanut ja jonkun aikaa itse toimittanut aika-

kauskirjoja „Tidskrift i gymnastik" ja „Tid-

ning för idrott" (v:sta 1898 lähtien „Ny Tidning
för idrott"). — B:n itsenäisempää ja vapaamie-
lisempää kantaa ruotsalaiseen voimistelujärjes-

telmään nähden (erinäisten telineharjoitusten

ottaminen voim. ohjelmaan, vuorovaikutuksen
aikaansaaminen ulkomaisten ja ruotsalaisten

suuntien välillä, urheilun ja voimailun kehittä-

minen) on vanhoillisissa ,,lingiläisissä" piireissä

kiivaasti vastustettu. B:n edustaman suunnan
voidaan kui-

tenkin nyt kat-

soa suoriutu-

neen voitta-

jana tästä kil-

voituksesta,

kun hän syysk.
1907 nimitel-

tiin Keskus-
laitoksen joh-

tajan vaiku-
tusvaltaiseen

toimeen.

-Iskm-.

Baldakiini
(it. hnldncrlii-

no, oi k. = Bal-

dachissa, s. o.

Bagdadissa ku- p^.,^^^ .\mbrosiuk.sen baldakiini Mi-
«ottu kultaliro- lanos.sa.

Fogi^lbergill BaUll'I'-|)alsa.s

kaatti) , alkuper. silkkiverho, jota kannetaan nel-

jän tangon nenässä ; kateverho tai suojakate
valtaistuimen, alttarin, saarnastuolin, sängyn
y. m. yläpuolella.

Balder jumalasta mainitaan Edda-taruissa,
että hän oli ylijumalan Odiniu poika ja kaikista
jumalista hyvyydessä,
kauneudessa, viisau-

dessa, kaunopuheisuu-
dessa ja hyväntekeväi-
syydessä etevin. Kerto-
mus hänestä keskittyy
surmankuvaukseen.

Koska Balderilla unen-
näköjensä johdosta oli

aavistus kuolemastaan,
vannotti hänen huoles-

tunut äitinsä Frigg
kaikki luontokappaleet,
etteivät Balderia vahin-
goittaisi, lukuunotta-
matta tammessa loisena

kasvavaa vähäpätöistä
mistel-vesaa. Tämän
nouti paha Loki jumala
ja. Aasa jumalain kii-

räjäpaikassa leikillä

ammuskellessa muka haavoittumatonta Balderia,

antoi sen Odinin sokealle Hodr pojalle käteen ja

ohjasi häntä ampumaan. Surmattua Balderia
manalasta lunastamaan läksi Frigg emon pyyn-
nöstä Odinin poika Hermödr. Manalan haltija Hei
tosin lupasi päästää Balderin luotaan, jos kaikki

luontokappaleet häntä itkivät. Mutta jättiläis-

naiseksi pukeutunut Loki kieltäytyi suremasta
,,ihmisen poikaa" ja niin jäi Balder manalaan.
Sieltä hän palaa vasta tämän maailman hävittyä

uutta maailmaa hallitsemaan. Balder-taru on
ilmeisesti kristillistä alkuperää. Sen aineksia

voimme löytää keskiajan kirjallisuudessa. Juuta-

laisessa kirjoituksessa Toledöth Jeschu tarinoi-

daan Jeesuksen, joka hyvin tiesi tulevansa tuo-

mituksi hirsipuuhun, loitsineen kaikki puut,

etteivät hänen allaan kestäisi. Mutta Juudas
antaa ilmi puutarhassaan kasvavan kaalinput-

ken, joka Jeesuksen kestää, ja noutaa sen juuta-

laisille. Vielä mainitaan Juudaksen varastaneen

Jeesuksen ruumiin ja kätkeneen sen puutar-

haansa. Kun opetuslapset sen johdosta levittävät

huhun Jeesuksen ylösnousemisesta, alkavat säi-

kähtyneet juutalaiset paastota ja rukoilla; yksin

Juudas ei ota osaa tähän murehtimiseen. Länsi-

Englannissa kansantarina tietää Jeesuksen ristin

olleen nimenomaan mistel-vesasta tehdyn. Ylei-

nen keskiajalla on legenda sokeasta sotamiehestä

Longinuksesta, joka Kristuksen kylkeen pistää

perkeleen neuvosta hänelle käteen annetun kei-

hään. Näistä molemmista ynnä jostain Haadek-

seenmenolegendasta on Balder-taru, samoin kuin

Lemminkäisen surmaruno (ks. t.), kokoonpantu.

.Siinäkin o-soittautuvat nimet lähemmin tarkas-

taen kristillisperäisiksi. Ylijumalan ja samalla

..miehen poika" Balder s. o. Herra ja Odinin

puoliso Frigg s. o. Rouva merkitsevät Jeesusta

ja Neitsyt Maariaa. Loki johtuu paholaisen

nimityksestä Lucifer (lue: Lukifer) ja Eodr s. o.

Sota tarkoittaa mainittua soturia Longinusta.
— Mitään mainetta Balderin palveluksesta paka-

nallisena jumalana ei ole säilynyt paikannimissä
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eikä muualla missään kuin yksistään myöhäsyn-
tyisessä Frithjofin sadussa (14 vuosisadrjlta)

,

jonka mukaan Tegn^r on muodostanut saman-
nimisen kuuluisan runoelmansa. K. K.
Balduin, latinalaisia Konstantinopolin keisa-

reita. 1. B. I, Flanderin kreivi, otti osaa n. s.

4:nteen ristiretkeen (1202-04), joka suuntautui
Konstantinopoliin, missä .,latinalainen keisari-

kunta" perustettiin ja B. valittiin keisariksi.

Kuoli noin 1206. — 2. B. II, edellisen sisaren-

poika, viimeinen latinalainen keisari (1228-

61); karkoitettiin 1261 (vrt. Itä-Rooman
keisarikunta).
Balduin, Jerusalemin kuninkaita. B. I, Bouil-

louiu Gottfridin veli, ensimäisen ristiretken joh-

tajia; B. erosi pääjoukosta ja lähti Edessään,
jossa kristityt hänet valitsivat ruhtinaaksi. Vel-

jensä Gottfridin kuoleman jälkeen hän sai Jeru-
salemin kuningaskunnan kruunun (1100) ja hal-

litsi onnellisesti. B. kuoli 1118 retkellä Egyptiä
vastaan. Häntä seurasi hänen serkkunsa B. II,

1118-31, jota seurasi tämän vävy Fulco, 1131-43.
— Fin poika ja seuraaja B. III menetti Edes-
san, mutta oli muuten kelvollinen hallitsija.

Hänen kuolemansa jälkeen 1162 alkoi valta-

kunnan rappeutuminen. (G. R.J
Baldung, Hans. tunnettu nimellä G r i e n

(n. 1476-1545), saks. taidemaalari, puu- ja

kupariupiirtäjä. B. kuuluu siihen taiteilijapol-

veen, joka Saksassa kehittyi Diirerin vaiku-

tuksen alaisena. Rohkea mielikuvitus ja tarkka
luonnontuntemus yhtyvät hänen taiteessaan.

(E. R-r.J
Baldwin [bölduin], Ja m e s M a r k (s. 1861),

aiMtr. sielutieteilijä, professori ensin Princeton-
issa. v:sta 1903 Baltimoressa, on julkaissut

useita sielutieteellisiä teoksia, esim. „Mental
development in the child and the race" (1895),

sekä laajan ,,Dictionary of philosophy and
psychology" (4 nid. 1901-5). A. Gr.

Baldwin [bölduin], Robert (1804-58) , kana-
dalainen valtiomies, toimi innokkaasti Kanadan
itsehallinnon aikaansaamiseksi. Kun Englanti
oli tämän v. 1840 Kanadalle myöntänyt, B. tuli

Kanadan ensimäisen parlamenttaarisen minis-
teiistön johtajaksi v. 1842, mutta luopui tästä

toimesta jo seuraavana vuonna jouduttuaan rii-

taan uuden kenraalikuvernöörin kanssa ; oli

uudestaan ministerinä 1848-51.

Bäle, [hiil], Baselin kaupungin rausk. nimi.

Baleaarit (esp. Jslas Baleares, kreik. Baliä-

re'in), Välimeressä, Espanjan itärannikolla

sijaitseva saariryhmä, johon kuuluvat suurem-
mat Mallorca ja M e n o r e a sekä C a b-

r e r a y. m. pienemmät saaret. Ne muodostavat
yhde.ssä Pityuusein (ks. t.) kanssa Espan-
jan provinssin Baleares, 5.014 km'', 316,530 as.

(190"),1. 63kmMlä. — B. ovat jyrkkiä, vuorisia,

mutta hedelmällisiä; ranuikoiUa on hyviä sata-

mia. Ilmanala on suotuisa. Elinkeinot maan-
viljelys (viljaa, viiniä, etelänhedelmiä) , karjan-
hoito (vars. sikoja), kalastus ja kauppa. Asuk-
kaat ovat uutteraa kansaa, taitavia merimiehiä.
B. jaetaan 5:een oikeuspiiriin (tuomiokuntaan)
ja 61:een seurakuntaan. Pääkaupunki on Mal-
lorcalla sijaitseva Palma (ks. t.). (Saarista

Ikhemmin ks. erikoisartikkeleja). — Vanhalla
ajalla saarten asukkaat olivat taitavia liiifjon-

heittäjiä ; tästä saarten nimenkin arvellaan

muka johtuneen (vrt. kreik. ftoHei™ = heittää)

.

— B. joutuivat 123 e. Kr. Rooman vallan alle,

426 j. Kr. vandaalit, 798 arabialaiset valloittivat

ne; 1228 Aragonian kuningas otti saaret hal-

tuunsa ja perusti (myöhemmin) „Mallorean
kuningaskunnan". Tämä liitettiin Aragoniaan
1343 ja Kastillaan 1516.

Baletti (ransk. ballet, it. l>alle'tto < ballo

-

tanssi), soiton säestyksellä näyttämöltä esitet-

tävä taidetanssi. Oltuaan edustettuna jo kreik-
kalaisten näytelmäkappaleiden kuorotansseissa
ja roomalaisissa pantomiimeissa tämä taidelaji

virkosi uuteen eloon Italian renessanssihoveissa,

siirtyen sieltä Ranskaan, missä se saavutti var-

sinaisen kukoistuksensa 17:nnellä ja 18:nnella

vuosisadalla, täällä Lully ja Quinault sovittivat

sen oopperaan (1671) ja Noverre (1727-1810)

kehitti siitä itsenäisen taidelajin, jossa ainoas-

taan tanssien, plastillisten asentojen ja ilmeik-
käiden liikkeiden avulla esitettiin tiiydellisiä

tapahtumasarjoja, enimmäkseen mytologis- tai

historiallisaiheisia. Etevinä balettimestareina ja

balettien sepittäjinä mainittakoot Galootti,

Milon, Philip ja Paul Taglioni. Balettien sävel-

täjinä ovat esiintyneet vakavatkin säveltäjät,

kuten Gluck, Cherubini, Beethoven. Myöhem-
mistä balettien säveltäjistä mainittakoon Hertel.

Delibes. Viime aikoina suuresti taantunut taide-

laji. V. K-i.

Balfour [hälfu3]. 1. Arthur James B.
(s. 1S4S), eugl. valtiomies, parlamentin jäsen

v:sta 1874 lähtien

;

B. toimi jonkun ai-

kaa enonsa lordi Sa-

lisburyn yksityis-

sihteerinä ja oli tä-

män ensimäisen mi-

nisteristön jäsenenä
(1885-86). Salisbu-

ryn toisessa ministe-

ristössä hän ensin

oli Skotlannin mi-

nisterinä (1886-87).

sittemmin (1887-91)

Irlannin ministerinä
ja (1891-92) en.si-

mäisenä rahakama-
rin lordina ja unio-

nistisen puolueen
jolitujana alihuoneessa. Irlannin ministerinä
tämä filosofisista harrastuksistaan tunnettu mies
osoilti odottamatonta tarmoa koettaessaan pa-

lauttaa maahan laillisia ja rauhallisia oloja.

Sali.sburyn ministeristön kukistuttua 1892 B.

vastu.^tuspuolueen johtajana alihuoneessa kii-

vaasti vastusti Gladstonen homerulepolitiikkau.
Salisburyn kolmannessa ministeristössä (1895-

1902) hän uudelleen oli ensimäisenä rahakama-
rin lordina ja hallituspuolueen johtajana ali-

huoneessa. Salisburyn erottua 1902 B. oli |iää-

ministerinä 1902-05. Ministerikumppauinsa
Chamberlainin suojelustulliharrastuksiin nähden
hän asettui välittävälle kannalle puolustaen
n. s. repressaaliotulleja mutta hyljäten elinta-

varaintullit. Parlamentissa B. on tullut tunne-
tuksi laitavana. kylmäverisenä ja aina taistelu-

valmiina väittelijänii. Hän on myöskin esiin-

tynyt kirjailijana julkaisten filosofiset tutki-

uiukset: „l)ef£nse of philosophic doubt" (1879)

Anliiir .Jann"^ Uailiuir.
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ja „The fouudations of belieS" (1895). Viime-

mainitussa hän koettaa luopumatta vapaa-ajat-

telijakannaltaan osoittaa uskon oikeutuksen ja

naturalistisen maailmankatsomuksen riittämät-

tömyyden. </. F.

2. Francis M aitlandB. (1851-82) , edel-

lisen veli, eläintieteilijä, etevä embryologi, eläin-

tieteen professorina Cambridgessä. Teoksia

,,Treatise on comparative embryology" {1885) ;

,,Elements of embryology" (1883).

Balfour of Burleigh [biilfuo 3V bsali],

Alexander Hugh Bruce, lordi (s. 1849),

skotl. valtiomies, vanhoillisen puolueen johtajia

Skotlannissa; oli 1895-1903 Skotlannin minis-

terinä Salisburyn ja Balfourin ministeristössä

;

luopui 1903, koska vapaakaupan miehenä ei

hyväksynyt ministeristön suojelustulliharras-

tuksia. (J. F.)

Bali, pieni Sunda-.saari, jonka Bali-salmi erot-

taa Jaavasta. B., joka on ryhmänsä läntisin,

on vuorinen saari, jolla on tulivuoria, esim. 3,200

m korkea Pik van Bali. Se on hyvin hedel-

mällinen, siellä viljellään riisiä, maissia, puuvil-

laa, tupakkaa, indigoa ja kahvia. Se jakaantuu
useihin Alankomaiden yliherruuden alaisiin

pikkuvaltioihin ja muodostaa naapurisaaren,
Lombokin kanssa residenttikunnan, 10.522 km=,

523,535 as. Alkuasukkaat ovat läheistä sukua
jaavalaisille, mutta innokkaita brahmalaisia ja

heidän keskuudessaan vallitsee kastijako kuten
hindulaistenkin. — B:n ja Lombokin välinen

salmi on hyvin syvä (yli 1,000 m) ; se jatkuu
syvänä kapeana uomana Celebes-saaren länsi-

puolella. Tätä syvännettä Wallaee piti eläin-

maantieteellisenä rajana Aasian ja Austraalian
saarten välillä. W. S-m.

Bälint, Gabor [iäliiit gäbor] (s. 1844), unk.

kielentutkija, nyk. Kolozsvärin yliopistossa

uraali-altailaisen kielitieteen professorina, kul-

kenut tutkimusmatkoilla etup. turkkilais-tataa-

rilaisten ja mongolilaisten kansanheimojen kes-

kuudessa. Hänen julkaisuistaan ansaitsee huo-

miota Kasanin tataarin kielioppi kielennäyttei-

neen, sanastoineen (,,Kazäni tatär nyelvtanul-

mänyok", Budap. 1875-77). Y. W.
Balk, B e r o ks. B e r o.

Balk, Hermann (k. 1239), saks. ritari-

kunnan maaumestari. Levitti jälkeen v:n 1230

ritarikunnan valtaa pakanalliseen Preussiin ja

oli sen ensimäinen maaumestari siellä; perusti

Thornin, Kulmin ja Elbingin kaupungit; koetti

lempeydellä levittää kristinuskoa voitettuun
kansaan. Saksalaisten ritarien yhdistyttyä
Liivinmaan kalpaveljiin tuli B. sikäläiseksi

maanmestariksi 1237 ; luovutti osan Viroa Tans-
kalle. K. R. B.

Balkan (turk. = ,.vuori" ; bulg. Stara Planina),
vuorijono Balkanin niemimaalla, Bulgaarian ja

Itä-Rumeelian rajavuori, kulkien lännestä itään,

Timok-joesta MustoUe-merelle. Pituus 600 km.
B. jaetaan Länsi-, Keski- ja Itä-B:iin. Länsi-B.,

Timok-joesta Iskerin laaksoon on kidemäisiä
liuskeita, joita ympäröivät nuoremmat kerros-

tumat. Solat eivät ole vuorenharjuja matalam-
mat, n. 1,000 m. Keski-B. on korkein, keski-
korkeus n. 2,000 m, korkein huippu Gjumruktsal
2,374 m, Sipka-sola 1,334 m yi. merenp. Täällä
on vuorilaji myös kidemäisiä liuskeita. Etelässä
«rottaa pituussuunnassa kulkeva halkeama vuo-

ren sen kanssa yhdensuuntaisista syrjäjonoista.
Se viettää pohjoisessa loivasti Bulgaarian tasan-
golle. Itä-B:n muodostaa kolme matalampaa
jonoa, joista keskimäinen Emon (turk. Emiue)
on säilyttänyt Balkanvuoriston muinaisen Hae-
mus-nimen. B:lta saavat useimmat Bulgaarian
joet alkunsa ja myöskin Itä-Rumeelian ilaritsa-

joen pohjoiset lähdejoet, m. m. Tundza. Pohjois-
puoli on metsien peitossa, talvet ovat siellä kyl-
mät, jotavastoin ilmanala vuorten eteläpuolella

on leuto (ruusuja, pähkinäpuita). B:u yli käy
monta tärkeätä tietä: Baba-Konak-solan kautta
Orhanjesta Sofiaan, Sipka-solan kautta Tirno-
vasta Kazaalykiin, Kireskedi-solan kautta Sum-
lasta Karnobfidiin j. n. e. Sodissa ovat B:n
vuoret olleet Turkille tärkeitä suojelusmuureja
pohjoisesta tulevaa vihollista vastaan. 1877-78
v:ieu sodassa ven. kenraali Gurko kulki niiden
yli ja otti vangiksi Turkin armeijan. Tällä ret-

kellä oli Suomen kaarti mukana. W. S-m.
Balkanin niemimaa, Euroopan kaakkoisin

niemimaa; sen pohj.-rajana on Sava, L^nna ja ali-

nen Tonava, lännessä Adrian- ja Joouian-meri, ete-

lässä Välimeri, idässä Aigeian-meri, Jlarmaran-
meri ja Musta-meri. Se käsittää Euroopan Tur-
kin, Bulgaarian ja Itä-Rumeelian, Serbian, Bos-

nian ja Hertsegovinan, Montenegron, Dalmatsian.
Kreikan ja Dobrudzan, n. 580,000 km- ja n. 22 '/.

milj. as. B:n rannat ovat meren uurtamat (ran-

tojen pituus 5,000 km) ja niiden edustalla on
lukuisia saaria. Adrian-meren pohj.-rannikko on
kallioinen monine lahtineen ja saarineen (Dal-

matsia) , eteläisempi ehyt, alava ja saarista köyhä.
Joonian-meren rannikolla ovat Artan-, Fatrasin-

ja Korinton-lahdet, sekä Joonian-saaret. E:ssä

pistävät maahan Messenian- ja Lakonian-lahdet
sekä Mainen niemimaa, jolla on Kap Matapan.
Aigeian-meressä ovat Argosin-, Aiginan-, La-

mian- ja Vallon-lahdet ; Kalkidiken niemimaan
(Athos-niemi) kummallakin puolen Salonikin- ja

Orfanon-lahdet, Lagos- ja Saros-lahdet sekä Ker-
sonesos niemimaa Dardanellein-salmen luona.

B;n niemimaalla erotamme 4 vuorisysteemiä:

1. Binaarinen 1. bosnialainen, luoteesta kaakkoon,
yhdensuuntaisesti Italian Apenniinein kanssa.

Tähän kuuluvat Binaariset, Bosnian, Monte-
negron ja Pohjois-Albanian vuoret. Ne ovat jyrk-

kiä, autioita ja metsättömiä ylätasankoja. Laak-

sot ovat usein luoksepääsemättömiä. Korkein
huippu Dormitor Pohj .-Montenegrossa 2,600 m
yi. merenp. Vuorten välissä on useita järviä,

kuten Skutarin-järvi. 2. Pindos-vuoret ovat

Albanian ja Makedonian rajana. Pohjoisin on

Sar Dagh ; tämän eteläpuolella on ylätasanko jär-

vineen ; tätä seuraa Gramnos-vuoret, Metsovon
vuorisolmu ja varsinainen Pindos, jonka itäpuo-

lella Thessalia sijaitsee. Tämä maakunta on vuor-

ten ympäröimää tasankoa: Otrys-vuori pohjoi-

sessa, Olympos koillisessa, Ossa- ja Pelion-vuoret

idässä. Pelionin jatkona etelässä ovat Keski-

Kreikan ja Morean vuoret, edellisillä on Par-

uassos (2,459) m), jälkimäisillä Hagion Ilias

(2,407 m). 3. Sar Daghin kaakkoispuolella

sijaitsevat Makedonian vuoret laaksoineen,

missä Aigeian-mereen laskevat joet virtaavat.

Idässä ovat Rhodope-vuoret, jotka täyttävät

Länsi-Rumeelian, jotavastoin Maritsa-joki vir-

taa Itä-Rumeeliau kautta. Rannikolla ovat

Istrandza- ja Tegir Dagh-vuoret. 4. Sofian ylä-
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tasangon kautta yhtyvät Rhodope-vuoret Balka-
niin, jonka muodostaa varsinainen Balkan
(ks. t.) ja johon myös kuuluvat Bulgaarian pen-
germäinen ylänkömaa sekä Timok- ja Morava-
jokien välissä olevat itäisen Serbian vuoret.

—

Joista mainittakoon: Savan lisäjoet Vrbas, Bosna,
Drina. Tonavan lisäjoet: Morava, Timok ja

Isker. Aigeian-mereen laskevat: Maritsa, Mesta
(Karasu), Struma, Vardar, Salamvria; Väli-

mereen: Kurotas, Alpheios, Aspropotamos ; Ad-
rian-mereen: Viosa, Drin, Narenta y. m. Kape-
alla läntisellä rannikolla vallitsee melkein Ita-

lian ilmanala: runsaita sateita; siellä viihtyvät
öljypuut, kastanja y. m. Sisämaassa vallitsee

mannerilmasto, sen talvet ovat verrattain kyl-

mät, kuten Keski-Euroopan itä-osissa. Täällä
on havu- ja lehtimetsiä ja viljellään eurooppa-
laisia viljalajeja sekä maissia, tupakkaa, viiniä

y. m. Itäosa on kylmempi ja kuivempi kuin
länsiosa; ilmasto ja kasvikunta välittävät siir-

tymistä pontisiin muotoihin. Etelässä on suo-
tuisa ilmanala (Ateenan keskilämpö 18,2°, kesän
27,3° ja talven 9,6°), kesät ovat usein hyvin
kuivat. Kreikassa viljellään öljypuita. Messe-
niassa kasvavat alativihreät lehtipuut ja saa-

rilla taatelipalmukin kantaa kypsiä hedelmiä. —
B:n kirjavan väestön muodostavat kreikkalaiset,
albanilaiset, turkkilaiset, serbialaiset, bulgaaria-
Iäiset, romaanialaiset y. m. Uskonto pääasialli-

sesti joko kreikk.-katolinen tai muhamettilainen.
(Lisätiedot ovat löydettävissä B:n eri valtioiden

kohdalla; vrt. Balkanin valtiot.)
W. S-m. (K. R. B.J

Balkanin valtiot. Näihin luetaan Bulgaarian
kuuingaskunta (ynnä Itä-Rumeelia) , Euroopan
Turkki, Kreikan kuningaskunta, Montenegron
rulitinaskunta, Serbian kuningaskunta sekä Itä-

valta-Unkariin liitetyt Bosnia ja Hertsegovina
(ks. erikoisartikkeleja näistä).

Balkas, järvi Kirgii-sien arolla. Venäjän
Aasiassa, 274 m yi. merenp., 18,432 km^, 525 km
pitkä, aina 80 km leveä, suurin syvyys 15 m.
B. on laskujokea vailla, mutta silti sen vesi on
makeata. Kaakosta laskee B:iin sen suurin
lähdojoki Iii. Pohjoiset ja läntiset rannat ovat
korkeampia, muut ovat matalat ja kaislan peit-

tämät. Järven pinta alenee alenemistaan. Idässä

se oli ennen Sasyk-kul- ja Ala-kul-järvien yhtey-
dessä, mutta nykyään leveä maakaistale erottaa
ne toisistaan. W. S-m.
Balkonki (ransk. balcon < mysaks. balcho =

palkki), ]iarveke.

Balladi (muin. it. bailata). Italiassa 12:nnelta

vuosis. alkaen käytännössä ollut nimitys, joHa
tarkoitettiin lyhyttä lyyrillistä, useimmiten
lemiiienrunoa, joka laulettiin tanssin .säestyk-

seksi. Samaa laatua oli ransk. balladi. Siirryt-

tyään Englantiin ja Skotlantiin ja muuallekin
Pohjoismaihin (meillä esim. ,,Velisurmaaja",
„Elinan surma") b. tuli merkitsemään eepillis-

lyyrillisiä kansanlauluja, kertovaisia tunnelma-
runoja, joissa usein oli aiheena joku kaukainen
jylliä tapahtuma. Tämän luonteensa b. säilytti

siirryttyään, senjälkeen kuin Percy 1765 oli jul-

kaissut kokoelmansa engl. kansanballadeja,
taiderunouteen, jossa se taidemuotona tuli mer-
kitsemään jotenkin samaa kuin romanssi, pysyen
sentään tunnevivahdukseltaan synkempänä, kaa-
mcan-yksivUrisempänä kuin etelämaalaisen värik-

käämpi, vilkkaampi romanssi. Balladikirjaili-

joista mainittakoon Burger, Goethe, Schiller,
Uhland, Ileine, Scott, Coleridge, Arauy. Koti-
maisista balladikirjailijoista mainittakoon Ok-
sanen („Koskenlaskijan morsiamet"). P. Cajan-
der („Kitari Kauppi", „Vapautettu kuningatar")

,

Eino Leino („Helkavirisiä", „Simo Hurtta").
V. E-i.

Säveltaiteessa b. merkitsee pianon tai orkes-
terin säestämää soololaulua, jonka sisällys on
kertova, tai soitinsävellystä (pianolle, viululle,

orkesterille y. m.), jonka sävy ajatellaan kuvas-
tavaksi sellaista sisällystä. /. K.

Ballagi. 1. Mör B. (1815-91), unk. teolog.

kirjailija ja kielentutkija, Budapestin reform.
tcologi.^eu akatemian professori, syntyi juutalai-
sista vanhemmista, opiskeli aluksi juutalaista
teologiaa, sittemmin Pariisissa insinööritietei-

täkin. Kun juutalaiskysymys Unkarissa v. 1840:n
valtiopäivillä kävi polttavaksi, palasi B. koti-

maahansa ja antautui nyt koko sielullaan ja
suurilla henkisillä voimillaan ajamaan juuta-
laisten unkarilaistuttamista. Täten monipuoli-
sesti sivistyneestä B:sta tuli .sekä yhteiskunnal-
linen että uskonopillinen ja kielitieteellinenkin

kirjailija. Valtiollis-yhteiskunnallisissa kirjoi-

tuksissaan B. kehittelee ajatuksiaan Unkarin
juutalaiskysymyksestä, kansanopetuksesta sekä,

käännyttyään 1843 protestanttiseen uskoon, Un-
karin reformeeratun kirkon asemasta ja sen ai-

neellisen tilan lujittamisesta; uskonopin alaan
kuuluvista julkaisuista mainittakoon hänen
erinomaisilla juutalais-teologisilla selityksillä

varustettu Mooseksen-kirjain unkariunoksensa
(v. 1840) ; unkarin kielen oppimisen helpotta-
misia tarkoittavia julkaisuja olivat m. m. hänen
unkarilais-saksalaiset ja saksalais-unkarilaiset
(nyk. jo vanhentuneet) sanakirjansa, saksan-
kielisiä varten kirjoitetut unkarin kielioppinsa

ja lukukirjansa. Juuri näiden kielikirjojen

kautta hänen nimensä on tullut tunnetuksi laa-

jalti Unkarin ulkopuolellakin. B. harrasti innok-
kaasti unkarin kielen kaikinpuolista kehittä-
mistä ja oli itsekkin ahkera, joskin usein onnis-

tumaton sanaseppä. Kielenuudistusta koskevista
seikoista hän lS80-luvulla takertui Gabor Szar-
vasin toimittaman „Magyar Nyelvör" aikakaus-
kirjan kanssa kiivaaseen riitaan. B:n kielitie-

teellisistä julkaisuista ansaitsee erikoista mai-
nitsemista 2-osainen ,.A magyar nyelv teljes

szötära" (= „Unkarin kielen täydellinen sana-
kirja", Bi)est 1873), johon hän otti silloin tunte-

mansa sekä vanhemman että uudemman kirja-

kielen ynnä kansankielen sanat unkarinkielisine
selityksineen. 1'. IV.

2. Aladfir B. (s. 1853), edellisen poika,
historioitsija, v:sta 1877 dosentti, v:sta 1889
professori Budapestin yliopistossa ; ahkera ko-
koilija (vars. unk. sivistyshistorian alalla) ja

tutkija; huomattavimmat teokset: „Unk. kunink.
henkivartioston historia", 2:n pain. Budap. 1877,

,,Unk. painotoimen historiallinen kehitys", s. p.

1878, ,,\Vallensteinin kroaattilaiset karpiinimie-
het", s. p. 1882, „Colbert", s. p. 1887-90, „Fried-
rich Wilhelm I, Preussin kuningas", s. p. 1888,
„Ranskan vaikutus Euroopan sivistykseen", s. p.

1889.

Ballantyne [hälantainj, James (1813-64),
orientalisti, kotoisin Skotlannista, tuli 1841 Be-
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uares Collegen johtajaksi Intiassa ja 1S61 East
India Officen kirjastonhoitajaksi; kuoli 1864.

Hän on julkaissut useiden intian murteiden
kielioppeja ja teoksia sanskritin kirjallisuuden

alalta sekä koetti sovittaa yhteen intialaista ja

eurooppalaista filosofiaa teoksissaan ,,Synopsis of

fcience in Sanskrit and English" (1856) ja

„Christianity contrasted with Hindu philosophy"

(1859). A'. T-t.

Ballasti (ruots. ballast), painolasti.

Ballenyn-saaret [bälanin-], pieni, Balenyn
1839 löytämä antarktinen saariryhmä Uuden
Seelannin eteläpuolella, 67° et. lev. 163° it. jiit.

Eräällä saarella on palava tulivuori.

Ballerina [-V-] (it.), tanssijatar.

Ballestrem, Franz (s. 1834), kreivi, saks.

politikoitsija. Oli ensin sotilas ja valittiin sit-

temmin valtiopäiville. Katolisen " („Centrumin")
puolueen yhtenä johtajana B. innokkaasti otti

osaa .,Kulturkampf" nimellä tunnettuun riitaan

1870-luvulla. Oli vv. 1898-1907 Saksan valtio-

päiväin presidenttinä. G. K.
Ballista (lat. < kreik. hallein = heittää),

heittokone, jolla muinoin sodassa heitettiin kiviä

ja pölkkyjä tai suuria nuolia. Heittovoiman
antoivat jännitetyt köydet tai jouset.

Ballistiikka (kreik. baltein = heittää) , oppi
heitettyjen tai ammuttujen kappaleiden liik-

keestä. B:aa on kahta lajia: sisäinen b. käsitte-

lee heittokappaleen liikuntoa ampuma-aseen si-

sässä ; ulkoinen b. sen liikuntoa ampuma-aseesta
lähdön jälkeen. Edelliseen kuuluu räjähdys-
aineen palamisen ja voimanannon tutkiminen
sekä niiden suhtautuminen ampuma-aseeseen;
jälkimäinen käsittelee heittokappaleen rataa il-

massa ja sen sattumismahdollisuuksien ja -vai-

kutuksen määräämistä.
Ballistiitti, vähäsavuinen ruutilaji, joka si-

sältää nitroglyseriiniä, pumpuliruutia ja nitro-

naftaliinia. Alfred Nobelin keksimä 1887.

Ballistinen pendeli (vrt. Ballistiikka),
koje, jolla määrätään heittokappaleiden alkuno-
peus. Yksinkertaisimmassa muodossa heiluri,

jonka alaosaan laitettua vahviketta kohti luoti

ammutaan. Nopeus määrätään sitten heilahduk-
sen suuruudesta.
Balien [balö] (ransk.), pallo, erittäinkin ilma-

pallo. Ballon captif, ilmapallo, joka köy-
sillä t. m. t. on maahan kiinnitetty; ballon
d'e s s a i [b. dese'J „koepaUo", tiedonanto (esim.

valtioll. kysymyksissä), joka lasketaan julkisuu-

teen vain siksi, että saataisiin tietää, minkä
vaikutuksen aiottu toimenpide toteutettuna
tekisi; edellä käypä koe; b. sonde [sud], ylem-
pien ilmakerrosten tutkimista varten ylös lähe-

tetty, paperista tai kautsusta valmistettu pieni

ilmapallo, joka on varustettu itsemerkitsevillä
ilmatiet, koneilla.

Ballote, karva nokkonen, Lahiatm-)ie\-

raoon kuuluva kasvisuku. B. nigra, jolla on huu-
limainen, valkea, karvainen teriö, esiintyy

meillä satunnaisena lastauspaikoilla ja kukka-
tarhoissa.

Ballcteeraus (< engl. 6aH = pallo), suljettu

äänestys, varsinkin käyttämällä valkeita ja mus-
tia palloja, palloääuestys.
Ballotementti (ransk. hallotiement) , se hei-

lahteleva liike, mikä jotakin nesteessä uisken-
televaa esinettä (esim. sikiön päätä lapsivedessä,

27 Paiutttu '"
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polvilumpiota vesipolvessa) ohimennen painaessa
syntyy tämän pyrkiessä jälleen omaan tasapaino-
asentoonsa.
Balmaceda /-e'-/, Jos6 Manuel (1840-91),

chileläinen vapaamielinen valtiomies, perusti yh-
dessä Errazuriz veljesten kanssa chileläisen re-

formiklubin. B. tuli 1882 sisäasiain ministeriksi
presidentti Santa Marian ministeriöön. Jo edus-

kunnassa ollessaan hän oli toiminut kirkon erot-

tamiseksi valtiosta ja nyt hän pani toimeen
(1884) pakollisen siviiliavioliiton y. m. papis-

tolle epämieluisia uudistuksia. V. 1886 B. valit-

tiin Chilen presidentiksi, mutta ryhdyttyään
valtiokaappaukseen vastustajainsa kukistami-
seksi hän sai aikaan kapinan (1891), johon B.

sortui.

Balmasev [-e'-], S t e p a n (k. 1902) , ven. yli-

oppilas, saapui 15 p. huhtik. 1902 ajutantiksi
puettuna si-säasiainministeri Sipjaginin virka-

huoneeseen Pietarissa ja ampui hänet kuoliaaksi.

B., jonka mainitaan olleen ainoastaan 21-vuo-

tiaan, kieltäytyi anomasta armoa keisarilta, ja

hirtettiin Pähkinälinnan vankilan pihalla 16 p.

seuraavaa toukokuuta. K. G.
Balniont, Konstantin Dmitrijevitä

(s. 18G7), ven. runoilija, symbolistisen eli, kuten
Venäjällä sanotaan, „dekadenttisen" suunnan
etevin edustaja venäl. kirjallisuudessa. Asuu
Moskovassa. Hänen runoutensa liikkuu vain haa-
veiden maailmassa. Ihmiset ja elävä luonto eivät

häntä liikuta, sen sijaan hän henkilöitsee tähdet,

avaruuden, luonnonilmiöt y. m. s. Kaikki on
vain vertau.skuvia (.symboleja). B:n runojen
muoto on loistava, mutta niissä on paljon haet-

tua, joutavaa yli-ihmispalvelusta ja itsejumaloi-

mista. Hän on v:sta 1890 alkaen julkaissut

useampia runokokoelmia ja kääntänyt länsi-

euroop[ialaibta runoutta, m. m. Shelleyn teokset

venäjäksi. J. J. SI.

Balmoral Castle [bälmo'r3l käsi], linna Skot-

lannissa, Aberdeenin kreivikunnassa, Dee-joen

rannalla. Sen osti kuningatar Viktorian puo-

liso Albert ja siellä Viktoria usein vietti osan

syksyä.
Balneologia (lat. balneum = kylpy, ja kreiK.

/ogo.s-= oppi) , oppi erilaisista kylvyistä ja niiden

terveydellisestä merkityksestä. — Balneote-
rapia, oppi kylpyjen käyttämisestä terveyden-

hoidossa ja parantamistarkoituksiin, kylpyhoito.

Balsameeraus ks. P a 1 s a m o i m i n e n.

Balsami ks. Palsami.
Balsamihaapa ks. Haapa.
BalsaniiiJoppeli ks. Haapa.
Balsamodendron ks. P a 1 s a m i p u u.

Balsamoiminen ks. P a 1 s a m o i m i n e n.

Balsamum ks. Palsami.
Balsbergin luola, vanhastaan tunnettu liitu-

kautiseen sorakalkkiin syntynyt luolamuodos-

tuma Kristianstadin läänissä. Ruotsissa. Jo

Linne kirjoitti aikanaan siitä selityksen ja

vähän myöhemmin se kartoitettiin. Nykyisin

G. De Geer on sitä tutkinut ja selittää siinä

olevan 2 osastoa, toisen ulomman, 40 m pitkän,

toisen sisemmän, 20 m pitkän ; ne erottaa toi-

sistaan syvempi, usein veden alla oleva käytävä.

Mahdollisesti on näitten takana vielä kolmas

osasto. De Geer on sitä mieltä, että luola on

syntynyt kalkkia liuottavan lähdeveden uurta-

mista tiehyeistä, jotka sitten vieremien kautta
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ovat melkoisesti laajentuneet. Luolasta on
saatu monta liitukauden aikuista kivettymää.
Balta-Liman, kylä euroopanpuoleisella Bos-

porin ranuJiUa; siellä tehtiin 1 p. toukok. 1849

Turkin ja Venäjän välillä sopimus, jonka mu-
kaan molemmat valtiot saivat 7 vuotta kestävän
interventsioui- (välitys-)oikeuden Tonavan ruhti-

naskuntien asioissa. TV. S-ni.

Baltia, Plinius vanhemman nimittämä saari

Skyytian rannikolla ; Baltia nm e r e n (Mare
baUiciihi) mainitsee ensiksi Adam Bremeniläinen.

Baltilainen, itämerenmaakunt alainen.
Baltilaiset kielet, liettuan, lätin ja preus-

sin (niuiiiaisprcussin) kielet (ks. erikoisartik-

keleita näistä), muodostavat n. s. baltilaisen

kieliheimon indoeurooppalaista kielikuntaa. Bal-

tilainen kieliheimo on läheistä sukua slaavilai-

selle kieliheimolle.

Baltimore [höltimoo], Marylandin valtion

kaupunki Yhdysvalloissa, Patapsco-joen varrella,

joka B:n kohdalla levenee muodostaen erinomai-
sen sataman, 22 km Chesapeak-lahdesta ; 553,669

as. (1906) (V. 1810 26,144, v. 1870 267,354).

Suuri (liha-, kala- ja hedelmä-) säilyke-, teräs-

tavara-, purjekangas-, tupakka- y. m. teollisuus,

teurastuslaitoksia, höyrymyllyjä. 10:n rautatien

lähtökohta. B. harjoittaa suurta kauppaa: jauho-
tavaroiden, säilykkeiden, rasvatavarain, tupakan,
puuvillan, paloöljyn y. m. vientiä. Teollisuus-

tuotteiden vuotuinen arvo on 900 milj. mk,
vientitavaroiden 450 milj. mk. Merestä pyydi^-

tään ostereita. Kadut ovat leveät ja suorat,

I-äiikadut ovat nimeltään B.-street, Broadway ja

Charles-.str. Monta kaunista puistoa, ja useita
loistorakennuksia ja muistopatsaita (esim.

Wasliingtonin) . Kaupunki on katolisuuden piiä-

jiaikka Yhdysvalloissa; kat. arkkipiispanistuin.

Taidekeskus. Monta sairas-, hulluin- ja köyhäin-
huonetta y. m. armeliaisuuslaitoksia. Huomatta-
vat ovat vielä n. s. Johns Hopkins yliopisto

(filosofinen ja lääketieteellinen tiedekunta),
useita korkeakouluja ja (coUege)ophtoja., kirjas-

toja ja museoita. B. tuli 1729 kaupungiksi, 1904
hävitti sitä kaulica tulipalo, jonka aikaansaamat
valiinf;ot uousivat yli 3H0 milj. mk:n. W. t<-m.

Baltimore-liutu ( Ihjpliantcs baltimoreJ,Voh).-
Ameriikan suosituimpia laululintuja, lähinnä
sukim meidän kottaraisellemme. Koiras musta
ja punakeltainen, naaras punaisenharmaa ja kel-

tainen. Kakentaa taidokkaan, oksasta riippuvn
pesii II.

Baltinen jäävirta, gcol., jäätikkö, joka eri

aikoina jääkaudella kulki Itämeren ahu'ella.

Krotetaan kaksi tällaista: vanhempi b. j.,

jonka olemassaolon Saksista, Alankomaista ja

.lyllaiinista löydetyt, Ahvenanmaalta tulleet kal-

lionlolikareet todistavat: nuorempi b. j. oli

alaltaan paljoa pienempi. Se kulki ölannin
eteläp.-iästä liinteen ja loppui Kattegatin etelä-

ja .lylliuinin itiiosassa. W. B-tn.

Baltinen merivirta, Itämeressä (ks. t.) ha-

vaittava pintavirta, joka Juutinrauman ja Belt-

tien kautta vie tämän meren vähemmän suo-

laisen vedc^n >ilos Kattegatiin, Skagerrakiin ja

Pohjanmereen. Tämän piutavirran alla virtaa

syvyydessä vastakkainen, vahvempi tahi hei-

kompi virta, joka tuo suolaisemi)aa, raskaamjiaa
l'olijanmeren vettä Itämereen, aiheuttaen täällä

pohjaveden suuremman suolapitoisuuden.

Baltischport ks. P a 1 1 i s k i.

Baltistan 1. Pieni Tibet, Englannin
vasallivaltion Kasmirin pohjoisin osa Etu-In-
tiassa, n. 34,000 knr, 60,000 as. B. sijaitsee

Indus-joen latvoilla ja on hyvin korkeata vuori-
maata (Karakorurain vuoriston korkeimmat hui-

put ovat täällä). Ainoastaan harvat laaksot ovat
asutut, mutta ne tuottavat lämpimien kesäin
takia viljaa, hedelmiä ja viiniä. Asukkaat ovat
muhametinuskoisia tibettiläisiä.

Baltit (,. rohkeat") , länsigoottien kuningassuku
vv. 395-531.

Baluba, bantuneekeri-heimo Kongossa Kassai-
ja Sankuru-jokien välissä. Näitten, samoin kuin
naai)uriheimojenkin keskuudessa, tavataan ete-

läiselle Kongo-alueelle omituinen, B:n keskuu-
dessa korkealle kehittynyt vanha, alkuperäi-

nen bantusivislys. Käsi- ja kotiteollisuus on
pitkälle kehittynyt, ja kansan aisti käsitöittensä

koristelemisessa tulee esille etenkin puunleik-

kaus-, sepän- ja kutomatöissä. B.-heimon elin-

keinona on maanviljelys, joka suoritetaan orjien

avulla, IV. ^'-m.

Baluchistan ks. B e 1 u t s i s t a n.

Baluckl {-utskij, Michal (1837-1901), puo-
lalainen kirjailija, on novelleissaan ja varsinkin
keveissii, pintapuolisissa huvinäytelmissään esit-

tänyt Galitsian puolalaisten turhamaista herra.s-

telemista. «/. </. M.
Balustradi (ransk. iulustrade), rintanoja

(esim. penkereiden ja portaiden kaiteina).

Baluze [-lyz], Etienne (1630-1718), ransk.

historioitsija, tuli 1667 Colberfin kirjastonhoita-

jaksi, 1670 kanonisen oikeuden professoriksi

Collöge royaliin : joutui Ludvik XIV:n epäsuo-
sioon ja karkoitettiin Pariisista 1710, syystä että

(di liittänyt teokseensa „Histoire gt-nCalogique

de la maison d'Auvergne" asiakirjoja, jotka tuki-

vat Bouillon-suvun perintövaatiinuksia Auverg-
nen kreivikuntaan; sai 1713 luvan palata Parii-

siin, mutta ei entiseen virkaansa. B. oli aikansa
oppineimpia miehiä; on arvokkaiden historial-

listen teosten ohessa julkaissut tärkeitä asia-

kirjakokoelmia, ra. m. „Capitularia regum Iran-

corum". Hänen jälkeensä jääneet muistiinpanot
ovat vieläkin tyhjentymätön aarreaitta.

Balzac 1-za'k], H o no r 6 de (1799-1850).

ransk. kirjailija, synt. Tours'issa. Oltuaan al-

kuaan juristi hän
alkoi 1822 eri sala-

nimillä julkaista ro-

maaneja, joilla ei sen-

tään ole kirjallista

arvoa. Telityään 1825

epäonnistuneen yri-

tyksen ruveta kirjan-

kustantajaksi julkai-

semalla halpaliintai-

sia klassikkopainok-
sia — yritys, joka
hänen lojipiiiäkseen

sälytti hänen har-
tioilleen velkataakan,
jonka alta hän jätti-

Ui isinä isi ininälläkään

työllä ei enää vapau-
tunut — B. julkaisi vihdoin 1829 ensimäisen
omalla aimellään varustetun romaanin „Le der-

nier chouan", joka saavutti menestystä. Nyt seu-

UniunV- )lr Ualzac
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rasi kuumeisessa työssä (hän oli todellinen työn

jättiläinen, ainoastaan muutaman tunnin iltasella

hän soi itselleen lepoa) romaani romaania, lähes

satakuntaan asti, jotka hän kaikki liitti yhdeksi
kokonaisuudeksi ,,La com^die humaine". jonka
tarkoituksoua oli kuvastaa koko hänen aikansa

Ranskaa. — Kolmea kuukautta ennen kuole-

maansa hän vietti häitä puolalaisen kreivittären,

rouva Hanskan kanssa, jonka kanssa hän jo v:sta

1833 oli ollut ahkerassa kirjeenvaihdossa. — B.

oli tulvivan rikas, verekäs luonne, joka kuohui
aatteita ja suunnitelmia. Hänen melkein animaali-

nen elokkuuiensa, hänen tyhjenemätöu, räikeä ja

alati tuores ja virtaava kuvauskykynsä, hänen
terävä, vääjäämätön, ihmiskurjuuden ja -halpuu-

den kuilutkin läpinäkevä psykologinen silmänsä

tekivät hänestä romaanin uudistajan, jonka muo-
dostamana romaanista tuli koko aikakauden ja

yhteiskunnan tapojen kuvastin. Hänen „La eomf-

die humaine"nsa ja varsinkin sen suurisuuntainen

ryhmittely tuli koko hänen aikansa Eanskan, tai

lähimmin Pariisin kuvastimeksi. Koko elämän
kiehunta ja kuohunta, kaikki ihmisellisten into-

himojen pyyteet, rahan- ja kunnianhimon pyör-

teet elävät siinä alastomassa räikeydessään. B.

ei ehkä ollut niin suuri taiteilija, kuin runoilija,

hänen hedelmällistä mielikuvitustaan ei ollut

tukemassa yhtä korkealle kehittynyt ja valmis

tyyliaisti, mutta tämä mielikuvituksen voima
hänessä taas on niin sähköttävä, että hän itsekin

eli sen lumossa siinä määrin, että sanotaan

hänen toisinaan pulmneen kirjojensa henkilöistä

ja heidän asioistaan kuin elävistä ihmisistä. —
„La comrdie humaine" on jaettu useampiin ala-

osastoihin, kuten „Scönes de la vie privöe",

„Scönes de la vie de province", „Se6nes de la

vie parisienne", .,£tudes philosophiques" j. n. e.

Huomattavimmista siihen kuuluvista kirjoista

mainittakoon „La physiologie du mariage", „L6
peau de chagrin", „La femme de trente ans",

(Kcski-ikäinen nainen), „Eug6nie Grandet",

,.lllusions perdues", „Le p6re Goriot", „La cou-

sine Bette". Paitsi tätä pääteostaan julkaisi B.

„Les eent contes drolatiques". aistillisia, vapaim-
paan renessanssisävyyn sekä Margareeta Navar-
ralaisen ja Eabelais'n henkeen kirjoitettuja

novelleja. — Draamojakin, joista sentään ainoas-

taan huvinäytelmä „Mercadet" saavutti suosiota,

on B. kirjoittanut. — Taidesuuntansa kehittäjiä

B. sai n. s. naturalistisessa koulussa, Flaubertissa,

Zolassa, Maupassantissa. [Gautier, „nonor6 de

Balzac" (1S56), Erik Lie, „Honor6 de Balzac"

(1893).] V. K-i.

Balzac [-a'Ic], Jean Louis Guez de (1597

-1654), ran.sk. kirjailija, „proosan Malherbe",
kuuluisan Kambouillet piirin kannattavimpia
\oimia, tavoitteli Ciceron malliin siloiteltua tyy-

liä, ja saavutti varsin huomattavan sijan Rans-
kan proosakielen kehittäjänä, mutta myöskin
sen kangistajana. Paitsi kuuluisia „Lettres",

hän on kirjoittanut ,,Le prince", ,,Le Socrate

chr^tien" ja „Aristippe". V. K-i.

Balzer, O s w a 1 d (s. 1858) , puolal. oikeus-

tutkija, on v:sta 1885 puolal. oikeuden professo-

rina Lembergin yliopistossa ja on julkaissut ete-

viä tutkimuksia puolal. oikeuden historiassa, m.
m. „Corpus iuris polonici". J. J. M.
Bambara, länsi-afrikkalainen sekakansa (su-

dan-neekereistä, fulbekansoista) Senegal- ja Ni-

ger-jokien latvoilla. Uskonto pääasiallisesti

pakanallinen. Harjoittaa tuottavaa maanvilje-
lystä, puuvilla- ja metalliteollisuutta. B.-maalla
oli ennen oma kuninkaansa Segu Sikorossa, Ni-

ger-joen varrella. V. 1891 B.-maa tuli Eanskan
yliherruuden alaiseksi. Sen nyk. pääkaupunki
on Bammako. joka sijaitsee Niger- joen ja Sene-
gal-Niger-radan yhtymäkohdassa.
Bamberg, Pohj.-Baierin kaupunki Oberfran-

kenin hallitusalueella Eeguitz-joen varrella,

45,483 as. (1905), etupäässä katolilaisia. Suuri
kutomateollisuus, rattaiden ja huonekalujen val-

mistusta, tupakka- ja oluttehtaita, suuri puu-
tarhanviljelys ja vilkas kauppa. Monen rautatien

yhtymäkohta; eläinmarkkinoita. Arkkipiispan-
istuin, katolinen pappis- ja opettajaseminaari,
monta koulua, houruinhuone y. m. Monista kir-

koista mainittakoon loistava nelitorninen tuo-

miokirkko ll:nneltä vuosis. : muista rakennuk-
sista ovat raatihuone ja vanha linna „Alte Hof-
haltung" merkillisimmät. B. mainitaan ensi ker-

ran 9(l'i j. Kr.; se tuli B:n hiippakunnan pää-

kaupungiksi 1007 ja luovutettiin Baierille 1802.

W. S-m. (K. B. B.)

Bamberger, Ludvig (1823-99), saks. poli-

tikko. Otettuaan osaa 1848-49 v:n vallanku-

moukselliseen liikkeeseen hänet tuomittiin kuo-

lemaan ja hänen täytyi paeta. Vv. 1853-66 B.

johti erästä pankkiliikettä Pariisissa, mutta .sai

1866 luvan palata kotimaahansa. V. 1868 hän
tuli tulliparlamentin jäseneksi ja 1871 valtio-

päiville, jossa hän v:een 1880 saakka kuului kan-

sallisvapaamieliscen puolueeseen ja vastusti Bis-

marekia (esim. tämän suojelustullipolitiikkaa)

ja katederisosialismia. Myöhemmin hän siir-

tyi saksalais-vapaamieliseen puolueeseen. B. on

myöskin kirjoittanut lukuisia valtiollisia ja ta-

loudellisia kirjasia ja artikkeleita m. m. raha-

ja paukkioloista.
Bambino /-»'-/ (it.), lapsukainen. S a n t i s-

s i m o b. (kaikkein py-

hin lapsi), Jee.suslapsi

;

nimitystä käytetään erit-

täinkin eräästä puusta
veistetystä ja jalokivillä

runsaasti koristetusta

nukentapaisesta Jeesus-

lapsen kuvasta Eooman
,,.Ära eoeli" kirkossa.

Jouluaatosta loppiaiseen

sitä pidetään näytteillä

„seimessä" ja 5-10-vuo-

tiaat lapset „saarnaavat"
sen edessä. Muina aikoina

talletetaan kuvaa säi-

liössä, paitsi milloin sitä

vaunuissa kuljetetaan

kaupungille sairaita pa-

rantamaan. J. fr.

Bambocciadit [-bottsä-J, italiaksi nimitetään

näin realistisia, lystikkäitä kuvia kansanelä-

mästä. Nimi johtuu hollantilaisesta kansanelä-

män maalaajasta Pieter van Laerista, joka Eoo-

massa oleskellessaan 1623-39 sai liikanimen Bam-
boccio, s. o. kääpiö. R. E. B.

BamboG {bumbu'J. 1. Silaamattomat intialai-

set saviastiat. — 2. Sumatralainen Viljamitta =

1,85 kg.

Bambu, b a m b u r u o k o (Buinbusa), troo-



839 Bambuk— Bancroft 840

pillinen, varsinkin intialainen Graminaccce-hei-

moon kuuluva kasvisuku. Laajalle haaroittu-

ueesta juurakosta kohoaa onttoja, nivelikkäitä,

vihreitä, pystysuoria varsia, jotka ensimäisinä

vuosina ovat pehmeitä ja haarattomia, mutta vä-

hitellen puutuvat ja haaroittuvat. Kuumien mai-
den sadeaikana voivat sellaiset versot kasvaa
täyteen korkeuteensa, 40 m, 5-6 viikon kuluessa.

Kukat monikukkaisissa tähkissä. — Vanhempia
kcvia varsia käytetään paaluiksi, riuvuiksi, ra-

kennuksien, veneitten, lauttojen y. m. tekoon.

liani tuiruuUo.

nuorempia aidoiksi, palmikoimistöihin j. n. e.

Lehdistä valmistetaan hattuja, mattoja; ne kel-

paavat myös karjanrehuiksi. Niinestä kiinalaiset

tekevät hienoa paperia. Aivan nuorista vesoista

valmistetaan säilykkeitä. N. s. t a b a s i r i a,

vaaleita tahi tummahkoja, suurimmaksi osaksi

piihaposta muodostuneita pikkujyväsiä, joita ke-

rääntyy korren väliseiniin, käytetään itämailla

usean eri taudin lääkkeenä.
Bambuk, maakunta Hanskan Senegalin siirto-

maassa Jjänsi-Afrikassa, ylisen Senegalin ja

tämän lisäjoen Falemen välissä. N. 800,000 as.

(neekereitä) . Maan täyttää Tambura-vuoristo,
jossa on rautaa runsaasti

;
joissa on kultaa. B.

tuli Ranskan suojeluksen alaiseksi 1858. Sen
kautta kulkee Senegal-Niger rautatie, jonka län-

tisin asema on Kayes Senegal-joen varrella.

W. S-m.

Bambusa ks. B a m b u.

Ban fbäj (ransk.) ks. B a n n.

Bän ks. B a a n i.

Ban, Mäti ja (1818-1903), dalmatsialaisser-

bialaincn runoilija. On kirjoittanut useita huo-

mattavia historiallisia draamoja, kuten „Mejrima

Hanaaniknsvi.
(( kukka, h hciii-lniiiryhmil.

eli bosnialaiset", „Jan Hus", ,.Ruhtinas Niko-
laus Zrinji". J. J. M.
Banaali (< ransk. 60»= käsky, kielto), al-

kuaan se, minkä läänitysherra oli jättänyt vasal-

lin käytettäväksi ; nyk. = arkipäiväinen, taval-

linen. — Banaliseerata, tehdä arkipäiväi-

seksi, tavalliseksi.

Banaanikasvi (Musa paradisiaca) , troopilli-

sesta Aasiasta polveutuva kuumien maiden mitä
kaikkein tärkeim-
piä viljelyskas-

veja. Monivuoti-
sesta juurakosta
kasvaa muuta-
massa kuukau-
dessa 7 m pitui-

nen varsi, jonka
latvassa on lehti-

latvus. Lehtilapa
3-4 ra pitkä, 0,3

m leveä 1. suurin,

mikä tunnetaan,
usein tuulen vai-

kutuksesta repey-

tynyt. 6-8 kuu-
kauden vanhana
kasvi alkaa kuk-
kia. Kukat ti-

heissä, suurissa,

painostaan riip-

puvissa, parin
metrin pituisissa

tertuissa, keskellä terttua likaisen kellanval-

keita, tyvessä ja latvassa punaisia. Hedelmä
keltainen, n. 30 cm pituinen, kurkun näköinen
marja, samassa tertussa niitä on usein 100-200

kpl. Sisästä se on kypsänä täynnä sokerinpitoista,

imelää, tuoksuvaa hedelmälihaa. Hedelmäin kyp-
.syttyä kasvi lakastuu, mutta juurakosta on sillä-

välin kohonnut uusia vesoja. B. on miltei kadot-
tanut siemenmuodostuskykynsä, jonka vuoksi
sitä lisätään juurakkopalasia istuttamalla. Sato
on runsas, samalta alalta 15 kertaa suurempi
kuin vehnän ja 3,5 kert. suurempi kuin perunan.
Meidän maahamme tuodaan hedelmiä, banaaneja,
jiuoleksi raakaleina, jolloin ne sisältävät enim-
mäkseen tärkkelj-stä. — Useissa kuumissa maissa
banaanit ovat asukkaiden pääravintona; sen leh-

distä rakennetaan majoja ja kuiduista kehrätään
lankoja, joista kudotaan kangasta tahi punotaan
köyttä. — B:n muunnoksena kasvitieteilijät pitä-

vät p i s a n k i a (M. sapientuni), jonka varsi on
punatäplikäs tahi juovainen, hedelmät lyhyempiä
ja pyöreämpiä. Musa iextilis antaa manilla-

hamjipua.
Banaatti ks. B a a n a a 1 1 i.

Banana, Kongo-valtion tärkein satamakau-
punki, Lounais-Afrikassa. Se sijaitsee hiekka-

matalikolla pohj.-puolella Kongo-joen suuta. B.

on samannimisen piirikunnan pääkaupunki, sillä

on hyvä ulkosatama ja monta kauppapaikkaa
(ks. B o m a)

.

Vt'. S-m.

Banco ks. Bank o.

Bancroft (hänlcroftj, George (1800-91),

amer. historioitsija ja valtiomies. B. opiskeli

yliopiiilanna Saksan yliopistoissa. Palattuaan
Ameriikkaan hän toimi jonkun aikaa opettajana,

mutta siirtyi 1830 politiikan ja historiantutki-

muksen alalle. V. 1838 hän tuli Bostonin tullin
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ylitarkastajaksi ja 1845 Yhdysvaltaiu meriminis-

teriksi. Vt. 1846-49 B. oli lähettiläänä Lon-

toossa, 1867 Pietarissa, 1868-74 Berliinissä. Valtio-

tcintensa ohessa ja lomassa hän harjoitti laa-

joja arkistotutkimuksia suureksi suunniteltua

Yhdysvaltain historiaa varten, joka ilmestyi vv.

1S34-S2 välillä 12 niteessä nimillä „History of

the United States" ja „History of the formation

of the constitution of the United States". Tämä
teos, josta on ilmestynyt useita painoksia, on
kirjoitettu selväpiirteise.sti ja isänmaallisella

lämmöllä; esitystapa on kuitenkin samalla kovin

mahtipontista. J . F.

Bancroft [härikroft], Hubert Howe (s.

1832) , amer. historiantutkija, oli kirjakaup-

piaana San Franciscossa, missä hän varoihin

päästyänsä perusti suurenmoisen kirjaston, jo-

hon hän kokosi läntisen Pohjois-Ameriikan ja

Meksikon historiaa ja kansatiedettä valaisevia

kirjoja, karttoja, asiapapereita ja muinaisjään-

nöksiä. Tämän aineksen hän on lukuisain apu-

laisten myötävaikutuksella julkaissut kahdessa
teoksessa: ,,The native races of the Pacific Sta-

tes" (1875) ja „History of the Pacific States"

(1882-91). J. F.

Banda (it.), mus. 1. Meluava „janitsaari-

soitto" (puhallus- ja lyöntisoittimia) ; sotilas-

soittokunta. — 2. Lyöntisoittimia hoitava orkes-

terin osa.

Bandaasi (ransk. handage), Inäket., side.

Banda-meri, Banda-saarten eteläpuolella, ks.

Iso valtameri.
Bandanna [-a'n-], eräs intialainen värjäys-

menettely, joka suoritetaan siten, että värjättä-

vään kankaaseen ennen värjäämistä sidotaan

langalla poimuja niille kohdin, mihin kuvioita

tahdotaan tehdä. Tällöin eristää (reserveeraa)

lanka sen paikan kankaasta, johon se on sidottu,

väristä, joten langan jälki jää värittömäksi kun
sen sijaan muu osa kangasta tulee värilliseksi.

Näin saadaan värillisiä pyöreähköjä kuvioita

värjätylle kankaalle. Jos nämäkin tahdotaan
saada värillisiksi, menetellään värillisen kan-
kaan kanssa edellä sanottuun tapaan tai värjä-

tään kangas uudessa värikasteessa, jolloin ennen
tehdyt valkeat kuviot saavat tämän värin.

V. V.

Banda Oriental ks. Uruguay.
Banda-saaret, Molukkien eteläisin, alanko-

maalaiseen Amboinan residenttikuntaan kuuluva
saariryhmä, 42 km'; 9,334 as. (1895), joista n.

700 eurooppalaista. Saariin luetaan Lso-Banda,
Gunong-Api, jolla on 583 m korkea palava tuli-

vuori, ja Banda Neira, jolla pääkaupunki Banda
sijaitsee. Näiltä saarilta saadaan melkein kaikki
kaupassa olevat muskottipähkinät. Portugalilai-

set löysivät saaret 1512; 17:nnen vuosis. alku-

puolella ne joutuivat Alankomaille.
Bandasisti, kirurgisten siteiden valmistaja.

Bandello /-e'-/, Matteo (n. 1480-1561), kuu-
luisa it. novellikirjailija, joka loppuikänsä eli

Ranskassa piispana. B:n novellit ovat hyvin
avopuheisia, rohkeasisältöisiä ja vilkkaita, mut-
ta italialaiset moittivat niiden kieltä epäpuh-
taaksi. Shakespeare on saanut hänen novel-

leistaan aiheen näytelmäänsä „Paljon melua
tyhjästä", sekä todennäköisesti myöskin ,,Eo-

meoon ja Juliaan", sekä „Loppiaisaattoon".
V. K-i.

Banderilla [-i'ija] (esp. < uuslat. bande'rium
-lippu), pieni lippu, lyhyt kirjavilla nauhoilla
koristettu keihäs, jota banderillo (härkä-
taistelija) käyttää härkätaisteluissa.

Banderoli (ransk. banderole), pieni lippu,

joka keskiajalla kiinnitettiin tupsuisella rih-

malla peitsiin, sotatorviin y. m. ; tarkastusmer-
killä varustettu paperiside, jonka julkinen viran-

omainen kiinnittää tarkastamaansa esineeseen.

O. E:nen.
Bandiitti (it. 6a«(ii'<o = karkoitettu) , ryöväri,

maantierosvo.
Bandjermassin. 1. Alankomaiden residentti-

kunta (hallitusalue) Borneon eteläosassa; sen
nykyisenä virallisena nimenä on Borneon
etelä- ja itäosa; 7,412 km', n. 800,000 as.

(dajakkeja, malaijeja, sekä vähän kiinalaisia ja

eurooppalaisia). Maa on pääasiallisesti aarnio-

metsäin peitossa. — 2. B., yllämainitun resi-

denttikunnan pääkaupunki Barito-joen varrella,

n. 17,000 as., joista 455 eurooppalaista, 3,400 kii-

nalaista ja arabialaista. Asunnot ovat rakenne-
tut paaluille; guttaperkan, puutavarain, kulta-

hiekan ja timanttien vientipaikka. Säännöllinen
laivaliike Bataviaan.
Bandola [o'-] ks. Bandura.
Bandoska ks. Bandura.
Bandsaia (Vanja ri), Etu-Intiassa (Hyde-

rabadissa, Bombayssa, Berarissa y. m.) asuva,

ulkomuodoltaan mustalaisten näköinen kansa,

n. 766,000 henkeä. Heidän toimenaan on viljan-

kuljetus härkäkaravaaneilla.
Bandura /-«'-/ (1- p a n d u r a, mandura,

mandola, bandola). Itä- ja Etelä-Euroo-

passa suosittu monikielinen kielisoitin: tuli 15-

16:nnella vuosis. Vähänvenäjän kasakkain kaii-

sallissoittimeksi, meilläkin tunnettu mandolii-

nin nimellä. /. K.
Bandy [bändi] (engl.)

,
jäällä suoritettava

hockey-peli. vrt. Hockey.
Baneeri (ransk. banniire < goot. 6«?idi = nau-

ha, tai goot. bandva = merkki) , lippu.

Baner, ruots. aatelissuku, josta on läliteuyt

monta kuuluisaa sotapäällikköä ja valtiomiestä.

Sen eusimäineu huomattava jäsen oli valtaneu-

vos Eskil Isaksson, Kaarle Knuutinpojan
ja Sten Sture vanhemman aikalainen. Yksi hä-

nen poikiansa oli: 1. Niilo E s k i 1 i n p. B.,

valtaneuvos, joka 1520 Näriken talonpoikia joh-

taen nousi kapinaan Kristian II:ta vastaan. Hän
teki kumminkin sovinnon Kristianin kanssa,

jonka jälkeen hän matkusti Suomeen, mutta

täällä hän ja Hemming Gad, kuninkaan käs-

kystä, mestattiin Raaseporissa vähän jälkeen

Tukholman verilöylyn 1520. — 2. S t e n A k s e-

1 i n p. B. (1546-1600), edell. pojanp., valtiomies.

Harjoitettuaan opintoja Rostockin yliopistossa

hän saavutti ennen pitkää huomattavan asenum
kotimaansa valtioelämässä. Eerik XIV katseli

kuitenkin häntä epäluulolla ja jonkun aikaa B.

oli vankeudessakin, mutta Juhanan noustua

valtaistuimelle 1568 hän tuli jäseneksi valtaneu-

vostoon ja sai useita luottamustoimia. Juhana
tarvitsi häntä, niinkuin yleensä ylimystöä, tu-

keaksensa asemaansa Kaarle herttuaa vastaan.

Vähitellen suhde kuninkaaseen kumminkin
muuttui ja 1589 B.. samaten kuin useat muut yli-

mykset, erotettiin neuvostosta, koska olivat teh-

neet tyhjäksi kuninkaan aikeen saada poikansa
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Sigismuudiu Puolasta takaisin Ruotsiin. Ju-

lianan kuoltua B. aluksi asettui kannattamaan
Kaarle herttuaa Sigismundin katolisia aikeita

vastaan. Tähän aikaan hän Ruotsin valtuutet-

tuna otti osaa Täyssinän rauhantekoon (1595).

Peläten herttuan vallan liiallista kasvamista
ylimystö vähitellen kallistui kuninkaan puolelle.

Kun Kaarle vastoin kuninkaan ja neuvoston
mieltä piti valtiopäivät Arbogassa 1597, pakeni

B. muutamien muiden valtaneuvosten kanssa
Puolaan kehoittaen Sigismundia aseisiin Kaar-
lea vastaan. Mutta Sigismund voitettiin 1598.

Se ratkaisi Bauerinkin kohtalon. Linköpingin
valtiopäivillä l(iOO asetettiin tuomioistuin, joka
tuomitsi hänet ja useita muita menettämään
henkensä, kunniansa ja tavaransa. B. mestat-

tiin s. V. — 3. Kustaa B. (1547-1600), edell.

v(li, valtiomies, opiskeli samoin kuin veljensä-

kin Rostockissa ja kohosi
aikaisin vaikuttavaan
asemaan yhteiskunnassa.
Otti tehokkaasti osaa

Eerik XIV:n kukistuk-
seen ja oli niin ollen

alunpitäen Juhanan suo-

siossa, palvellen m. m.
hovimarsalkkana. Mutta
myöhemmin hän, kuten
veljensäkin, joutui ku-
ninkaan epäsuosioon, var-
sinkin v:n 1589 selkkaus-
ten takia. Juhanan kuol-

tua hän oli jäsenenä
Kaarle herttuan ja valta-

ueuv oston muodostamassa hallituksessa, kunnes
herttuan ja valtaneuvoston välien rikkoutuessa
hänkin asettui herttuan aikeita vastustamaan.
Tästä johtuneiden selkkausten johdosta hänkin
Stängel)ron taistelun jälkeen joutui herttuan val-

taan, tuomittiin kuolemaan ja mestattiin 1600.

—

4. Juhana B. (1596-1641), edell. poika, kuu-
luisa sotapäällikkö .30-vuotisessa sodassa. Kohosi

aste asteelta sotilas-

uralla, nimitettiin 1630
ritariksi, valtaneuvok-
scksi ja jalkaväen ken-
raaliksi ja 1634 sotamar-
salkaksi. Kustaa II Aa-
dolfin johdolla B. otti

osaa Venäjän, Puolan ja

Saksan sotiin kohoten
viimeksi mainitussa

lUiotsin joukkojen yli-

päälliköksi. Taisteli Brci-

tenfeldissä, Magdebur-
gissa sekä Niirnbergissä
Wallensteinia vastaan
hyökättäessä, jolloin haa-

voittui. Kuninkaan kuol-

B. taisteli menestyksellä milloin yksin,

milloin Kustaa Hornin kanssa baieril. ken-
raalia Aldringenia vastaan, mutta aikoi sitten

Niirnbergissä saamansa liaavan vaivaamana ve-

täytyä pois sotanäyttämöltä. Oxenstjernan ke-

hotuksesta hän kumminkin jatkoi sodankäyntiä,
tehden 1634 hyökkiiyksen Böömiin. Sieltä hän
Nördlingenin tappion jälkeen oli pakoitettu pe-

räytymään Thiiringeniin ja sittemmin Magde-
burgiin. Ruotsin asema näytti tähän aikaan

tua

synkältä, kun Saksin vaaliruhtinas ja monet
muut Saksan ruhtinaista tekivät rauhan kei-

sarin kanssa. Mutta B., nimitettynä 1635 yli-

päälliköksi, sai seuraavana vuonna voiton Witt-
stockissa. Hän asettui sittemmin lujaan leiriin

Torgaussa, mutta oli joutua vihollisen ylivoiman
saartamaksi. Nerokkaalla peräytymisretkellä
Pommeriin hän pelasti armeijansa. Saatuaan
Ruotsista apujoukkoja B. ryhtyi jälleen hyök-
käykseen ja voitti keisarillis-saksalaisen sota-

joukon Chemnitzissä 1639. Hän samosi jälleen

Böömiin, jota vuoden ajan hävitti. Hänen vii-

meinen yrityksensä oli yllättämällä vallata

Regensburg, jossa Saksan valtiopäivät olivat

koolla ; mutta se raukesi. B. vetäytyi takaisin

Böömiin, jossa oli vähällä joutua saarroksiin;
nopea peräytyminen pelasti armeijan. Tällä

matkalla hän kuoli Halberstadtissa toukok. 10 p.

1641. i'.. osoitti sotapäällikkönä suurta neuvok-
kuutta ja oli Kustaa II:n Aadolfin lausuman
mukaan etevin niistä miehistä, jotka hänen joh-

dollaan kehittyivät sotapäälliköiksi. O. Me.
Bänffy, Dezsö [bänfi däzö] (s. 1843), pa-

rooni. unk. valtiomies, tuli 1875 yli-ispaaniksi

Szolnok-Dobokan komitaattiin. 1892 alihuonecn
puhemieheksi; oli 1895-99 pääministerinä ja sisä-

asiain ministerinä. B., jolla on yltiönatsionalis-

tiset mielipiteet, ou viime aikoina menettänyt
valtiollisen merkityksensä. </. F.

Bang, Anton Christian (s. 1840),
norjal. kirkkohistorioitsija ja piispa, syut. talon-

poikaisista vanhemmista Donossä Pohjois-Nor-
jassa, kävi Tromsan seminaarin, tuli ylioppi-

laaksi 1862, papiksi 1867, teol. professoriksi 1885

ja Kristianian ])iispaksi 1896. Hänen tärkeim-
mät teoksensa ovat H. N. Hangen elämäkerta,
erinomainen esitys Norjan kirkon historiasta

katolisajalla ja muutamat tutkimukset Vanhan
kirkon historiasta (,.Kirken og romerstaten",
„Julian den frafaldne") . Huomiota ovat herät-

täneet liänen ja S. Buggen yhteiset tutkimukset
pohjoismaisesta mytologiasta, joissa osoitettiin

miten syvälti kristinusko on siihen vaikuttanut.
J. G.

Bang, Gustav (s. 1871), tansk. sosiaali-

demokraatti ja historioitsija, tuli Cl. tohtoriksi

1897 julkaistuaan väitöskirjan „Den gamle adels

forfald, studier over de danske adelsslaigters

uddoen i 16 og 17 aarh."; hänen myöhäisem-
mistä teoksistaan on huomattavin „Kapitalis-

mens gjennembrud", jossa hän sosiaalidemokraat-
tiselta kannalta kuvailee kone- ja tehdasteolli-

suuden valtaan pääsyä Englannissa. Suomeksi
on ilmestynyt: „Euroopan sivistyshistoria",

,,Nykyaika" ja ,,Sosialistinen tulevaisuuden-
valtio". B. on myöskin Socialdcmokraten lehden
ajjutoimittajia.

Bang, Herman J o a c h i m (s. 1857) , tansk.

kirjailija, kotoisin Als-saarelta, kuuluu laajaan
tanskalaiseen sivistyssukuun. Yritettyään ensin

näyttelijäksi hän antautui sanomalehtikirjaili-

jaksi, jolla alalla hiin on saavuttanut varsin

huomattavan sijan etenkin teatteri- ja kirjalli-

suusarvostelijaiui. Näitä arvosteluja hän on jul-

kaissut kokoelmina „Realismc og realister"

(1879), ..Kritiske studier og udka.st" (1880),

..Herhjemme og derudc" (1881). Saavutettuaan
1880 suuren kirjailijameuestyksen romaanillaan
„Haablose sliegter", hän on antaunut vakavam-
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Hfi-miin Baiif;

paan kirjalliseen luomistyöhön ja julkaissut pit-

kän sarjan Jacobsenin ja ransk. naturalismin,
myöhemmin venäläi-

sen kirjallisuuden vai-

kutuksesta johdetta-

via romaaneja ja no-

vellikokoelmia, kuten
„Stille existenser"

(1886), „Tine" (1889),

„Ved vejen" (1898),

jota useat pitävät hä-

nen parhaana teokse-

naan, ,,Det hvide hus"

(1898) ja „Det graa
hus" (1901), „Jlikael"

(1904),; „De uden
ffedreland" (1906).

Tämän ohella B. on
viettänyt harhailevaa,

levotonta matkailija-

elämää, esiintyen lausujana ja näyttelijänäkin.

Pitemmät ajat hän on oleskellut Pariisissa, jossa

hän toimi tehokkaasti skandinaavisen kirjallisuu-

den, etenkin Ibsenin, Bjornsonin ja Strindbergin

hyväksi. Nykyiiän hän toimii taas sanomalehti-

kirjailijana Kööpenhaminassa. Elämäkerrallisia

muistelmiaan liän on julkaissut „Ti aar"

(1891). — B:n kirjoitustapa on omituista, yh-

täältä ylen leveää etenemätöntä kuvaamista, toi-

.'iaalta taas erinomaisen kärjistetyillä keinoilla

vaikuttavaa, silmänräpäj^ksellisillä piirteillä va-

laisevaa impressionismia. Hänen kirjailijaluon-

teessaan on jotain hempeää, tuskan ja saira-

loisen onnettomuuden tunteissa herkuttelevaa.

Hänen päätyyppeinään on joko onnettomia, elä-

mään uupuneita nuorukaisia, jotka siteettä ja

päämäärättä harhailevat elämän kuumeisessa ja

työläässä tuoksinassa, tai sitten taas kärsiviä,

altistuvia elämän lapsipuolia, syrjässä olijoita,

.,stille existenser". V. K-i.

Bang, Peder (k. 1277), tansk. piispa, enonsa
arkkipiispa Jakob Erlandsenin ja kuningas
Kristofer I:n välisessä kirkkoriidassa arkki-

piispan kiivaimpia kannattajia. J. O.

Bang, Peter Georg (1797-1861), tansk.

oikeusoppinut ja valtiomies; Kööpenhaminan
yliopiston professori 1830; julkaissut m. m. esi-

tyksiä Tanskan yksityisoikeudesta ja proses-

sista. V. 1846 B. oli kuninkaallisena komissaa-
riona molemmissa säätykokouksissa ja esiintyi

hyvin vanhoillisena; 1847-48 hän kuitenkin oli

mukana suunnittelemassa vapaata valtiomuotoa;
oli eri kertoja sisä- ja opetusasiain ministerinä,

1854-56 myöskin pääministerinä.
Bangalow, intialainen talo, ks. Bungalow.
Bangalore [bärjg3lö'3j, brittiläisen Mysoren

vasallivaltion pääkaupunki Etu-Intiassa (De-

kaniu eteläosassa) n. 160,000 as., joista n. 25,000

muiiamettilaista ja 15,000 kristittyä, loput hindu-

laisia. Rautateiden risteyskohta, eteläisen In-

tian katolisen piispan asunto, protestanttinen

lähetysasema y. m. Kaupunki on jaettu van-
haan, tiheästi asuttuun Pet nimiseen kaupungin-
osaan ja uuteen engl. kaupunginosaan kirkkoi-

neen ja julkisine rakennuksineen. Kaupungin
ulkopuolella Mysoren ruhtinaan palatsi. Matto-
jen valmistusta sekä viljan- ja puuvillankaup-
paa. Muinoin tärkeä silkkiteollisuus on vähen-
tynyt.

Bange [bäz], Charles T h i m o t h ö e M a-

ximilian Valöraud (s. 1833) , ransk.

eversti; uusimman ranskalaisen tykinmallin kek-
sijä.

Bangka, saari Alankomaiden Intiassa, Sumat-
ran itäpuolella, josta sen erottaa kapea Bangka-
salmi, 11,587 km=, 115,189 as. (62 % malaijeja.

37,5% kiinalaisia ja vähän eurooppalaisia).

Vuorinen saari ; useita erillään olevia huippuja.
Ilnianala epäterveellinen. metsät hävitetyt,

maanviljelys rappiolla. Tärkein tuote on tina

(vuosittain n. 16,000 tonnia). Pääk. Muntok
saaren luoteisosassa. W. S-m.
Bangkok, Siamin pääkaupunki, sijaitsee Me-

nam-joen kummallakin puolen, n. 30 km sen

suusta. Noin 500,000 as., joista n. puolet kiina-

laisia. Kaupungin läpi kulkee kanavia ; melkein
kaikki sen puu- tai bamburakennukset ovat paa-

luilla sei.sovia. Ihmisasumuksia on myös joelle

paaluihin kiinnitetyillä lautoilla. Kaupungissa

Katu Bangkokissa.

on suuri joukko komeita temppeleitä (pago-

df ja) sekä n. 700 buddhalaista luostaria. Xämät
ovat kivirakennuksia, kuten myös suurenmjinen,

korkeiden muurien ympäröimä kuniukaall. linna

kaupungin sisällä. — Teollisuus suhteellisesti

vähäpätöinen: laivanrakennusta, myllyjä, höyry-

sahoja. B. on Siamin tärkein kauppakaupunki,

mutta kauppa on kiinalaisten ja eurooppalais-

ten käsissä. Tärkeimmät vientitavarat ovat

riisi, teak-puu, kalat, pippuri y. m. Laivankulku

on pääasiassa eurooppalaisten, ensi sijassa sak-

salaisten käsissä. B:stä lähtee useita rautateitä,

laivareittejä, sähkölennätinjohtoja ja kaapeleita.

W. S-m. (K. R. B.)

Bangweolo [-ö'l-j, suuri saaririkas järvi i^telä-

.Vfrikassa (Fvhodesiassa) , n. 250 km Tangan-

jika-järven eteläpuolella, 1,120 m yi. merenp.

Järven pääsuunta on pohj.-etelään. Se sijaitsee

matalalla tasangolla, ja koska myös rannat ovat

rämeiset ja matalat, on sen laajuus hyvin vaih-

televa, riippuen sademäärästä eri aikoina. B:u

päälähdejcki on Chambeze ja laskujoki Kongon
itäisin lähdejoki Luapula. 1868 sen löysi Li-

vingstoue. IV'. H-m.

Banian-puu (Ficus bengalensis) kasvaa villinä

Etelä-Intiassa ja Himalaijan juurella, mutta istu-
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Banianpuu.

lettuna muualla-
kin Intiassa, eten-

kin temppelien
läheisyydessä. Al-

kuaan b. on pääl-

lysloisena muilla
puilla, jotka se

vähitellen tuka-
huttan, kasvaen
itse 20-30 m kor-

kuiseksi. Oksista
kasvaa alas maa-
han paksuja puu-
tuvia ilmajuuria,
jotka puun alle

muodostavat pyl-

väikön. Suurim-
man tunnetun

puun latvuksen ympärys on mitattu 500 m:ksi
ja emärungon 14 m:ksi. Sen alle mahtuu tuhat-
kunta ihmistä.

Banjo, ameriikkalainen neekerisoitiu, tuotu
Afrikasta, jossa sillä on nimenä bunia; muistut-

taa kitaraa,

kumulaatikko
rummuntapai-

Banjo.

Banka ks. B a n g k a.

Banketti (ransk. hanquet). 1. Juhla-ateria,
pidot. — 2. Penkereen tai leikkauksen luiskaan
(kaltevaan sivupintaan) tehty vaakasuora as-

kelma joko vakavuuden lisäämiseksi taikka es-

tämään aaltojen (kanavissa ja rannalla) taikka
sadeveden (rautateillä) syövyttävää vaikutusta.
Käytettiin ennen yleiseen rautateilläkin, jolloin

niille usein istutettiin puita ja pensaita, mutta
on nyt jäänyt käytännöstä. Vedessä käytetään
sitä yleiseen ja sovitetaan — varsinkin kana-
vissa — hiukkasen alemmaksi vedenpintaa.

J. C-in.
Bank holidays [här^k holideiz], laissa määrä-

tyt vapaapäivät Englannissa, Irlannissa ja

Skotlannissa, jolloin tehtaat seisovat ja liikkeet

ovat kiinni. Tällaisia ovat (paitsi sunnuntaita
ja tavallisia pyhäpäiviä) toinen pääsiäis- ja hel-

luntaipäivä, elokuun ensimäinen maanantai ja

toinen joulupäivä, tai, jos se sattuu sunnun-
taiksi, seuraava maanantai ; Skotlannissa joulu-
päivä ja uudenvuodenpäivä (jos ne sattuvat sun-
nuntaiksi, seuraava maanantai), pitkäperjantai,
toukokuun ensimäinen maanantai ja elokuun
ensimäinen maanantai, sitäpaitsi Edinburghissa
18 p. luihtik. ja 19 |). syysk. ja 01asgow'ssa 16

p. heinäk. Niimä pankkivapaapäivät määrättiin
parlamentin piiätöksellä 1871.

Bankiva-kana (flatlus hankiva), villi kana-
laji, josta kesy kana polveutuu. Elää Intian ja

Jaavan tiheimmissä metsissä. On pienempi ke.syä

kanaa, jolla usein on kantamuodon värit. Met-
.sistyneitten kanojen on huomattu vähitellen

Miuuttuvan b:n näköisiksi.

Banko (it. ftonco = rahapankki) . Niin nimi-
tettiin ennen Kuotsin valtakunnan säätyjen pan-
kin seteli- ja vaihtorahoja (riksi, killinki) ero-

tukseksi pankin hopearahasta (specie) ja n. s.

valtiovelkakiinttorin seteleistii (valtavelka-
I a h a 1. „r i k s g ä I d s m y n t") ; arvosuhde
oli: 1 specie-riksi = 2

'/j banko-riksiä = 4 riksiä

valtavelkarahaa. V. 1863 bankorahalasku lak-

kasi Ruotsissa.

Bank of England [härik ev irilsnd], maailman
suurimpia pankkiliikkeitä, perustettu 1094 al-

kuaan yksityisenä konsortsiumina, nykyään
osakeyhtiö, jonka osakepääoma on 14,553,000
puntaa. Se on Englannin valtion pankkiiri ja

hoitaa valtion koko velkataakan määrättyä pro-

visionia vastaan, joka vuosittain tekee n. 160,000

^^ ^tS^^jiib.
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liank of i.ngland.

puntaa, kuu taas se erioikeudestaan maksaa
valtiolle 200,000 puntaa. Pankilla on setelin-

antooikeus. Sen diskonttoa pidetään kansain-
välisillä rahamarkkinoilla jossakin määrin suun-
ta.a määräävänä.
Bankrutti (ransk. banqueroute, it. banco rotto

= sortunut pankki), vararikko.
Banks [bäijks], Sir Joseph (1743-1820),

engl. luonnontutkija ja löytöretkeilijä. Oli mu-
kana Cookin ensimäisellä maanympUripurjeh-
duksella. Matkoillaan ja muutenkin hän hankki
itselleen suuret kokoelmat, jotka hänen kuole-

mansa jälkeen joutuivat pääasiallisesti British

Museumin omaksi ; oli huomattavampi mesenaat-
tina kuin tiedemiehenä.
Banksin-maa [bäTjks-], saari Ameriikan arkti-

sessa saaristossa. B:n-salmi (ks. t.) erottaa sen
Melville-saarcsta ja Prince of Wales-salmi,
Prinssi Albertin maasta. Parry löysi sen

1819.

Banksin-salmi. 1. Salmi Tasmanian ja Fur-
neau.x-saarien välillä. — 2. Banksin-maan ja

Melville-saaren välinen salmi Pohjoisessa Jää-
meressä Ameriikassa.
Bann (ransk. ban < kesk. lat. bannus, ban-

num) merkitsi alkuansa kansainvaelluksen syn-

nyttämissä valtakunnissa kuninkaan y. m. mää-
räysvaltaa, nimenomaan sotapalveluksen suorit-

tamiseen nähden, ja tuli sitten merkitsemään
myöskin näin kokoonkutsuttua sotajoukkoa
(h e e r b a n n) . ks. myös Panna. K. G.

Bannockburn [hänakbaan] 1. B a n n o c k, kau-
punki Stirlingin kreivikunnassa Skotlannissa,

historialli.sesti tunnettu sekä Edvard II:n ja Ro-

bert Brucen viilisestä taistelusta (24 p. heinäk.

1314) ja Jaakko ni:n ja hänen kapinallisten

alamaistensa välisestä ottelusta (1488). — Nahka-
ja kutomatcollisuutta.
Bänöczi, J 6 z s e f [bänötsi jözefj (s. 1849),

unk. kirjallisuusliistorioitsija ja filosofinen kir-

jailija, Unkarin rabbi-seminaarin opettaja;

hänen huomattavimmat kirjallisuushist. teok-
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scusa ovat: „K6vai Miklös elete ^s munkäi"
(„Nikolai R:n elämä ja teokset", Budap. 1878)

ja „Kisfaludy Karoly 6s munkäi" {„K. K. ja

hänen teoksensa", s. p. 1882-3).

Banos [banjos] (esp. „kylpypaikat") , espan-

jankielisissä kylpypaikkojen nimissä esiintyvä

sana ; vrt. ransk. b a i n s, saks. ja ruots. -b a d.

— Cäceresin maakunnassa B^jarin kaupungin
lounaispuolella on B. de B 6 j a r, 1,807 as.

(1900), rikkilähteitä (42°); Jagnin maakun-
nassa B. de la Enoina, 400 m yi. merenp.,

lämpimine lähteineen ja lyijykaivoksineen

;

3,922 as. (1900). — Näiden lisäksi lukuisia

muita. (K. It. B.)

Banque de France [bäk da fräs]. Ranskan
pankki, Ean.skau ainoa setelipankki, perust.

1800 osakeyhtiönä; haarakonttoreita n. 260:ssa

kaupungissa. 1857 korotettiin- pääoma 182,5

milj. frangiin. Se ei ole valtiopankki, vaan val-

tion pankkiiri. Hallitus asettaa kuitenkin sen

johtajat.

Bäusäg [bänsäg] ks. Baauaatti.
Bansai [-za'i]

(
jap.) , alkuaan tervehdys:

„tuhat vuotta 1" (s. o. elä tuhat vuotta 1), sitten

samaa kuin meidän ,,eläköön!"
Banteng-härkä (Bos hanteng), Jaavassa sekä

muutamilla
muilla

Sunda-saa-
rilla elävä
villi härkä-
laji. Kesyt-
tyy hel-

posti ja

voidaan pi-

tää sikäläi-

sen kesyn
karjan vil-

linä kanta-
muotona.

Bantingin hoitotapa, laihduttamishoitotapa,
jossa ravinnoksi annetaan pääasiallisesti munan-
valkuaisainetta, minkä rinnalla hiilihydraattien

ja erittäinkin rasva-aineitten nauttiminen supis-

tetaan mahdollisimman pieneen määrään. (Ban-
ting oli muudan englantilaisen lääkärin Harveyn
potilas, 1863). M. OB.
Bantu (sulu aba-ntu, monikko sanasta u-mu-

n(u = mies), bantukansa (jota joskus pidetään eri

rotuna, banlurotuna). Suuri, kielellisesti yh-
teenkuuluva kansanryhmä Etelä- ja Keski-Afri-
kassa. Pohjoisessa b:n kansoittama alue ulottuu
n. 5° päiväntasaajan pohj.-puolelle, josta sudan-
neekerien sekä galla- ja somali-kansojen alue

alkaa. B.-kansoihin kuuluvat kafferit, betsuaana-
kansat, hererot, kongo-kansat, mosambik-kan-
sat, zanzibar-kansat, lukuisat vähemmin tunne-
tut sL-jämaankansat y. m. B.-kansojen elin-

keinoista mainittakoon maanviljelys ja etenkin
karjanhoito. Orjuus on yleinen vain muutamien
b.-kansojen keskuudessa. Sodassa b.-kansat, eten-

kin kafferit, ovat urhoollisia. Vaimon, tahi

varallisuuden mukaan useamman vaimon, hank-
kii mies ostamalla. — Henkiseen ja aineelliseen

kehityskantaansa nähden voidaan b.-kansat

jakaa kolmeen osaan: 1) Kongo-alueen ja länsi-

rannikon kansoihin, jotka vasta viime aikoina
ovat saaneet vaikutelmia ulkoapäin. Näille

ominaisia ovat ihmeteltävän korkealle kehit-

Bauteng-häi-ku

tynyt kätevyys (puunleikkaus, punoma- ja

kutomataito sekä metallien jalostaminen ja

käyttäminen), mutta sen ohella omituinen, fan-

tastinen fetisipalvelus. 2) Suuren vajoomis-
alueen itäpuolella eläviin kansoihin, joiden alue
ulottuu Tanganjika-järveen lännessä. Nämät
osoittavat omituista jäykkyyttä ja mielikuvi-
tuksen puutetta kaikilla elämän aloilla, niin

henkisessä kuin aineellisessakin suhteessa. 3)

Kafferi-kansoihin, jotka ovat osoittautuneet val-

tioUisesti eniten kypsiksi. Ne ovat perustaneet
valtioita ja voitokkaasti tunkeutuneet aina
Viktoria-järvelle asti. — B.-kansojen kieliä
tunnetaan 168, 55 vähäisempää murretta lukuun-
ottamatta. B.-kielet ovat harvinaisen muoto-
rikkaat; niiden pääomituisuutena on pronomi-
naalipreflksicn runsas käyttäminen. Niinpä
verbintaivutuksessakin eri persoonat ilmaistaan
alkulisäkkeillä. Nominit jaetaan 8 luoickaan

alkuprefiksiensä mukaan. Postpositsioneja ei

ole, ainoastaan prepositsioneja. Bantukielet
jaetaan 3:een ryhmään: a) itäiseen, joka käsit-

tää m. m. kisuaheli-, kafferi- ja sambesi-kielet

sekä kipokomo- y. m. kieliä itärannikolla; b)

keskiseen, johon m. m. luetaan sesuana- ja te-

ketsakielet ja e) läntiseen, johon m. m. kuuluvat
loanda- ja kongo- sekä dualla-kielet. [Haarhoff,

„Die Bantustamme Siid-Afrikas", 1890 ; Torrend,
,,A comparative grammar of the South-African
Bantu languages", Lont. 1891.]

K. R. B. & W. S-m.
Bantys-Kamenskij [-e'-]. 1. Nikolai

Nikolajevits B.-K. (1737-1814), ven. ar-

kistontutkija, oli romaanilaista sukuperää, tuli

1765 Moskovan suuren arkiston hoitajan Millerin

(ks. t.) apulaiseksi, jossa toimessa hän laati

selostavia luetteloita ja varsinkin tärkeän teok-

sen Venäjän ja Puolan välisistä diplomaattisista

asiakirjoista. Se oli Karamzinille tärkeänä

apuna. Paitsi teoksia Venäjän diplomatian his-

toriasta ja uniaateista B. julkaisi myöskin oppi-

kirjoja mitä erilaatuisimmilta aloilta. — 2.

Dmitrij Nikolajevits B.-K. (1788-1850),

edellisen poika, historioitsija, julkaisi ruhtinas

Repninin toimesta laajoihin arkistotutkiuuiksiin

perustuvan Vähän-Venäjän historian sen liitty-

misestä Venäjän valtakuntaan hetmanilaitoksen

lakkauttamiseen saakka. J. J. M.

Banu [ban] {mon. bani) , romaanialainen vaihto-

raha ='/ioo leu'ta = 1 penni.

Banville [bävi'l], Theodore FauUain de-

(1823-91), ransk. runoilija, romantikko, Hugo'n,

Mussefn ja Gautier'n vanavedessä kulkeva,

luettu myöhemmin parnassolaisten jjiiriin. Ru-

noilijana hän ihaili loistavaa muotokauneutta,

täysliaikuisia loppusointuja; runo-opilliset mieli-

piteensä on hän tuonut esiin kirjassa „Petit

traite de po6sie frangaise". Kirjoittanut runo-

kokoelmia: („Les caryatides", „Les exil6s", „Occi-

dentales"), romaaneja (,,Les camöes parisiens",

„Seönes de la vie"), näytelraäkappaleita („Diane

au boix", „Gringoire", esitetty Kansallisteatte-

rissa). Toiminut myöskin kriitikkona ja sa-

nomalehtimiehenä.
Banyan-puu ks. B a n i a n-p u u.

Baobab ks. A d a n s o n i a.

Baptisterio ks. Baptisterium.
Baptisterium /-e'-/ (kreik. babtiste'rion = kaste-

kappeli), kupukattoinen, pyöreä tai kahdeksan-
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kulmainen kappeli, joita

Konstantinus Suuren
ajoista alkaen raken-
nettiin kirkkojen lähei-

syyteen kasteen toi-

mittamista varten ; ne
olivat tavallisesti pyhi-

tetyt Johannes Kasta-
jalle. Keskellä kappe-
lia oli allas, johon kas-

teltava laskeutui. Kun
Pisan baptisimumin pohja- lastenkaste oli tullut

tavalliseksi, tuli ka.ste-

malja altaan sijalle. Kauniita kastekappeleita
on Firenzes-
sä, Parmassa,
Pisassa, Ha-
vennassa.

Koomassa y.

m. Italian

kaupun-
geissa.

Baptistien
lähetys-

seura ( Bup-
tist Ulissio-

nary Society,

lyh. B. il. S.)

on vanhin
niistä suu-

rista lähetys-

seuroista,

joita Englan-
nissa syntyi
1700-Iuvuu

lopulla, sil-

loin alkaneen
voimakkaan
lähetysherä-
tyksen vaiku-
tuksesta. Sen varsinainen perustaja oli baptis-

tinen rajasuutari ja saarnaaja W. Carey (ks. t.)

,

joka itse läliti sen ensimäisenä lähetyssaarnaa-
jana Intiaan. Tämän seuran lähetit, joiden luku-

määrä 1900 oli 276 (lähetyssaarnaajain vaimot
siihen luettuina), työskentelevät Etu-Intiassa,

Ceylonilla, Jamaikassa, Länsi-Afrikassa, Kongo-
valtiossa ja Kiinassa. Ehtoollisella käypiä seura-

kunnanjäseniä oli tämän seuran hoidossa 1906
56,456 jakaantuneina 1,008 asemalle ja sivu-ase-

malle. U. P.

Baptistit (kreik. baptistCs = kastaja) , ne
kristilliset kirkkokunnat, jotka pitävät täysi-

kasvaneiden kastamista veteen u]iottamalla ai-

noana oikeana kasteen muotona (ks. Kaste).
Periaatteissaan he eroavat u.skonpulidistusajan

kastcenuudistajista (ks. t.) ja mennoniiteistä
(ks. t.) vaikka nämä suunnat ovatkin jonkun
verran vaikuttaneet baptismin syntyyn. Varsi-

nainen alkujicränsä baptismilla on niissä Eng-
lannin independentistisissä (ks. t.) piireissä,

joissa äärimäisiinsä teroitettiin yksilöllistä riip-

])umattomuutta samoin kuin puustavinnuikai-
sinta raamatullisuutta kirkon ulkonaisessa jär-

jestyksessä. Saarnaaja John Smyth perusti

v:sta 1611 lähtien .seurakuntia, jotka hylkäsivät
lastenkasteen ; mutta niissä käytetty aikuisten
kaste oli valamiskaste. Näistä erosi 1040 muu-
dan ryhmä, jonka jäseniä voi pitää Englannin

Pisan Haiitistcrmiu

ensimäisinä varsinaisina baptisteina; toisetkin

omistivat pian heidän käsityksensä upottamis-
kasteen tärkeydestä. Baptistien luku kasvoi pian
jonkun verran; m. m. John Milton tavallaan
kuului heihin. Crom\vell kohteli heitä suvaitse-

vaisesti ; mutta muuten he saivat alkuaikoinaan
kärsiä paljon vainoa; marttyyreihinsa he luke-

\at John B u n y a n i n (ks. t.) . Wilhelm
ni:n toleranssisääntö 1689 soi heillekin uskon-
vapauden. — Englannin vanhimmat baptistit

olivat siinä määrässä sidotut raamatun kirjai-

meen, että esim. u.seimmat heistä hylkäsivät
virrenlaulun seurakunnissa, koska kristittyjen

Koi. 3: 16. n mukaan piti veisata „sydämissänsä".
Hajaanniista .synnytti armonvalitsemusoppi, jossa

useimmat olivat Kalvinin jyrkällä kannalla
{Particular Baplists, „erikoisbapti.stit") , toiset

omistivat urmiuiolaisen käsityksen {General-
rSnptists 1. Free-tcill Bajitists, ,,yleis"- 1. ,,vapaa-

lahto-baptistit"). Metodistinen herätys vaikutti

elvyttävästi baptisteihinkin, ja heidän piiristään

lähti nykyaikaisen lähetysherätyksen isä V/ i 1-

1 i a m Carey (ks. t.) . 19:nnellä vuosis. on bap-
tistien luku Englannissa melkoisesti kasvanut.
\'aikka independentistiset periaatteet yksityis-

seurakuutain riippumattomuudesta ovat syvälle

juurtuneet, saatiin 1832 muodostetuksi Suur-
Britannian ja Irlannin baptistien liitto (Baplist

Union), jolla on eduskuntansa (assonblyj ja kes-

kustoimikuntansa (council) sekä päätoimisto
Lontoossa (Baptist Church House, Southampton
Kovv, London, W. C.) . Liitolla on (1907) 429,877

jäsentä, 3,017 kirkkoa ja 2,133 pappia. Baptis-

tien lähetysseuralla oli (1906) 961 asemaa, 18,606

seurakuntajäseutil ja 2 milj. markan vuositulot.

Ero arnionvalitsemusopissa on viime aikoina me-
nettänyt merkityksensä ja vapaamielinen teolo-

gia on saanut jialjon jalansijaa; siitä syystä
erosi baptistien kuuluisin saarnaaja C. II. S p u r-

geon (ks. t.) liitosta 1887. Liiton ulkopuolella

on Englannissa pienempiä ryhmiä. — A ra e r i i-

kassa kokosi Khode Islandin siirtolan perustaja
Hoger Williams 1639 ensimäisen baptisti-

.seurakunnan ; aikaa voittaen baptistit ovat kas-

vaneet yhdeksi Yhdysvaltain suurimmista uskon-
suunnista. Pääryhmänä ovat hyvin järjes-

täytyneet Rcfjiilar Baptists, joilla oli (1907)
40",484 kirkkoa, 33,239 pappia ja 4,826,973 seura-

kuunaujäsentä. Sitäpaitsi on sielläkin useita

pienempiä ryhmiä, jotka seuraavat ankarampia
periaatteita. Niistä mainittakoon 1'rimitive

Baptisls (126 tuh. jäs.), jotka jyrkimmin pitävät

kiinni Kalvinin armonvalitsenuisopista ja sen-

tähden va.stustavat lähetystointakin ; Frce-will

ISaptists (79 tuh.) ; Tintkers (121 tuh.), jotka

ovat lälirllä mennoniittejä ; Scitsriiinnticn päivän
baptislil, jotka pyhittävät lauantain (8 tuh.)

y. m. Kastamislapansa ]uiolesta kuuluu baptistei-

lii n myös Kristuksen opetuslapsiksi
(Disciples of Vlirist) itseänsä nimittävä, pappi
A. Campbellin 1820-luvulla i)erustama lahko

(1 milj. 205 tuh.). Myös Kanadaan ja Englan-
nin siirtoloihin ovat baptistit levinneet. Huo-
nonijii menestys heillä on ollut Euroopan man-
nermaalla, jossa lir 19:iinellä vuosis. ovat har-

joittaneet „lähetystointa" varsinkin protestant-

tien keskuudessa. Saksassa on heitä nykyään
37 tuh.. Venäjällä (varsinkin Etelä-Venäjän sak-

salaisten keskuudessa) 24 tuh., Ruotsissa, jossa
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vapaakirkollinen liike on valmistanut heille

inaapcraii, 46 tuh. Suomessa, jonne baptismi on

]luot^ista käsin levinnyt, on heillä nykyään 51

seurakuntapiiriä, 41 saarnaajaa, 2,846 tunnusta-

jaa ja 1,475 pyhäkoulunoppilasta. Kaikkiaan
lasketaan varsinaisia baptisteja maailmassa ole-

van 6 milj. 200 tuh. [Baptist Handbook 190S].

J. G.

Bar ks. Baari.
Bar [bä, bär] (engl.), aitaus, aidattu tila,

aitaus tuomioistuinsalissa [the prisoncr ai the

6ur = syytetty), tarjoiluhuone (ameriikkalainen

ravintola, jossa vieraat istuvat korkean tarjoilu-

pöydän ääressä: ameririin bar).

Bar, A u t i V a r i n (ks. t.) kaupungin slaavi-

lainen nimi.

Bar, kaupunki Podolian kuvernementissa Ve-

näjällä; 10,614 as. (1897) : tunnettu konfederat-

sionista (liitosta), jonka Puolan aateliset täällä

tekivät 1768 ryhtyäkseen ehkäisemään Venäjän
vaikutusta kuninkaansa Stanislaus Augustin ho-

vissa. Puolan toisessa jaossa (1793) B. joutui

Venäjälle. (K. R. B.)

Bar, K a r 1 L u d w i g V o n (s. 1836), saks.

lainoppinut ja tunnettu lainopillinen kirjailija.

Oli 1890-93 Saksan valtiopäiväin jäsen ja kuului

saksalais-vapaamieliseen puolueeseen. Hänen
teoksistaan ovat tärkeimmät ,,Theorie und
Praxis des internationalen Privatrechts" (2

painos, 2 nid. 1889), ,,Handbuch des deutschen

Strafrechts I Geschichte" (1882) ja .,Lehrbuch

des internationalen Privat- und Strafrechts"

(1802). O. K: n e n.

Baraba (Barabinskaja stepj), iso aro

Länsi-Siperiassa, Tomskin ja Tobolskin kuvern.,

Irtys- ja Ob-jokien välissä. Alueella on monta
suuria suolajärveä ja nevaa, mutta hedelmäl-

listäkin maata ja koivumetsiä. Paitsi alkuasuk-

kaita tavataan täällä venäläisiä siirtolaisia,

jotka harjoittavat maanviljelystä ja karjan-

hoitoa.

BaraMs [-bäsj. Miklös (1810-98), unk.
taidemaalari, kuuluisa etupäässä onnistuneista

ja monilukuisista muotokuva-maalauksistaan.
Useimmat vähänkään merkillisempien unkari-

laisten henkilöiden muotokuvat viime vuosi-

sadan alkupuoliskolta ovat B:n kädestä lähte-

neitä (m. m. parhaimmat Petöfin kuvat). B:n
muista kuvista ovat tunnetuimpia .,Kyyhkyi3-

posti", ,,Talonpoikaishäät" sekä ,,Kuljeksivia

mustalaisia", johon Petöfi sitten kirjoitti pitkän
runon. B. otti innokkaasti ja sangen vaikutta-

\ asti osaa Unkarin taide-elämän elvyttämiseen

ja suunnittelemiseen, ja on myöskin tämän
kautta hankkinut itselleen pysyvän sijan Vnkarin
uudemmassa taidehistoriassa. V. W.
Barag^uay d'Hilliers [barage' dilie'], A e h i 1-

le (1795-1878), ransk. marsalkka, otti jo 1812
osaa Napoleonin sotaretkeen Venäjälle, tuli 1836

kenraalimajuriksi, 1843 divisionakenraaliksi Al-

geriassa ; oli 1849 Eooman tasavaltaa vastaan
lähetetyn armeijan ja 1851 Pariisin sotajouk-

kojen päällikkönä ; oli 1854 Itämerelle lähetetyn

sotajoukon päällikkönä ja nimitettiin Bomar-
sundin (ks. t.) valloituksen jälkeen marsalkaksi;
otti ratkaisevasti osaa Solferinon taisteluun 1859.

K. R. B.

Baraka (K h o r B.) , Koillis-Afrikan joki,

joka saa alkunsa ital. Eritrea siirtokunnassa

Massäuan lounaispuolella, lähellä Abessiinian
rajaa. Se virtaa pohjoiseen suuntaan Baraka-
maan kautta Egyptin Suakin-alueelle, missä se

muodostaa deltan Punaisen-meren rannalla.

Tämän se kuitenkin harvoin saavuttaa, sillä sen
yläjuoksun seudut ovat suuren osan vuodesta
kuivat. Pituus n. 500 km. TV. S-m.

Barakki ks. Parakki.
Baranovskij [-o'J, Stepan (1818-90). Hel-

singin yliopiston professori. Synt. Jaroslavin
kuvernementissa Ve-
näjällä

;
palveltuaan

koulunopettajana Ve-
näjällä B. nimitettiin
1843 venäjän kielen ja

kirjallisuuden virkaa-
tekeväksi .sekä 1853
saman aineen vakinai-
seksi professoriksi

Helsingin yliopistoon ;

valvoi myöskin venä-
jän kielen opetusta
kouluissa ja vaikutti

suure.sti siihen, että

sanottu kieli 1803 tuli

vapaaehtoiseksi oppi-

aineeksi. Erosi yli-

opistosta V. 1862 siir-

tyen Venäjälle. B. harjoitti

.Stt*pati Baiaiuivskij.

etupäässä venä-
jän kielellä kirjailijatointa mitä erilaisimmilla
aloilla; ruotsiksi hän 1850 julkaisi kaksi kirjoi-

tusta Suomen väestötilastosta, joista toinen
„Brottmälsstatistik i Finland" (Rikostilastoa
Suomesta) oli maassamme ensimäinen alallaan.

Kuu Ruotsissa 1853 oli ryhdytty julkaisemaan
ja levittämään kansankirjasia juoppoutta vas-

taan, tahtoi B., joka erityisesti vihasi tupakkaa
ja viinaa, toimia samaan suuntaan Suomessa.
Elokuussa 1853 valittiin B:n kut.susta komitea,
jossa hän itse oli ensimäinen, julkaisemaan kan-
sankirjasia juopumusta vastaan, joista Elias

Lönnrot kirjoitti ensimäisen. Niin ikään koot-

tiin B:n aloitteesta sitä varten varoja. B. oli

myöskin keksijä ja suunnitteli m. m. veden-

alaisen veneen ja puristetulla ilmalla käyvän
koneen, joka vähän aikaa kuljetti pienempiä
junia }iIoskovan rautatiellä. J. J. M.

Barante [-ä'tj, Aimable GuiUaume
Prosper Brugifire de (1782-1866), ransk.

politikko ja historioitsija. Oltuaan ylhäisissä

viroissa, m. m. Ranskan lähettiläänä Pietarissa

Ludvik Filipin hallitessa, B. helmikuun vallan-

kumouksen jälkeen vetäytyi erilleen valtiolli-

sesta elämästä. Hänen historiallisista teoksis-

taan on kuuluisin „Histoire des ducs de Bour-

gogne de la mai.sou de Valois (1814-28) ; B. on

myöskin käsitellyt suuren vallankumouksen his-

toriaa kansalliskonventin ja direktorihallituk-

sen aikana.

Barantsevits /-«'-/, Kazimir Stanisla-
vovits (s. 1851), ven. novellinkirjoittaja, puo-

lalaista sukujuurta. On novelleissaan hyvällä

huomiokyvyllä esittänyt köyhien ja kärsivien

elämän, jonka tuntee omasta kokemuksestaan.
J. J. M.

Baratasvili, Nikolai (1816-45), ruhtinas,

grusialainen runoilija, on kaunismuotoisissa ru-

noissa laulanut vapaudesta ja oikeudesta. Pessi-
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mistisen tyytymättömyytensä tähden häntä on
sanottu i.Grusian Byroniksi".
Baratynskij [-y'], Jevgenij Abramo-

vits (1800-44), ven. runoilija, on kirjoittanut

paitsi kauniita elegisiä runoja m. m. isomman
runoelman „Eda". Sen sankaritar on suoma-
lainen nainen, samoinkuin koko toiminta on
sijoitettu Suomeen, jossa B. jonkinlaisessa kar-

koitustilassa palveli aliupseerina. Maamme luon-

toa B. on innostuksella kuvannut runoissaan.

J. J. M.
Baratto f-ra'-] (it. < kreik. pru'i(eim = toimia,

käyttää metkuja), kaup., tavaran vaihtaminen
toiseen; siitä b a r a 1 1 o-k a u p p a. — B a r a t-

t a a m i n e n, tavarain väärentäminen tai ka-

valtaminen, varsinkin laivurin puolelta tapahtu-
nut kauppatavaraiu kavaltaminen. — B a r a t-

taaja, tavarain väärentäjä.

Barbaari (kreik. barbaros), kreikkalaisilla

alkuaan jokainen, joka ei puhunut kreikan
kieltä. Persialais-sodista alkaen nimitys sai vähi-

tellen halveksivan sivumerkityksen: epäjalo,

raaka, julma. Aluksi kutsuttiin roomalaisiakin
barbaareiksi, mutta näiden omistettua kreikka-
laisen sivistyksen antoivat he itse tämän nimi-

tyksen kaikille kansoille, jotka eivät omistaneet
kreikkalais-roomalaista sivistystä. — Nykyään
}'limalkaan: raaka, julma ihminen. — B a r b a-

r i a, sivistymättömyyden, raakuuden valta, raa-

kuus. — vrt. B a r b a r i s m i. E. R-n.

Barbados [biibe'idouz]. Englannin LänsiTutian
saari, itäisin Vähistä-Antilleista, n. 140 km
Santa Luciasta itään, 430 km', n. 200,000 as.

465 km':llä, näistä 90 % neekerejä ja sekarotui-

sia. B. kohoaa aina 336 m yi. merenp. ja sitä

ympäröivät vara. idäs.sä koralliriutat. B:n ilman-

ala on suotuisa, joskaan kuumeet eivät ole har-

vinaisia; suurenmoist.i sokeriruo'onviljelystä,

lukuisia sokeri- ja väkijuomatehtaita. Pääkau-
punki Bridgetown lounaisosassa. Vähien-Antil-
leiu pääkauppapaikka. B:n löysivät portugali-

laiset 151!); se joutui Englannille 1652.

W. S-m.
Barbara, Pyh ä, katol. kirkon pyhimyksiä,

legendan mukaan marttyyri 240 tai 306; luotet-

tavia tietoja hänestä ei ole. Hänen uskotaan
etenkin varjelevan ukkosilmoilla ja tykkiväki
pitää häntä suojeluspyhimyksenään. Hänen päi-

viinsä on 4 p. jouluk. J. G.

Barbarea, k a n a n k a a 1 i, kasvisuku
ristikukkaisien (CrucifercE) heimossa.
Joks. isoja yrttejä. Kukat keltaisia,

ainakin alemmat lehdet pariliu.skaisia.

Suomessa kaksi lajia, B. viilyarix ja

IS. utricta.

Barbarelli [-e'-], Giorgio, it. taide-

maalari, ks. G i o r g i o n e.

Barbareskivaltiot, nimitys, jota ennen
käytettiin Pohjois-Afrikassa Välimeren
ja Saharan välillä, Egyptin länsipuolella

sijaitsevista maista (Marokko, Alge-
ria, Tunis ja T r i p o 1 i s) ; se johtuu
epäilemättä sikäläisten alkuasukkaiden,
berberien nimestä, johon nähtävästi on ""."",""

sekaantunut barbuari-sana. Näiden val-

tioiden väestö harjoitti näet ennen hallitustensa

luvalla pelättyä merirosvousta Välimerellä, ja

useimpain Euroopan merenkulkua harjoittavien
kansojen täytyi säännöllisellä veronmaksulla os-

taa kauppalaivoillensa esteetön kulkuoikeus. Eu-
roopasta käsin tehtiin joskus yrityksiä barba-
reskivaltioiden kukistamiseksi. Kuuluisaksi on
tullut Kaarle V:n sotaretki Tunisia vastaan 1535.

Mutta vasta sittenkuin Kanska 1830 oli valloit-

tanut Algerian, barbareskien merirosvous lak-

kasi muualla paitsi Marokossa. Ruotsi ja Tanska
olivat viimeiset vallat, jotka suorittivat mainit-
tua veroa Marokolle (Ruotsi v:een 1845).

J. F.

Barbari ks. Barbaari.
Barbari, Jacopo de' (1445-1515), it. taide-

maalari, Giovanni Bellinin ja Antonello da Mes-
sinan vaikutuksen alainen, oleskeli Venetsiassa
noin vuoteen 1500, sittemmin varsinkin Sak-
sassa, myöhemmin Alankomailla. Missä määrin
hänen kehittynyt värinkäyttönsä ja tietonsa

perspektiivi- ja proportsioniopista vaikuttivat
hänen aikalaiseensa Albr. Dureriin, on tietymä-
töntä, kun useimmat hänen teoksistaan ovat hä-

vinneet. R. E. n.
Barbaria ks. Barbaari.
Barbarismi (kreik. barbaiisnu/s. lat. barbti

ri'smus = kielivirhe, virheellinen ääntäminen t.

lausetapa) , murteesta tai vieraasta kielestä kirja-

kieleen, vars. klassilliseen kreikkaan tai latinaan
tarpeettomasti tai väärin otettu sana t. lause-

tapa; yi. e])äkielellinen, virheellinen ääntäminen,
.sana, lausetapa. (Y. \V.I

Barbarossa (it., saks. R o t b a r t, „puna-
]iaria''), Saksan keisarin Fredrik I:n lisänimi.

Barbarossa /-o'-}, Horuk ja Khai r-E d-

d i n, 2 veljestä, kotoisin Le.sbos-saarelta, molem-
mat kuuluisia merirosvoja 16:nnelta vuosis.

V. 1515 Horuk saapui auttamaan Algerian emii-

riä espanjalaisia vastaan; hän voitti heidäu lai-

vastonsa, murhautti emiirin ja huudatti itsensä

hallitsijaksi tämän jälkeen. Hornkin kaaduttua
taistelussa espanjalaisia vastaan 1518 seurasi

häntä nuorempi veli Khair-Eddin valta-asemaan
Algeriassa. Seuraavana vuonna hän antautui
Turkin sulttaanin yliherruuden alaiseksi, val-

loitti Tunisin ja jatkoi laajaa merirosvousta
Välimerellä. Häntä vastaan Saksan keisari

Kaarle V teki kuuluisan retkensä, valloittaen

Tunisin ja vapauttaen tuhansia kristittyjä or-

juudesta. Hävitettyään vielä 1540 kristityn lai-

vaston Kreetan rannalla ja tuettuaan 1543

Frans l:n retkeä Nizzaa vastaan Khair-Eddin
kuoli Konstantinopolissa 1546. [Jurien de la

(ir;ivii">re, ..Doria et Barberousse", Paris 1886.]

Barbaroux f-rfi' /, Charles Jean Marie
(1707-94), raiisk. politikko, girondistien johta-

jia, valittiin 1792 Marseillesta kansalliskonvent-
tiln, jossa esiintyi alusta pitäen Robespierren
kiivaana vastustajana. Girondistien kukis-

tuessa, 31 p. toukok. 1793, hänen onnistui paeta
l'ariisista, mutta saatiin kiinni ja mestattiin
liordenu.\'ssa. J. F.

Barbeerari (lat. 6ar6o = parta), parturi. —
li a r I) e e r a t a, ajaa parta.

Barberini [ri'-], it. aatelissuku, kotoisin Bar-
berinosta Toscauasta. Sen kohoaminen alkoi

siten, että MafTeo B. 1623 tuli paaviksi (Ur-
banus VIII) ; hän toimitti sukulaisilleen kor-

keita virkoja ja rikkauksia. Suvulla oli 17:n-

nellä vuosis. suuri vaikutus Italian politiikkaan
ja henkiseen elämään. Sen rakennuttama on
Koonnin Palazzo B., jossa säilytetään suuri kir-
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jasto ja jonka taideaarteet (m. m. Rafaelin „ror-

narina" ja Guido Eenin ,,Beatrice Cenci") todis-

tavat suvun rikkautta ja taideaistia. Tämän
palatsin rakentamiseen lienee käytetty antiik-

kisia muistomerkkejä, josta tunnettu sananparsi:

Quod non fecerunt barbari, fecere Barberini

(mitä eivät barbaarit tehneet, sen tekivät B:t).

Barbes [-he'], Armand (1809-70), ransk.

vallankumousmies, oli heinäkuun monarkian
aikana mukana useissa tasavaltalaisten sala-

hankkeissa ja kapinayrityksissä, m. m. 1839,

jolloin hänet tuomittiin kuolemaan; kuoleman-
tuomio muutettiin kuitenkin elinkautiseksi van-

keudeksi. Päästyään helmikuun vallankumouk-
sen jälkeen 1848 vapaaksi hän tuli kansallis-

kokouksen jäseneksi, mutta teki toukok. 1849

yhdessä Blanqui'n ja Raspairin kanssa onnistu-

mattoman yrityksen kansalliskokouksen hajoit-

tamiseksi ; joutui jälleen vankeuteen, josta Na-
poleon III vapautti hänet vasten hänen omaa
tahtoansa 1S54. B. oli suuri haaveilija, mutta
jalo ja rehellinen mies. J. F.

Barbey d'Aurevilly [barbe' dorvijV], Jules
Am6d6e (1808-89), ransk. kirjailija, kriitikko,

rohkea, uhitteleva, paradoksaali romantikko,
jonka meluavan väkivaltaiset ja sentään kirjal-

lisesti herkuttelevat kirjat välittävät varsinai-

sista romantikoista loppuvuosisadan symbolistei-

hin. B:ssä yhtyivät omituisesti kiihkokatolinen

hurskailu ja yltiöpäinen monarkismi keikaile-

vaan dandyismiin ja pohjaltaan viattomaan sata-

nismiin. Hänen teoksistaan mainittakoon: ,,Une

vieille maltresse" (1851), .,L'ensorcel6e" (1854),

„Un pretre mariö" (1865), sekä kriitillinen teos

,,Les cEuvres et les hommes du XIX siäcle" (1861-

95). [O. Hanssonin kirjoitelma Finsk Tidskrift-

issä (1895).] V. K-i.

Barbi, Alice (s. 1862), it. laulajatar, erit-

täin etevä taidelaulujen esittäjänä. /. K.
Barbie du Bocage [dy bokä'z]. 1. Jean

Denis (1760-1825), ransk. maantieteilijä. Col-

lege de Francen professori. Karttalaitosten toi-

mittaja, m. m. kartaston Barthölemyn „Voyage
du jeune Anacharsis" nimiseen teokseen. —
2. Alexandre Fr^d^ric B. (1797-1834),

Pariisin filosofisen tiedekunnan maantieteen pro-

fessori ; toimittanut Raamatun maantieteellisen

sanaston.
Barbier [barbie']. Antoine Alexandre

(1765-1825), ransk. kirjastomies, julkaissut tär-

keän bibliografisen teoksen „Dictionnaire des

ouvrages anonymes et pseudonymes" (1806-08).

V. K-i.

Barbier [burbie'], Auguste (1805-82),

ransk. kirjailija, julkaisi välittömästi heinäkuun
vallankumouksen jälkeen intoisan tuliset „Iam-
bes", joissa hän värikkäällä ja kuvarikkaalla
kaunopuheisuudella vitsoi aikansa siveelli.stä rap-

piotilaa. Hänen myöhemmät runokokoelmansa,
vaikka muodoltaan taiturillisemmat, eivät enää
kohonneet tämän esikoiskokoelman rinnalle;

niistä mainittakoon „11 Pianto" ja „Lazare",
joista edellinen käsittelee italialaisia oloja, jälki-

mäinen englantilaisia. V. K-i.

Barbier de Itteynard (barbie' da menä'r),
Charles Adrien Casimir (1826-1908),

ransk. orientalisti, arabian ja turkin kielen

prof. Pariisin Collöge de Francessa. Hän on
julkaissut m. m. „Dictionnaire gfiographique etc.

de la Perse" (1861) ja ..Dictionn. turc-frangais"
(lSSl-90) sekä kääntänyt Mas'(ldin, Ibn Khor-
dädhbehin ja azZamakhsarin teoksia. K. T-t.

Barbier [barbie'], Paul Jules (1825-1901),
ransk. kirjailija, kirjoittanut, enimmäkseen yh-
teistyössä Michel Carrfin y. m. kanssa, näytel-
miä, komedioja, laulukappaleita, kuten „Les
marionnettes du docteur", „La loterie du
mariage", ,,Les noces de Jeannette" (Jeannetten
häät), useita oopperalibrettoja, kuten Gounod'n
Faustiin ja Romeoon ja Juliaan. Yksin hän on
kirjoittanut draaman ,,Jeanne d'Arc".
Barcafalvi Szabö, David [-rtsa- sabö dä-]

(s. 1753 t. 1755, k. 1828), unk. kirjailija, innok-
kaimpia ja vallattomimpia n. s. ,,kielenuudis-

tajia", jotka m. m. uusia, „aitounkarilaisia" sa-

noja sepittämällä ja niitä kirjoituksissaan käyt-
tämällä koettivat puhdistaa unkarin kielen vie-

raista, varsinkin saksalaisista ja latinalaisista

aineksista ja siten uudelleen luoda unkarin
kirjakielen. B. oli monien satojen mielivaltai-

sesti muodostettujen sanojen seppä ; monet niistä

ovat pysyväisesti jääneet unkarin kielen omai-
suudeksi. B:n (v:sta 1786) toimittama aika-

kauskirja „Magyar Ilirmondö" sekä hänen kään-
tämänsä saksalainen romaani „Siegwart" ovat
tulvillaan sanantekeleitä. Y. W.
Barcarola ks. Barkaroli.
Barcarole ks. Barkaroli.
Barcasäg [-rtsasäg], hedelmällinen, vuoristo-

jen ympäröimä lakeus (n. 1,600 km') kaakkoi-
sessa Unkarissa, Siebenbiirgenissä (Erdfilyissä),

lähellä Brassön (Kronstadtin) kaupunkia, 500-

700 m yi. merenp. Asukkaat enimmäkseen sak-

silaisia, maa hyvin viljeltyä. Etelästäpäin joh-

taa lakeudelle neljä vuorensolaa, jotka luulta-

vasti jo Unkarin ensimäisten kuninkaiden aikana
varustettiin linnoituksilla viholliskansain hyök-

käyksiä vastaan. ^. 1211 Andräs II kutsui tänne

saksalaisen ritarikunnan rajaa suojelemaan ; kun
ritarit jonkun ajan kuluttua palasivat Preussiin,

jäivät kuitenkin heidän tuomansa saksalaiset

uudisasukkaat jäljelle. Y. W.
Barcelona [-rpelo'-]. 1. Espanjan provinssi

Kataloniassa, 7,091 km", n. 1,145,953 as., tiheim-

min asuttuja, ja hyvin viljelty esp. alue. Sen

pohj.-osan täyttävät itäiset Pyreneit, muu osa

on mäkimaata. Pääjoki on Llobregat. B:ssa

viljellään vehnää, viiniä, öljypuita ja etelän-

hedelmiä. Puista mainittakoon korkkitammi,
pähkinä- ja kastanjapuut. Vuorilla harjoitetaan

karjanhoitoa. Vuorityö tuottaa metalleja, kivi-

hiiltä ja suolaa. Teollisuuden tuotteina mainit-

takoon kutoma-, teräs- ja lasitavarat, jauhot

y. m. — 2. Katalonian ja samannimisen pro-

vinssin pääkaupunki Välimeren lahdessa pohj.-

puolella Llobregat-joen suuta, n. 530,000 as.

B. sijaitsee hedelmällisellä tasangolla huvila-

kaupunkien ja työväensiiitolain ympäröimänä.

Hyvä satama, suurta puuvilla-, silkki-, rauta-,

ase-, lasi-, fajanssi- y. m. teollisuutta, laiva-

veistämöitä. Espanjan suurin kauppakaupunki,

vienti 430 milj., tuonti 450 milj. mk:n arvoinen.

B. on lujasti linnoitettu. Vanhassa kaupungin-

osassa ovat kadut ahtaat, mutta se on leveiden

puistokatujen ympäröimänä; uudenaikaisin kau-

punginosa on B:n pohjois- ja luoteisosassa.

Monta kaunista kirkkoa (tuomiokirkko v:lta

1298-1448, goottilaista tyyliä), luostareita, suuri
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yliopisto, useita kouluja, museoita, kirjastoja,

Aragonian kuninkaan linna 13:nnelta vuosis.,

piispanistuin. B., muinoin B a r e i n o, on kartha-
golaisten perustama. Oltuaan sittemmin rooma-
laisten, länsi-goottien ja arabialaisten vallassa

sekä jonkun aikaa itsenäisenä kreivikuntana B.

ybclistettiin 1137 Aragoniaan. TV'. S-m.
Barchius, Nils (1676-1733), ruots. piispa ; har-

joitetluaau opintoja koti- ja ulkomailla hän tuli

ensin ylimääräiseksi ja sitten vakinaiseksi hovi-

saarnaajaksi; 1729 hänet nimitettiin Vesterisin

piispaksi. B. oli syvästä uskonnollisesta vakau-
muksesta oikeaoppisuuden mies ja vastusti innok-

kaasti niitä pietistisiä mielipiteitä, joita 1720-

luvulla alkoi Ruotsissa ilmetä.

Barck, Samuel (1662-1743), ruots. valta-

neuvos, papinpoika Taalainmaalta, tuli 1695 pal-

velukseen kuninkaalliseen kansliaan, jossa ko-

hosi valtiosihteeriksi. Oli Ulriika Eleonooran
suuressa suosiossa ja vaikutti hänen hyväkseen
hallitsijanmuutoksen aikana, tuli 1719 vapaa-
herraksi, 1727 valtaneuvokseksi ja liittyi Arvid
Hornin puolueeseon sekä sai tämän puoluelai-

sena muiden muassa 1739 eron.

Barclay de Tolly [harkla'i de iolli], Mihail
Bogdanovits (1761-1818), ven. sotapääl-

likkö, vanhaa skot-

lantilaista sukua; oli

v:sta 1788 asti mu-
kana Venäjän sodissa

Turkkia, Ruotsia,
Puolaa ja Eanskaa
vastaan ; palveli m. m.
1790 Suomessa, tullen

majuriksi Partakns-
kella osoitetusta mie-

huudesta: tuli 1807

kenraaliluutnantiksi
ja komensi 1S08-09

vMosien sodassa San-
delsia vastaan taiste-

levia joukkoja Savos-

sa : teki maalisk. 1809

onnellisesti retken

jiiätyneen Merenkur-
kun yli Uumajalle ja tuli sen jälkeen kenraa-
liksi, koko Suomessa olevan venäläisen armeijan
ylipäälliköksi, Suomen kenraalikuvernööriksi ja

senaatin eusimäiseksi puheenjolitajaksi ; tuli v.

1810 Venäjän sotaministeriksi ja otti, ajoittain

ylipäällikkönä, osaa 1812 alkaneisiin sotiin Na-
poleonia vastaan. Sotilaallisten ansioittensa joh-

dosta H. kohosi kreiviksi, sotamarsalkaksi ja

ruhtinaaksi. A". /'. B.

Bardenfleth, 7\ a r 1 Emil (1807-.57), tansk.
ministeri, (di kruununprinssi Fredrikin (Fred-

rik Vll:n) leikkitoveri ja ystävä, tuli 1842 Fye-
nin stifliuutmandiksi ja Fredrik \'II:n valta-

istuimelle uoustna ministeriksi (1848) ; oli va-

paamielisessä maaliskuun ministeristössä oikeus-
ministerinä; luopui 18.52.

Bardenhewer /-liöierj, Otto (s. 1851), saks.

katolilainen teologi, 1886 T.uden testamentin
selitysopin professori MUnehenissä, julkaissut

m. m. teokset „Patrologie" (1894) ja ,.Gesehichte

der altehristlichen Litteratur" (I os. 1902).

Bardesanes [-ä'n-J (154-222), ku\iluisa gnos-

tikko, kotoisin Edessasta ; hymneilliinsä hän on
tullut syyrialaisen kirkkolaulun perustajaksi.

li:u-ii.-iy il.' T.illy.

Bardi (bardiirj, muinaisten kelttiläisten ru-

noilija ja laulaja. Bardit muodostivat erikoi-

sen arvossapidetyn kansalaisluokan ja heidän
tehtävänään oli lauluin ylistää herrainsa uro-
töitä ja sukujuurta. Brittein saarilla bardit
säilyivät kauimmin, varsinkin Walesin pikku-
ruhtinaiden hoveissa. Walesilainen bardiruuous
oli kukoistuksessaan 1100-luvuUa. Se oli osaksi
uskonnollista laatua, osaksi taistelu-, juoma- ja
lemmenlauluja. — lS:nnen vuosisadan keskivai-
heilla herätti Klopstoek, joka piti bardi-runoutta
muinaissaksalaisena sankariruuoutena, eloon
tämän nimityksen. Samoihin aikoihin julkaisi

Englannissa Macpherson n. s. Ossianin laulut,

joita väärin sanottiin Ossian (ks. t.) nimisen
bardin sepittämiksi.

Bardi, Giovanni d e i C o n t i V e r n i o,

(1534-1612), taidetta harrastava ylimys Firen-
zessä; hänen kodissaan suunniteltiin ensimäiset
yritykset muinaisen säveldraaman elvyttämi-
seksi, josta sitten sukeutuikin italialainen oop-
pera. /. K.
Bardiglio [-dVljo] (ransk.), heleä, luja firen-

zelliinrn niarmorilaji.

Bardisaani (ransk. perltiisane)
,
pertuska. ks.

kuvaa A s e e t.

Bardwan [häduCCn], alue Koillis-Intiassa

Englannin Bengaalin maakunnassa ja Bengaalin-
laliden rannalla, Hugli-joen länsipuolella, 36,145
km-, n. 8,245,000 as. 1. 228 km=:llä, näistä 80%
hindulaisia ja 12 % muhamettilaisia. Maa on
hedelmällinen ja hyvin viljelty. Pääkaupunki
B., 35,022 as., sijaitsee epäterveellisellä paikalla;

hindulaisten pyhiä paikkoja. Vi'. S-in.

Barebonen-parlamentti [hnahuun-]. pilkka-

nimi, joka annettiin sille parlamentille, jonka
Croin\vell kutsui kokoon 1653 hajoitettuaan n. s.

pitkän parlamentin. Nimitys johtuu eräästä sen
jäsenestä, innokkaasta puritaanista, lontoolai-

sesta nahkakauppiaasta Barebonesta, joka oli

ottanut nimekseen ..Ylistä Jumalaa Bareboue".
Tyytymättömänä kokoukseen Crom\vell hajoitti

sen jo samana vuonna. J. F.

Barege {harCzJ (ransk.), hieno, kevyt puu-
villa- tai silkkikangas. Saanut nimensä siitä,

että sitä ensinnä valmistettiin Baröge-laaksossa
I'vreneitten vuoristossa. (V. V.)

Barents, \V i 1 1 e m, alankoni, löytöretkeilijä,

joka eli 10:nnen vuosis. loppui)uolella. Hän teki

kolme matkaa Jäämerelle tullakseen tätä tietä

Kiinaan. Ensimäisellä matkallaan hän löysi

Novaja Zeniljan heinäkuussa 1594; kolmannella
matkallaan hän tuli Karhu-saarelle 8 p. kesäk.
1596 ja Hui]ipuvuorille 17 p. kesäk. s. V. Hän
tuli tällä retkellään toistamiseen Novaja Zeml-
jnan ja oli pakoitettu viettämään talven sen

etelärannikolla (1596-97). Seitsemästätoista osan-

ottajasta saa])ui 12 avonaisilla venheillä Kuolan
Lapin rannikolle, mistä alankomaalainen laiva

ne vei kotimaahan, mutta 5 henkeä, niitten jou-

kossa B., kuoli kärsimistään vaivoi.sta. Vasta
n. 300 vuotta myöhemmin tutkivat norj. Elling

Karisen ja Johannesen Novaja Zemljan pohj.-

rannikon. Edell. löysi v. 1871 rakennuksen,
missä B. oli asunul, ja toi täältä tämän omi.sta-

mia tavaroita, m. m. lyhyen kirjallisen kerto-

muksen B:n matkasta. Osalla Pohj.-Jäämerta
ja läntisten Huippuvuorten kaakkoispuolella
sijaitsevalla saarella on B:n nimi. IV. S-tn.
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Baretti.

Baretti (ransk. harrette) , lipatou, ympyriäinen,
yliipuolflta joskus neliskulmainen, vaatteesta

tehty lakki, joka oli

käytännössä erittäin-

kin 16:nnella vuosi-

sadalla sekä miehillä

että naisilla; myöhem-
min se, eräissä maissa,

on jäänyt käytäntöön
eräiden viranomaisten,
niink. tuomarien, pro-

fessorien ja pappien
virkapuvussa sekä

myös ylioppilaiden päähineenä.
Barfoed IfodJ, Christen Thomsen

(1815-89), tansk. kemisti, kemian ja farmasian
lehtori Landbohojskolessa Kööpenhaminassa. B.

on julkaissut muutamia varsia taitavasti kirjoi-

tettuja analyyttisen kemian oppikirjoja.

TV. B.

Bargiel [-gil], \VoIdemar (1828-97), saks.

.säveltäjä, pianisti Clara Sehumannin velipuoli,

tuli 1874 opettajaksi Berliinin kunink. musiikki-
opistoon ; kuuluu Sehumannin kouluun, olematta
kuitenkaan hänen jäljittelijänsä ; erinomaisia

ovat vars. hänen pianosviittinsä.

Bar-Hebrseus (oik. A b u 1-f a r a d z)
,

(1226-

86), syyr.-arab. kirjailija, kotoisin Malatiasta.

V:sta 1264 kuolemaansa saakka hän vaikutti ja-

kobiittisen kirkon mafrjanina 1. alipiispana. Hä-
nen lukuisista kirjoituksistaan kieliopin, ekse-

getiikan ja historian alalla on syyriankielinen

kronikka tärkeä lähdeteos. K. T-t.

Bari, sotainen ja peljätty neekeriheimo Val-

kean Niilin varrella. B:t ovat pitkäkasvuisia;
ruumiinrakenne ja kasvonpiirteet epäsäännölli-

set; eroavat hiukan tavall. Sudanin neekereistä.

Iho on harvinaisen tumma, usein aivan musta.
B:t käyttävät hyvin vähän vaatteita, mutta ko-

ristelevat ja maalaavat itseään paljon. Heidän
elinkeinonsa ovat karjanhoito ja maanviljelys;
he asuvat pienissä kylissä ja ovat taitavia sep-

piä. Yhteiskuntaelämä on patriarkaalinen;
pikku-ruhtinaita on olemassa, mutta varsinainen
heimokunta-järjestys puuttuu. B:n kieli lähen-

telee enimmin dinkan-kieltä ja on myös sukua
muille Niilin varrelhx puhutuille kielille.

IV. S-,„.

Bari delle Puglie. 1. Apuliaan kuuluva pro-

vinssi, Etelä-Italiassa, 5.350 knr. 862,921 as.

(1908). nedelmällinen seutu: viiniä, öljypuita,

etelänhedelmiä ja viljaa. Lampaanhoitoa. Suo-
laa ja salpietaria saadaan. — 2. B:n provinssin
pääkaupunki Adrian-meren rannalla, 77,478 as.

(1901), hyvä satama, vilkas kauppa ja meren-
kulku : vientitavarat: koneet, öljy, makeiset,
liköörit, saippua, kynttilät y. m. Arkkipiispan-
istuin, useita kouluja, 2 vanhaa kirkkoa, taide-

koulu ja museo. Room. nimi B a r i u m. Se oli

10:nnellä ja ll:nnellä vuosis. bysanttilaisten hal-

lussa, mutta 1071 sen valloitti normannilaispääl-
likkö Pioh. Guiscard. \V. S-m.

Baribal, musta karhu (Ursus americanus)
ks. Karhut.
Baring [bä-J, Saksasta 18:nnen vuosis. edelli-

sellä puoliskolla Englantiin siirtynyt suku, josta

on lähtenyt useita kyvykkäitä raha- ja hallitus-

miehiä. — 1. Francis B. (1740-1810), perusti

1770 vanhemman veljensä John B:n kanssa

kauppaniinen Baring brothers & C:o, joka
on maailman suurimpia kauppahuoneita ja har-
joittaa pankki-, vienti- ja tuontiliikettä. V. 1890
kauppanimi, kärsittyään suuria tappioita Argen-
tiinan valtiolainaoperatsioneissa, joutui suuriin
rahallisiin vaikeuksiin, joista se kuitenkin pelas-

tui Englannin ja Ranskan pankin avulla ; se

muutettiin samalla osakeyhtiöksi.
2. Alexander B. (1774-1848), rahamies ja

politikko, edellisen poika, otti haltuunsa 1810
kauppahuoneen, oli 1806-35 alihuoneen jäsenenä,
kauppaministerinä Peelin ministeristössä 1834-

35, siirtyi 1835 lord Ashburtoniksi koro-
tettuna ylihuoneeseen ; oli alkuansa vapaakau-
pan mies, mutta vastusti sittemmin Peelin va-

paakauppapolitiikkia. V. 1842 hän selvitti Yh-
dysvaltain ja Kanadan väliset rajariidat.

3. Thomas George B., Northbroo-
kin jaarli (s. 1826), valtiomies, oli alihuoneen
jäsenenä 1857-66, alivaltiosihteerinä Palmersto-
nin ja Gladstonen ministeristöissä, 1872-76 In-

tian varakuninkaana, jolloin toimi erittäin tar-

mokkaasti Bengaalissa 1874 sattuneen suuren nä-

länhädän lieventämiseksi. Gladstonen toisessa

ministeristössä (1880-85) hän oli ensimäisenä
amiraliteettilordiua. lähetettiin 1884 Egyptiin
tutkimaan maan yleistä ja varsinkin taloudel-

lista tilaa ; vastusti Gladstonen Irlannin poli-

tiikkaa eikä sen vuoksi 1886 ruvennut Gladsto-

nen kolmannen ministeristön jäseneksi.

4. E V e 1 y n B. lord C r o m e r (s. 1841) , val-

tiomies, palveli ensin sotilasalalla, järjesti 1879

Egyptin raha-asiat; vuodesta 1883 hän nimelli-

sesti Englannin edustajana, mutta todellisuu-

dessa Egyptin korkeimpana hallitusmiehenä me-
nestyksellä toimi maan rappeutuneitten olojen

parantamiseksi eri aloilla. J. F.

Bariton ks. B a r y t o n.

Bariumdioksldi (b.-p e r o k s i d i, b.-s u p e r-

oksidi), bariumin korkeampi happiyhdistys

(BaO.). Saadaan valkoisena jauheena kuumen-
tamalla b.-oksidia (BaO) happivirrassa 450-550'.

Luovuttaa korkeammassa lämpötilassa happea;

käytetään vetysuperoksidin (ks. t.) valmistuk-

seen. W. B.

Bariumhydraattl ks. B a r i u m h y d r o k-

s i d i.

Bariunihydroksidi (bariumhydraattl,
b a r y y 1 1 i h y d r a a 1 1 i) , bariumin, hapen ja"

vedyn "kem. yhdistys (Ba(OH).), joka syutyy

veden vaikuttaessa bariumoksidiiu (ks. t.) . B:n

vesiliuos (baryyttivesi) on alkalinen neste, jota

paljou käytetään analyyttisissä töissä. (W. B.)

Bariumi (Ba = 137,J) (kreik. sanasta bary's =

raskas), kem. alkuaine. Tärkeimmät luonnossa

tavattavista b.-yhdistyksistä ovat raskas-
sälpä (bariumsulfaattia) ja viteriitti
(bariumkarbonaattia) ;

pelkkänä eli vapaassa

tilassa ei b. luonnossa esiinny. Metallista b:a

voidaan valmistaa hajoittamalla sähkövirran

avulla sulaa b.-kloridia. B. on keltainen, ilmassa

helposti hapettuva metalli, jonka om.-p. on

noin 4. (^T'. B.)

Bariumkarbonaatti (hiilihappoinen bariumi),

bariumin, hiilen ja hapen kem. yhdistys (BaCOj),

joka valkoisena jauheena saostuu bariumsuola-

iiuoksista, kun näihin lisätään ammoniumkarbo-
naattia. Tavataan luonnossa viteriittinä.

(W. B.)
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Bariumkloridi (klorbariumi), bariumin ja

kloorin kem. yhdistys (BaClj) ; veteen helposti

liukeneva ; sen vesiliuosta käytetään tunnusti-
mena (reagenssina) analyyttisissä töissä.

(W. B.)

Bariumkromaatti (kromihappoinen bariumi),
bariumin, kromin ja hapen kem. yhdistys
(BaCrO,) ; kauniin keltainen, veteen liukenema-
ton jauhe, jota baryyttikellan nimellä
käytetään väriaineena. (V,'. li.)

Bariumnitraatti (typpihappoinen bariumi),
bariumin, typen ja hapen kemiallinen yhdistys
Ua(N0,)2; veteen helposti liukeneva suola.

(W. B.)

Bariumoksidi (baryytti, baryyttimaa) , bariu-

min ja hapen kem. yhdistys (BaO) ; harmaan
valkoinen jauhe, jota saadaan bariuminitraattia
kuumentamalla ; vrt. Bariumhydroksidi
ja B a r i u m d i o k s i d i. fW. B.J
Bariumplatinasyanuuri, bariumin, platinan,

hiilen ja typen kem. yhdistys (BaPt(CN),).
B. on sitruunankeltainen suola, jolla on suuri

fluoressenssikyky ; se muuttaa .sekä tavalliset

ultraviolettiset että myös Röntgen- ja uraani-
säteet näkyväksi valoksi. Tl". B.

Bariumsulfaatti (rikkihappoinen bariumi),
bariumin, rikin ja hapen kem. yhdistys (BaSO,) ;

tavataan luonnossa raskassälpänä eli ba-
ryyttisälpänä (ks. t.). B:a valmistetaan
saostamalla bariumsuolaliuoksia rikkihapolla tai

liukenevilla sulfaateilla. Valkoinen jauhe; liu-

kenematon veteen ja happoihin (liukenee kui-

tenkin väkevöityyn rikkihappoon). Käytetään
p e r m a n e n 1 1 i v a 1 k e a n tai baryytti-
valkean nimellä maalivärinä. (W. B.)

Bariumsulfidi (rikkibariumi) , bariumin ja ri-

kin kem. yhdistys (BaS), saadaan pelkistämällä

bariumsulfaattia hiilellä. Valkoinen jauhe, jota

käytetään liukenevien bariumsuolojen valmis-

tukseen. (W. B.)

Bariurasuolat ovat yleeu.'iä vaikeasti liukene-

via veteen, nuitta liukenevat miedonnettuun
suola- ja typpihappoon: poikkeuksen tästä tekee

b.-sulfaatti, joka on miodonnettuihin happoihin
liukenematon. B:t antavat valottomalle liekille

vihreän värin. Liukenevat bariumsuolat ovat
myrkyllisiä. CK. B.)

Bariumsuperoksidi ks. B a r i u m d i o k-

s i d i.

Barjatinskij [jS'-], -Aleksandr Ivano-
vi ts (181l-7'J), ruhtinas, ven. sotamarsalkka:
otti osaa kaukaasialaisiin sotiin ollen 1850-02

Venäjiin sikäliiisou armeijan ylipäiiUikkönä ; ku-
kisti kaukaasialaisten kansojen vastarinnan, val-

loittaen O p. syysk. 1859 väkirynnäköllä Ghuni-
bin Tuorilinnan, Samylin viimeisen turvapaikan.

K. K. B.

Barka, niemimaa ja ylänkö, n. 500 m
korkea ylätasanko Ison Syrtin ja Egyptin vä-

lillä Pohj.-.\frikassa. Pohjoisessa se on kalkki-

kiveä, etelässä hiekkakiveä; lännestä itään kul-

keva vajoamis- ja murrosalue erottaa sen Li-

byan erämaasta. Niemimaan pohj.-puoli, jossa

sademäiirä talvisin on riittävä, on hedelmällistä

pelto- ja niittymaata; Dzebel el Akdarin (vihe-

riän vuoren) rinteillä on T/iuiyo-metsiä, öljypuu-
sekä palmulehtoja. Etelässä erämaan puolella

on maa kuivaa halfa-heinää kasvavaa aroa. B.

nuuxlostaa Ben Ohasi nimisen. Turkille veroa

m.aksavan vilajeetin; n. 50,000 km", 300,000 as.

Pääkaupunki Ben Ghasi. Ennen muinoin B.

muodosti kukoistavan kreikkalaisen siirtolan,

Kyrenaikan, jonka pääkaupungin Kyrenen doria-
laiset 631 e. Kr. rakensivat. Tästä on vielä jäl-

jellä raunioita. TT. S-m.
Barkaroli (it. barcarola 1. 6a»ca?uo/a = venet-

sial. venelaulu), venetsialaisten ja napolilaisten

venemiesten (barcaruolij laulu, enimmiten */»-

tähtinen, mollissa. — Samansävyinen soitin-

sävellys. 1. K.
Barkasin ylänkö ks. Barka.
Barkassi (ransk. barcasse, holl. barkas) , suu-

rin sotalaivan veneistä, isovene.

Bar-Kohba („Tähden poika") 1. Simon
Kosibalainen oli juutalaisten johtajana
kapinassa roomalaisia vastaan keisari Hadria-
nuksen aikana 132-135 j. Kr. K. T-t.

Barlaam ja Josafat, keskiaikainen hengel-
linen romaani, kertoo intialaisesta kuninkaan-
pojasta Josafatista, jonka käänsi kristitty

erakko B. Kertomus on oikeastaan kristitty
toisinto buddhalaisesta Siddhartan tarinasta.
Kreikkalainen alkuteos (7:nneltä tai 8:nnelta
vuosis. j. Kr.) käännettiin useille kielille.

Barlow'n [bälounj ratas, laitos, millä määrä-
tään magneetin vaikutus johtajaan, jonka läpi

kulkee sähkövirta.
Se on vaakasuoran
akselin ympäri

kiertävä syväham-
painen ratas, jonka
hampaat ylettyvät
elohopea-astiaan.

Katas asetetaan
hevosenkenkämag-
neetin poolien vä-

liin, ja kun sen

ja elohopean läpi

johdetaan virta,

rupeaa ratas pyörimään suunnassa, mikä riippuu
virran suunnasta ja magneetin asennosta.

V. V. K.
Barlow'n [bälounj 1. M ö 1 1 e r-B a r 1 o w'n

tauti, nuoremmassa lapseniässä ilmenevä äkil-

linen tauti, joka luonteeltaan on riisitaudin

ja keripukin kaltainen. Tunnuksellisia taudin
merkkejä ovat hiunpiuuanalaiset, kovia tuskia
tuottavat verenvuodot, helposti verta vuotavat
ikenet, heikko ja hauras luurakenne. joka vähäs-

täkin murtuu. .1/. 0-B.
Barmakidit, Barmakin, erään persialaisen

papin jälkeläi.M't. jotka abbasidien aikana olivat

korkeimmissa viroissa. Harun-al-Rasidin aikana
he joutuivat epäsuosioon.

Barmen, kaupunki Preussissa, Diisseldorfin

hallintoalueella (Heinin maakunnassa), Wupper-
joen laaksossa ; se on kasvanut yhteen Elbcr-

fcldin kanssa. 150,000 as. Kaupungin muodos-
taa kolme pääosaa: Ylä-, Keski- ja Ala-B. Suuri
tehdaskaupunki, nauha-, rihma-, silkki-, matto-,

kone- y. m. tehtaita; tuotanto n. 15U milj. mk
v:ssa. Reiniläisen lähetysseuran pääpaikka, monta
ammattikoulua, museo, 11 kirkkoa y. m.

IV. S-m.

Barna, Ferdinand (1825-95) , unk. kielen-

tutkija ja etnografi. Unkarin kansallisnmseon
virkamies (v:sta 1800), käsitteli useissa tutkiel-

missa suomalais-ugrilaisten kansain kieliä (etu-

Barlnw'n ratas.
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K. Iiii ma.

päänsä unkaria), esihistoriaa, pakanallista us-

kontoa ja runoutta koskevia kysymyksiä. Eri-

koista liuomiota B.

ansaitsee sen vuoksi,

että hän ensimäisenä
käänsi Kalevalan
kokonaisuudessaan

unkariksi (käännös
ilmestyi v. 1S71 Pes-

tissä). B:n muista
julkaisuista mainitta-

koon: ,,Suomalainen
kansanrunous muinais-
unkarilaiseen runou-

teen verrattuna"

(1873), „Unkarin kie-

len korosta" (1875).

.,Eräs unkarilaisen ja

suomalaisen kirjalli-

suuden välinen yh-
tymäkohta" (1878), „Muinaisuskoutomme pää-
jumalat"(18Sl)

,
,,Muinaisuskontomme pienemmät

jumaluusolennot sekä uhrimenot" (1881). Ai-

kansa polttaviin kielikysymyksiin, ,,kielenuudis-

tusriitaan" ja unkarilaisten alkuperää koske-

vaan väittelyyn B. myös otti osaa, asettuen edel-

lisessä nykyajankin silmillä katsottuna periaat-

teellisesti varsin järkevälle ja maltilliselle kan-
nalle, jälkimäi-sessä taas — niinikään tyynesti

ja intohimottomasti — pääasiassa vastustaen
Vämbfiryn ,,turkkilaisteoriaa". Mainitsemista
ansaitsee myös, että B. useissa selonteoissa

(ntustutti niaamiehiään Suomessa ja Venäjällä
ilmestyneihin, mordvalaisia ja votjakkeja kos-

keviin kansatieteellisiin ja historiallisiin teok-

siin. — Useimmat B:n tutkielmista ja selostuk-

sista ovat ilmestyneet Unkarin tiedeakatemian
„Ertekezesek" nimisessä julkaisusarjassa.

y. w.
Barnabas (hebr. ,,kehottaja") , alkuaan Josef,

leviitta, kotoisin Kypros-saarelta, sai aposto-

leilta nimen B. Hänellä oli arvonasema Jeru-

salemin ensimäisessä kristillisessä seurakunnassa,
jolle hän lahjoitti kaiken omaisuutensa (Ap.

• 4„-;;). Saatettuaan ensin Paavalia apostolien

yhteyteen tuli hänestä Paavalin työtoveri Antio-
kiassa, josta he yhdessä tekivät lähetysmatkan
Kypros-saarelle ja Vähään-Aasiaan. Paavali
mainitsee hänet myöhemmin kirjeissään (1 Kor.

Us, Gal. 2,3) . N. s. Barnabas-kirje ei ole hänen
kirjoittamansa. (A. F. P.)

Barnabiitit, nuoren aatelismiehen Anton
Maria Zaccarian (1502-39) v. 1530 Milanossa
jierustama säännöllisten (regulieerattujen) kuori-

herra in yhdistys, jonka tarkoituksena oli sairas-

ja sielunhoito, opetus j. n. e. Kolmen tavallisen

munkkilupauksen lisäksi he olivat sitoutuneet
olemaan pyrkimättä korkeampiin hengellisiin

arvoa.steisiin. Ankaran rippikurinsa takia he
saavuttivat suuren maineen. Ovat tehokkaasti
vaikuttaneet paavinvallan tukemiseksi, varsin-

kin Horromeon aikana. K. Ö.

Barnard [hänsd], Edward Emerson
(s. 1857), amer. tähtitieteilijä, v:.sta 1895 Yerkes-
tähtitornin johtaja Wisconsinissa. B. on kek-

sinyt joukon tähtisumuja ja kiertotähtiä, joita

on nimitetty hänen mukaansa. Erittäinkin hän
on tutkinut Jupiteria ja sen seuralaisia ja on
keksinyt sen viidennen kuun.

28. Paini-ttu :;',=09.

Barnard (bäyijdj, John Gross (1815-82),

amer. sotilasinsinööri, oli taitava linnoittaja;

otti osaa kansalaissotaan.
Barnardo [b9nä'do], Thomas J oh u (1845-

1906), engl. lääkäri, suurenmoisen hyväntekeväi-
syystoiminnan perustaja. V. 1866 B. aloitti

perustamalla kodin orpopoikia varten, joita hän
kokoili Lontoon kaduilta, 1873 tähän liitettiin

tyttökoti. Kuollessaan B. johti hyväntekeväi-
syysjärjestelmää, joka toimi enemmällä kuin
SO:lla nuorenkansan pelastamista tarkoittavalla

laitoksella. Nämä kodit, koulut, maanviljelys-
siirtolat ja sairaalat pidettiin yllä etupäässä
vapaaehtoisilla lahjoilla (yli 3 milj. markkaa
vuodessa), yksinomaan ruokaan tarvitaan lähes

kaksi miljoonaa markkaa. B:n kodeista ei hyl-

jitä ketään; hänen onnistuikin kurjuuteen ja

häviölle joutumasta pelastaa 62,000 henkeä.
Barnaul f-u'-}. 1. Alue Lounais-Siperiassa,

Tomskin kuvernementissa, 125,730 km'; 585,344

as. (1897). Alueen läpi virtaa Ob-joki. — 2. B.-

alueen pääkaupunki Obin varrella, perustettu

1730, 29,850 as. Altain vuoriteollisuuden keskus;
keisarillisia kullan- ja hopeansulattoja, vuori-

tieteellinen museo ja korkeakoulu. Ilmasto tyy-

pillinen mannerilmasto, vuotuinen keskilämpö

+ 0,4°, tammik. — 19,0°, heinäk. + 19,5°.

M'. S-m.
Barnave [-nä'v], Antoine Pierre Jo-

seph Marie (1701-93), ransk. politikko. B.

valittiin 1789 Grenoblesta säätykokoukseen ; oli

kansalliskokouksen loistavimpia puhujia j*
äärimmäisen vasemmiston johtajia; oli yksi

niisiä kolmesta komissaarista, jotka toivat

kuningas Ludvig XVI:n takaisin hänen onnistu-

mattomalta pakomatkaltaan (1791). Siitä läh-

tien hän toimi kuninkaallisen perheen auttajana

ja neuvonantajana: vangittiin sen johdosta elok.

1792 ja mestattiin marrask. 1793. Hänen muis-

telmansa julkaistiin 1843. J. F.

Barnekow, Kristen (1556-1612), tansk.

soturi, oli nuorempana tehnyt laajoja matkoja
Etelä-Euroopassa ja Itämailla, kävi sitten eri

kertoja lähettiläänä ulkomailla, kaatui 1612

hclmik. taistelussa Hallannissa ruotsalaisia vas-

taan. Vähemmän luotettavan perintätiedon mu-
kaan B. uhrasi henkensä pelastaaksensa Kristian

IV:n hengen.
Barnet [hänet], kauppala Hertfordshiren

kreivikunnassa Englannissa, Lontoon pohjois-

puolella. Se on Lontoon etukaupunki ; 7.876 as.

(1901). — B:n pohjoispuolella Edvard IV voitti

\Varwickin kreivin 14 p. huhtik. 1471.

Barnett [bänet], Samuel August us (s.

1844), engl. pappi ja hyväntekijä. Yhdessä puoli-

sonsa (s. 1851) kanssa, jolla miehensä työssä on

suuri osuus, hän on Itä-Lontoossa pannut alkuun

useita yhteiskunnallisia parannuksia, joiden tar-

koituksena on ollut m. m. vaivaishoidon ja hyvän-

tekeväisyyden järjestäminen. V. 1884 hän sai

rakennetuksi Toynbee hali nimisen laitok-

sen, joka on eräänlainen työväenopisto; julkaisi

1893 yhdessä vaimonsa kanssa sosiaalireforma-

torisen ohjelmakirjoituksen „Practicable socia-

lism".

Bamum [bänam], Phineas Taylor (1810-

91), amer. „humbugin kuningas", herätti ensin

huomiota Xew-Yorkissa näyttelemällä vanhaa
neekerinaista, jonka hän sanoi olevan Washing-
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tönin imettäjän ja 160-vuotiaan, raikka tämä sit-

ten huomattiinkin ainoastaan noin 75 vuoden
ikäiseksi. Osti myöhemmin jonkunlaisen museon,
oli sitten laulajatar Jenny Lindin impressaa-
riona (1847-50) ja ansaitsi täten '/, milj. dolla-

ria. B. menetti keinotteluissa omaisuutensa,
mutta rikastui jälleen museollaan. Sitäpaitsi

B. esiintyi raittiuspuhujana ja harjoitti hyvän-
tekeväisyyttä

; julkaisi oman elämäkertansa
(1855 ja 1888).

Barnängen, kemiallis-teknillinen tehdas Tuk-
holman Södermalmilla, perust. 1869. Sen huomat-
tavimmat tuotteet ovat saippua, hajuvedet, kiillo-

tusmuste ja varsinkin kirjoitusmuste. J . C-en.

Baro /«-/ (kesk. lat.) ks. Paroni.
Baroccio [haro' iso], Federigo (1528-1612),

it. taidemaalari, piti esikuvanaan varsinkin
Correggioa, jonka tekotapaa hän usein hämmäs-
tyttävän onnistuneesti on jäljitellyt. Hänen
raamatulliset kuvansa saavuttivat ennen paljon
suosiota.

Bäröczi, Sandor [burötsi sändor] (1735-

1809), unk. kirjailija, upseeri, kehitti oivalli-

silla käännöksillään unkarin suorasanaista tyy-
liä („Kassändra", 1774, Calpren6den mukaan;
,,Erkölcsi mes^k", s. o. „Siveellisiä satuja", 1775,

Marmoutelin mukaan, y. m.). Tultuaan myöhem-
mällä iällään alkemistaksi hän kokonaan heitti

kirjalliset harrastuksensa.
Barografi (kreik. 6a7o.s = paino, ja graplicin

.= kirjoittaa) , itse-rekisteröivä ilmapuntari; ta-

vallisesti aneroidi (ks. Ilmapuntari), jonka
osoitin piirtää viivan sylinterin ympäri kääri-
tylle asteikkoristipape-

rille. Sylinteriä [lyörit-

tää kellolaitos. B:n piir-

tämää viivaa sanotaan
b a r o g r a m m i k s i.

Barokki (ransk. 5(7-

roqiie. vrt. it. verrtica =

syylä, kyttyrä ja portut;.

bnrroco = epäsäännölli-

seksi muodostunut hel-

mi), mauton, suunnaton,
luonnoton, kiero. —
Taidehistoriassa tarkoi-

tetaan barokilla tai

barokkityylillä, jota

nimitystä ensin käytet-
tiin Ranskassa renes-

sanssin ja rokokon väli-

sestä rakennustaiteesta, sitä taidesuuntaa, joka
sai alkunsa italialaisesta myöhäisrenessanssista

(Michelangelo) ja oli vallitsevana

noin 1 '/a vuosisataa 1600 tienoilta

IS.nneu vuosis. keskipalkoille ja

toisellekin puolelle. Se oli luon-

teeltaan pöyhkeä, kerskaileva,

suuria vaikutusta ja koristeellista

juhlallisuutta tavoitteleva ja kä-

sittelytavaltaan maalauksellinen.
Kuvanveistotaiteessa b. käytti

kierrettyjä muotoja, paisuvaa vaa-

tetusta ja mitä omituisimpia asen-

toja. Katolinen kirkko käytti sitä

vastareformatsionin välikappa-
leena, se tulkitsi hekumallista
ekstaasia, hurmausta, myrskyä-

)ianikkikonstus. vää elämänintoa (Bernini) ja

Barokkijalusta.

ulkonaista voimaa ja loistoa (Rubens). Yhtä
vähän kuin sen edellytykset oli se itsessään ihan-
teellinen, vaan päinvastoin kauttaaltaan materia-
listinen, sen klassillisuuskin (Ranskassa) oli

tahallinen. Barokki oli yleensä ylvästelevää
sotilas- ja hovitaidetta, ainoastaan Hollannissa
se pysyy tälläkin aikakaudella porvarillisen-
demokraattisena. R. E. n.
Barokkityyli ks. Barokki.
Barometri (kreik. 6oros = paino, ja metron =

mitta), ilmapuntari (ks. t.).

Barometrografl ks. Barografi.
Barometz I. Agnus scythicus, aasialaisen

tarun mukaan karitsa, joka syntyy kasvista;
löUO-luvun alkupuolelta se esiintyy verta tyreh-
dyttävänä lääkkeenä ja kuvataan senaikuisissa
..yrttikirjoissa" olennoksi, joka oli puoleksi
eläin, puoleksi kasvi. Linn<", joka Kiinasta sai

tämän ihmeellisen organismin, tunsi sen erään
sananjalan (Apidium Barunicz) juurakoksi.
Tämä. joka sisältää keltaista maitiaisnestettä ja

on 0,3 m pituinen, kohoaa hiukan maanpinnasta
ja on helakankeltaisten, silkinkiiltoisten suo-

mujen peittämä, joten se jonkunverran muistut-
taa maassa makaavaa karitsaa. Suomuja tuo-

daan vielä nykyäänkin itämailta Eurooppaan.
J. A. VV.

Baron, Julius (s. 1834), saks. lainoppinut
ja roonuilaisen oikeuden tutkija. Teoksia: ,,Pan-

dekten" (9;s painos 1896) ; „Abhandlungen aus
dem römischen Zivilprozess" (1881-87, 3 osaa)

;

,,Gesehiehte des römischen Rechts" (1884) y. m.
O. K:nev.

Baron [-rö'}, Michel (1653-1729). ransk.

näyttelijä ja näytelmäkirjailija. Aluksi Moliö-

ren teatterissa, sittemmin Theatre franeais'n

..kunnia ja ihme". Hän oli kookas, jalomuotoi-
nen mies ja hänellä oli kauniskaikuinen sointuisa
ääni, näiden ulkonaisten ansioiden ohella oli

hänellä harvinainen hengenterävyys ja hienous.

B. näytteli sekä koomillisia että traagillisia

osia, mutta varsinaisena erikoisalana olivat

hänellä Racinen hienot, ylevät sankarit. Ajan
liioittelevaa näyttelemistapaa vastaan hän asetti

hillitymmän, jalomman taideprinsiipin. — Hänen
näytelmänsä ovat vähäarvoisempia. V. K-i.

Baronet (eugl. bäranet) , ainoastaan vanhim-
malle pojalle perinnöksi menevä aatelisarvo.

Englannin Jaakko I:n perustama 1611. On
alempi ,.lord"-arvoa eikä tuota jäsenyyttä ylä-

huoneessa. Earonet-perheen päämies käyttää
ristimänimensä edellä arvonimeä s i r (Sir Ro-
bert eli Sir R. Peel, ei milloinkaan Sir Peel) ;

hänen vaimonsa on lady.
Baronius, C a- s a r (1538-1607), rooni.-katol.

kirkkohistorioitsija. Opiskeltuaan Berolissa ja

N'a]iolissa hän liittyi Filip Nerin (k. 1595)

oratoriumveljeskuntaan ja rupesi, hartaasti nou-

dattaen tässä veljeskunnassa vallalla olevia har-

rastuksia tutkiskelemaan varsinkin kirkon mui-
naisuutta; v. 1596 paavi Klemens VIII teki

hänestä kardinaalin ja Vatikaanin kirjastonhoi-

tajan; Mattias Flaciuksen ..Magdeburgin cen-

turioitten" ilmestyttyä B. ryhtyi Nerin y. m.
kehotuksesta esittämään kirkon vaiheita kato-

lilaiselta näkökannalta; näin syntyivät ,.Annales

ecclesiastiei a Christo nato ad annum 1198" (12

nidettä, Roomassa 1588-1607) — eusimäiuen
katolil. kirkkohistoria. Ä. ö.
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Baroskooppi (kreik. baros = paino ja skope'in
= katsoa), barometrin (ilmapuntarin) vanha
uimity.s.

Baross [rosj, Gabor (1S48-92), unk. valtio-

mies, v:sta 1883 kulkulaitosministeriön valtio-

sihteeri, v:sta 1886 yleisten töiden ja kulkulai-

tosten ministeri, v:sta 1890 sen lisäksi kauppa-
ministeri. Tultuaan v. 1875 valtiopäivämieheksi
B. liittyi vallitsevaan n. s. „vapaamieliseen"
puolueeseen ja kuului sitten Kalman Tiszan us-

kollisimpiin ja voimakkaimpiin aseenkantajiin.

Kulkulaitosten alalla on B:n ansioksi luettava,

että useimmat Unkarin rautatielinjat tulivat

valtion huostaan ja että maksut sekä henkilö-

että tavaraliikenteestä määrättiin n. s. vyöhyke-
järjestelmän mukaan, joten Budapestin ja sen
ympäristön välinen liikeyhteys tuli halvaksi ja

helpoksi, ja samalla maan kaukaisimmatkin
seudut lujemmin liittyivät maan keskipisteeseen.

B:n muista monilukuisista uudistustoimista mai-
nittakoon vielä postisäästöpankkien käytäntöön-
otto, posti- ja sähkölennätinlaitoksen yhdistä-

minen, opetuskurssien järjestäminen teollisuu-

den, postin, sähkölennätinlaitoksen ja rautatien
palveluksessa olevia varten, sekä Rautaportin
kulkuväylän järjestely. B:n monipuolista toi-

mintaa Unkarin kaupan edistämiseksi johtivat

selvät päämäärät: kotimaisen liikkeen riippu-

mattomuus ulkomaalaisesta, kotimaisen teolli-

suuden kohottaminen, viennin edistäminen.
y. W.

Barotermometri (kreik. baros = paino, ja

termometri). Koska se lämpötila eli tem-
peratuuri, jossa vesi kiehuu, riippuu ilmanpai-
neesta, niin voidaan määrätä ilmanpainetta
myöskin siten, että erittäin tarkan ja pieniin

asteosiin jaetun lämpömittarin avulla otetaan
huomioon, mikä on veden kiehumispiste kysy-
myksessä olevassa paineessa. Tätä varten teh-

tyjä n. s. b:eja käytetään usein korkeusmittauk-
siin. Sillä määrämällä kiehumapisteen esim. vuo-
renhuipulla voi määrätä siellä vallitsevan ilman-
paineen ja siten laskea vuoren korkeuden.

G. Mr.
Baröti Szabö, David [-rö- sabö dä-J (1739-

1819), unk. kirjailija, joka — aikansa klassil-

lisen suunnan edustajana — sekä käännöksissään
että (kirjalliselta kannalta katsoen jotenkin
\ähänarvoisissa) alkuperäisissä runoissaan huo-
mattavalla menestyksellä sovitteli klassillisia

runoudenrauotoja unkarinkieliseen runouteen. Se
riita, johon B. Sz. prosodiasta ja runollisesta

kielestä joutui kahden muun saman suunnan
edustajan, J. Käjnisin ja N. Kfivain (ks. t.)

kanssa, kiinnitti yleisön huomion kirjallisuus-

kysymyksiin ja näytti unkarinkielen lakien
selvittämisen tarpeellisuuden. B. Sz:n käännök-
sistä ovat huomattavat Miltonin „Kadotettu
paratiisi" ja varsinkin Vergiliuksen ,,Eneidin"
arvokas unkarinnos (2 osaa, Wien 1810 ja

Budap. 1813). Hän oli varsin rohkea „kielen-

uudistaja" (vrt. Barcafalvi Szab6, David)
ja esiintyi muutenkin kielimiehenä julkaistes-

saan heksametrirunon muodossa harvinaisten
unkarin sanojen luettelon („Kisded szötär",

1784, 2:n pain. 1792) sekä oikeinkirjoitusopin
ja runo-opin kieliopillisine havaintoineen (,,0r-

thographia es grammatikabeli 6szrev6telek",

1800). Y. TV.

Barotse [-o't-} 1. M a r o t s e. Bantu-heimo
Englannin Etelä-Afrikassa 15—16° etel. lev. Sam-
besin latvoilla, missä laakso joen vuotuisten tul-
vain takia on hedelmällinen. B. muodostaa
yhdessä Mabunda-heimon kanssa valtion, jonka
hallitsijalla on täysin despoottinen valta. Ba-
rotse-Jlabunda valtio ulottuu Kuando-joen yh-
tymäkohdalta Sambesiin etelässä, Kongo-Sam-
besi-jokien vedenjakajalle pohjoisessa. Tärkein
elinkeino on maanviljelys. 1890-Iuvun loppu-
vuosilta B. tunnustaa Englannin yliherruuden:
se kuuluu Luoteis-Rhodesian alueeseen.

W. S-m. (K. R. B.)

Barozzi, Giacomo ks. V i g n o 1 a.

Barquisimeto f-rJcisime'-J, samannimisen val-

tion pääkaupunki Venetsuelassa B.-joen varrella.
32,000 as. Perustettu jo 1522. Maanjäristys
hävitti sen 1812, mutta se on uudestaan raken-
nettu. W. S-m.
Barramunda-kala ks. K e u h k o k a 1 a t.

Barranco {-a'Tjko], syvä rotko Palma nimisellä
Kanarian-saarella. Vesi on uurtanut sen peh-
raeistä vuorilajeista muodostuneeseen tulivuoreen
ja se yhdistää nyt alkujaan kaikin puolin sulje-

tun kraatterin ulkomaailman kanssa. Kraatterin
1. kraatterilaakson nimenä on Caldera. Tällaiset
rotkot ja laaksot ovat omituisia sellaisille tuli-

vuorille, jotka erosionin (veden uurtavan voi-

man) vaikutuksesta ovat muuttaneet muotoaan.
Sentähden näillä muodostumilla kaikkialla, missä
niitä tavataan, on nimenä barranco ja caldera.

W. S-m.
Barrande [barä'd], Joachim de (1797-

1883), ransk. geologi, pakeni heinäkuun vallan-

kumouksen jälkeen (1830) Böömiin. Saavuttanut
suurimman tieteellisen maineensa tämän maan
siluurikerrosten tutkijana. Hänen pääteoksensa
„Syst6me silurien du centre de la Boheme" (1852-

1867) on alallaan arvokkaimpia.

Barranquilla [-ki'lja], Kolumbian liittotasa-

vallan suurin kauppapaikka Magdalena-joen suu-

haaran varrella; jokiliikenteen keskus, 41,807 as.

B. on rautateitse Sabanilla nimisen satamakau-
pungin yhteydessä; vuotuinen n. 25 milj. mk:u
tavaranvaibto.
Barras [hara'], Paul

Nicolas de (1755-1829),

tikko. Oli alkuaan up-
seeri. Varsin vapaan
nuoruuselämän jälkeen

B. liittyi vallankumouk-
seen ja oli kiivas Jako-
biini ; Toulon'in kapinan
ankara kukistaja, ther-

midorin 9 p:nä hän tuli ^^
Pariisin komendantiksi »Jr
ja vangitsi Kobespier- "

''

ren. Direktoriumin jä-

sen. B:n toimesta Napo-
leon nimitettiin Rans-
kan sotajoukkojen pääl-

liköksi Italiaan ja siten

hän joudutti tasavallan häviötä. Kun Napo-
leon 18 p;nä brumairea (9 marrask.) 1799 suo-

ritti valtiokeikauksensa ja kukisti direktoriu-

min, oli B:n vetäytyminen syrjään; hän sai pian

käskyn pysytellä loitolla Pariisista; jätti jäl-

keensä tärkeitä muistiinpanoja.

Frangois Jean
kreivi, ransk. poli-

Barras.
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Barre [hur] (ransk.), tanko; kulta- tai hopea-

kanki, jonka metalliaivo on leimalla merkitty;
suurten pankkien metallivaluta on usein tällai-

sissa tangoissa.

Barren Grounds [bäran graundzj, maa-alue
Englannin Pobj.-Ameriikassa. Se ulottuu Chur-
chill-joesta luoteeseen Jäämerta kohti. Maan-
pinnan muodo.stavat useimmissa paikoin paljaat

kallioalat, järvet ja suomaat; kasvullisuus

niukka: siellä täällä vaivaiskoivu- ja pajuvar-
vukkoa, muuten sammaleita, jäkäliä ja sieniä.

Runsaasti metsänriistaa ja kaloja. Asukkaat
tiuneli-intiaaneja. W. S-nt.

Earres [bares], Maurice (s. 1862), ransk.

kirjailija, alkuaan paradoksaali, uhitteleva deka-
dentti, jonka hienolla psykologialla ja hiotulla,

huolitellulla, joskin toisinaan hieman tavoi-

tellulla kielellä kirjoitetut kirjat ,,Sous TceII

des barbares" (1888), „Un homme libre" (1889),

„Le jdrdin de B^r^nice" (1890), „L'ennemi des

lois" (1893) kehittivät äärimmäisen minän-pal-
veluksen kärkecnsä, melkeinpä anarkismiin.
Myöhemmin kehittyi hänestä „boulangismin"
kautta yltiönatsionalisti, joka on saavuttanut
huomiota Dreyfus'n kiihkeänä vastustajana sekä
ankarana antisemiittinä. Hänen kansallista aate-

suuntaansa edustaa kolmikko ,,Le roman de
r^nergie nationale", jonka muodostavat „Les
döraeines" (1897), „L'appel au soldat" (1900),

„Leurs figures" (1902). Valittu Eanskan aka-
temian jäseneksi v. 1907. V. K-i.

Barrett-Browning, Elizabeth ks. Brown-
i n g.

Barrl (ransk. inrre = tanko) I. nojapuut,
voimisteluteline, jonka muqdostaa kaksi yhden-
suuntaista vaakasuoraa tankoa, jotka ovat pat-

saiden vara.ssa.

Barrias [baria'sj. 1. F 6 1 i x Joseph B.

(1822-1904), ransk. taidemaalari, maalannut
useita historiallisia aiheita esittäviä tauluja,

joilla on klassillinen, monumentaalinen luonne.
— 2. LouisErnestB. (1841-1905) , edellisen

veli, kuvanveistäjä. Ranskan etevimpiä aikakau-
delta ennen Rodin'ia.
Barrikadi (ransk. barricade < barrique =

viinitynnyri) , katusulkxi, joka on kyhätty ko-

koon erilaisista käsillä olevista esineistä, esim.

huonekaluista, ajopeleistä y. m. puolustautu-
mista varten. B:eilla on ollut suuri merkitys
Pariisissa eri aikoina tapahtuneissa levotto-

muuksissa ja valiAnkumouksissa. (O. li.)

Barrios, Benet Roura (s. 1866) , lääket.

toht. Barcelonassa, kirjailija, Suomi-ystävä. Bar-

celonan kataloniankielisissä lehdissä julkaissut

m. m. Suomea koskevia kirjoitelmia („Snellman'")

ja (rauskal. käsikirjoituksesta) kääntämänsä Ru-
nebergin „Saarijärven Paavon" sekä muutamia
Ahon lastuja (,,Suomen lippu", „Isänmnan
malja", „Tsäntä ja mökkiläinen", „Kotiin", „I;au-

laeu", ,,Katajainen kansani", „Ikuiset kukat").
Käännökset, jotka katalonialaisissa piireissä ovat
saavuttaneet suurta suosiota, ilmestyivät uudes-
taan kuvallisessa kirjasessa ..Finlandeses" (Barc.

1905). O. J. T.

Barrister Ibärisi»], engl. asianajaja, jolla on
oikeus ajaa toisen asiaa Englannin ylioikeuk-

sissa (superior courts). O. K:ncn.
Earriääri (ransk. barriire) , kaidepuu, reuna-

varustus ; salpapuu.

Barriääri-riutta ks. Koralli-riutta.
Barrot [barö'J, Camille Hyacinthe

Odilon (1791-1873), ransk. valtiomies. Bour-
bonien palattua Ranskaan (1814) hän esiintyi

taantumuksen vastustajana, erittäinkin asian-

ajajana useissa valtiollisissa oikeudenkäynneissä.
Hänen valtiollinen ohjelmansa oli: kuningas-
valta, mutta tasavaltaiset laitokset ; B. oli sen-

vuoksi 1830 mukana perustamassa heinäkuun-
monarkiaa, mutta esiintyi sittemmin maltillisen

vasemmiston johtajana Ludvik Filipin hallituk-

sen vastustajana; harrasti varsinkin äänioikeu-
den laajentamista, mutta hänen alkuunpane-
mansa äänioikeusliike reformibanketteineen ei

vienytkään, niinkuin B. olisi tahtonut, rauhalli-

seen parannukseen, vaan helmikuun vallan-

kumoukseen 1848. V. 1848-49 B. oli oikeusminis-
terinä prinssi-presidentti Ludvik Napoleonin en-

simäisessä ministeristössä. 2 p. jouiuk. 1851
tapahtuneen valtiokaappauksen jälkeen hän ve-

täytyi yksityiselämään, mutta esiintyi sittem-

min ..vapaamielisen keisarivallan" kannattajana.
Napoleon III:n kukistuttua hän tuli valtioneu-

voston jäseneksi ja 1872 puheenjohtajaksi. Hänen
muistelmansa ilmestyivät 1875-76. J. F.

Barrow [bärou], Sir John (1764-1848) , engl.

maantieteilijä ja tutkimusmatkailija, matkusti
lähettilään sihteerinä Kiinassa ja Kochinkii-
nassa, myöhemmin Etelä-Afrikan sisäosissa; tuli

1804 Englannin amiraliteetin sihteeriksi. On
kirjoittanut laajoja ja tarkkoja kertomuksia
matkoistaan ja maant. tutkimuksistaan.

ir. S-m. (K. R. B.)

Barrow-in-Furiiess [bärou in faanesj, Luoteis-

Englaniiin kaupunki, vastapäätä Walney-saarta,
57,584 as. (1901). Suuria jute-kutoma-, rauta-,

teräs- ja konetehtaita, laivaveistämöitä, tela-

koita. 60 V. sitten B. oli vain pieni kalastaja-

kylä. W. S-m.

Barrow'n-salini [bärounj, Pohj.-Ameriikassa,
sijaitsee 74° p. lev. ja kulkee idästä länteen.

Pohjoisessa rajoittavat sitä Pohjois-Devon-saari
ja Parry-saaret, etelässä Pohjois-Somerset-saari.

Salmi yhdistää Lancaster-salmen Melville-sal-

meen. Saanut nimensä maantieteilijä Sir John
Barrow'n (ks. t.) mukaan. IV. S-m.
Barry [briri], elpyvä satamakaupunki Etelä-

Walesissa, Englannissa lähellä Cardiffia, tämän
lounaispuolella; n. 28,000 as., kivihiilien ja me-
t;illien vientiä. B:ssä käy lukuisasti suomalai-
sia merimiehiä. Suomen merimieslähetysseuran
merimiespappi, jonka pää-asemana on Lontoo,

l)itää suomalaisille tarpeen tullen jumalanpalve-
luksia norjalai-sessa merimieskirkossa Dock Oham-
hcrsiH luona. T. W-ri. (W. S-m.)

Barry fbnrij, Sir Charles (1795-1860),
eiigi. arkkitehti, opiskeli Italiassa ja matkus-
teli Kiimailla. Hänen rakennuksistaan on huo-

mattavin Englannin parlamentin talo Lontoossa,
rakennettu (1840-60) goottilaiseen n. s. perpendi-
kulaari-tyyliin. B. oli ensimäinen, joka käytti

goottilaista tyyliä uusaikaisessa maallikkoraken-
nukses.sa. ( R. E. H.)
Barsac [-sa'k], kylä Gironden departementissa

liaiiskossa, Garoune-joen vasemmalla rannalla,

1,485, kuntana 2,956 as. (1901). Tunnettu erin-

omaisista valkoisista ja punaisista (Bordeuax-)
viineistään ja myöskin kaupastaan sekä tynny-
rien valmistuksestaan.
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Barsov. Nikolai Pavlovits (1839-89),

veu. histt)rioitsija, on julkaissut m. m. ..Ainek-

sia Muinais-Venäjän historiallismaantieteelliätä

sanakirjaa varten" ja tärkeän teoksen ..Piirteitä

Venäjän historiallisesta maantieteestä. Muinais-

venäl. kronikan maantieto" (1873). J. J. M.
Bartels, Adolf (s. 1862), saks. kirjailija,

n. s. kotiseuduntaiteen (Heimatkunst) innok-

kaimpia edustajia, on kirjoittanut runoja, draa-

mallisia teoksia, romaaneja ja kirjalliskriitil-

lisiä tutkielmia; hänen teoksistaan mainitta-

koon runopukuiset kertomukset: „Aus der meer-

umschlungenen Heimat", leikillinen eepos „Der
dumme Teufer', historialliset romaanit ,.Die

Dithraarscher" ja „Dietrich Sebrandt". draamal-
linen kolmikko ..Martin Luther", kirjalliskriitil-

liset katsaukset ,,Die deutsche Dichtung der Ge-

gen%vart" ja „Geschichte der deutschen Litera-

tur".

Barth, Heinrich (1821-65), .saks. löytö-

retkeilijä. 19:nnen vuosis. kuuluisimpia Afrikan
-tutkijoita. Perusteellisten historiallis-kielitie-

teellisten opintojen jälkeen B. teki matkan
(1845) Pohjois-Afrikan ja Vähän-Aasian halki.

V. 1850-55 B. otti osaa Englannin hallituksen

lähettämääu retkikuntaan ja tutki Bagirmin ja

Timbuktun Talisia seutuja. Eetken tulokset ovat

esitettyinä teoksessa ,,Reisen und Entdeckungen
in Nord- und Zentralafrika"; mainittakoon myös
,,Wanderungen durch die Kiistenländer des Mit-

telmeers".

Barth, Paul (s. 1858), saksal. filosofinen kir-

jailija, filosofian ja kasvatusopin professori

Leipzigin yliopistossa, on m. m. julkaissut „Die
Philosophie der Geschichte als Sociologie" (I,

1897) ja „Die Stoa" (1903) ; toimittaa aika-

kauskirjaa „Vicrteljahrsschrift fiir wisseaschaft-

liche Philosophie und Sociologie".

Barth, Theodor (s. 1849), saks. vapaamie-
linen politikko, opiskeli lakitiedettä ja kansan-
taloutta, toimi asianajajana sekä useissa hallin-

nollisissa ja kunnallisissa viroissa Bremenissä.
Tutki matkoilla Euroopassa ja Ameriikassa val-

tiotaloutta ja esiintyi myös kirjailijana. Valit-

tiin ensi kerran 1881 valtiopäiville, missä liit-

tyi saksalais-vapaamieliseen puolueeseen ; on
julkaissut viikkolehteä „Xation". G. R.

Barthelemy (-telmi'], JeanJacque s (1716-

95), ransk. muinaistutkija, Pariisin kuninkaal-
lisen mitalikabinetin johtaja, suorittanut ansiok-

kaita tutkimuksia m. m. palmyralaisista ja foini-

kialaisista piirtokirjoituksista. Kuuluisa on
varsinkin hänen teoksensa ..Voyage du jeune
Anaeharsis en Gröce", joka antaa monipuolisen
kuvauksen muinaisen Kreikan oloista (vrt.

Anakharsis).
Barthelemy-Saint-Hilare [telmi sf'ltilä'r],

Jules (1805-95), ransk. oppinut ja politikko.

filosofian professori ja akatemian jäsen, tehnyt

täydellisen käännöksen Aristoteleesta sekä kir-

joittanut teoksia buddhalaisuudesta, Muham-
medista, Koraanista ja Veda-lauluista y. m. V:n
1851:n valtiokeikauksen jälkeen B. otti eron
virastaan. 1880-81 hän oli ulkoasiainministerinä
Ferryn ministeristössä. (G. R.)

Bartholdi [-o'-], Frödöric Auguste
(1834-1904), ransk. kuvanveistäjä, tunnettu var-

sinkin jättiläisteoksestaan „Vapaus", joka on
johtoloistona New Yorkin sataman suulla. Hä-

nen merkillisimpiä teoksiaan on vielä ,,Belfort'in

leijona", pystytetty Pariisiin Belforfin urhool-
lisen puolustuksen muistoksi. (R. E. II.)

Bartholin [V-]. 1. T h o m a s B. (1616-80),
tansk. oppinut, oli ensin matematiikan profes-

sorina Kööpenhaminassa ja tuli sitten anato-
mian professoriksi. B. on tehnyt useita tärkeitä
keksintöjä m. m. n. s. B:n tiehyeen (1. ductus
tharicus) ; hän oli väittelyssä useiden oppinei-
den kanssa, m. m. Olof Rudbeckin kanssa. Ana-
tomina hän on saavuttanut suuren maineen. —
2. R a s m u s B. (1625-98), edellisen veli, mate-
matiikan ja lääketieteen professori Kööpenhami-
nassa. Hän huomasi, että (enimm. Islannissa
tavattava) kalkkisälpä taittaa valonsäteet kah-
tia. Hän kannatti Huyghensin undulatsionioppia.

G. M-r.
Bartholinin rauhaset (Glandulm bartholi-

niancej, kaksi herneenkokoista, limaa erittävää
rauhaista, jotka sijaitsevat pienten häpyhuulien
kohdalla kahden puolen emättimen suuta. Niiden
keksijät ovat ransk. anatomi Duvernoy ja tansk.
lääkäri Kasper Bartholin. — Bartholinin
tiehyt, kielen-alaisten rauhaisten tiehyt.

Baitholomaeus /-c'-/ ks. Bartolomeus.
Barthou [tu'], JeanLouis(s. 1862) , ransk.

politikko, lakimies, valittiin 1889 edustajakama-
riin ; yleisten töiden ministerinä Dupuyn toisessa

ministeristössä 1894-95; sisäasiain ministerinä
Melinen ministeristössä 1896-98 ja vista 1906
jälleen yleisten töiden ministerinä Clemenceaun
ministeristössä; etevä puhuja ja väittelijä.

Bartök, La jos [bartök lajosj (s. 1851), unk.
kirjailija, kuvailee lyyrillisissä runoissaan rak-

kautta, Pohjois-Unkarin luontoa, isänmaata
(runokokoelmia on ilmestynyt useampiakin,
joista yksi, ..Karpäti eml^kek", s. o. „Muistelmia
Karpaateilla", on käännetty saksaksi), huomat-
tavammissa näytelmissään taas historiallisia ai-

heita: ..Kendi Margit" (1884, „Margareeta K."),

..Thurän Anna" (1888, „Anna Th.", myös sak-

saksi), „Erzs4bet kirälynS" (1892, „Kuningatar
Elisabet"). B. on myös ottanut osaa politiik-

kaan osaksi valtiollisten pilalehtien toimitta-

jana, osaksi valtiopäivämiehenä. Y. IV.

Bartoli, Adolfo (1833-94), it. kirjallishisto-

rioitsija, oli professorina Firenzessä. Hänen
pääteoksensa on suuri, oppineesti kirjoitettu ja

ansiokas ..Storia della letteratura italiana", joka

käsittelee aikaisempaa ital. kirjallisuutta Pet-

rarcaan asti.

Bartoli. 1. T a d d e o d i B. (n. 1363-1422),

it. taidemaalari, työskenteli Sienassa, Perugiassa

ja Pisassa; hänen maalaustapansa oli sienalaisen

sielukasta, mutta samalla voimakasta ja eloisaa,

siinä elää vielä Giotton henki. — 2. Pietro
S an ti B. (1635-1700), it. taidemaalari ja kupa-

rinpiirtäjä, Poussin'in oppilas. R. E. H.

Bartolomeuksen-yö ks. Pärttyli n-y ö.

Bartolomeus (s. o. Tolmain poika), yksi Jee-

suksen 12:sta apostolista (Matt. 10;; Mark. 3,b;

Luuk. 6ij; Ap. t. Us), epäilemättä sama, joka

Joh. 1« seur. ja 21, mainitaan nimellä Nathanael.

Hänen myöhemmistä elämänvaiheistaan ei ole

mitään varmoja tietoja. (A. F. P.)

Bartolommeo [-e'-], F r a, alkuperäinen nimi

Baceio della Porta (1475-1517), it. taide-

maalari, siirtyi Savonarolan vaikutuksesta mun-
kiksi San Marco-luostariin Florensissa. Maalasi
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pnimmäkseen alttaritauluja; hänen t}"ylinsä on
kauttaaltaan juhlallinen, kuvastaa inhimilli-

syyden täydellisyyttä, ulkonaista kauneutta, yli-

luonnollista, suurenmoista ihanuutta. Hänen
etevimmistä teoksistaan mainittakoon „Ylös-
nousemus" ja „Kristuksen hautaaminen" (mo-
lemmat Firenzessä), joissa hänen etevä piirus-

tuskykynsä, koloristinen taituruutensa ja suuri-
suuntainen sommittelutapansa kiinnittävät huo-
miota puoleensa. R. E. H.
Bartolozzi /-/'/-/, Francesco (1725-1813),

it. kuparinpiirtäju, opiskeli Venetsiassa, matkusti
1764 Lontooseen ja vei sinne uudenaikaisen ita-

lialaisen kuparinpiirrostaidon. R. E. H.
Bartolus (1314-1357), kuuluisa italialainen

lainoppinut; tunnettu „Corpus juris civilikseen"
kirjoittamistaan laajoista selityksistä eli kom-
mentarioista

;
perusti ,,postglossaattorien" (ks. t.)

koulukunnan, jonka kannattajia perustajansa
mukaan sanottiin myöskin bartolisteiksi.
B:n „Opera Omnia" julkaistiin 11 nidoksessa
15S8-S9. O. K:nen.
Barton [bätnj, Sir Edmund (s. 1849),

auslraalialainen valtiomies, lakimies, valittiin

1879 Uuden Etelä-Walesin lakiasäätävään ko-

koukseen; sen puheenjohtaja 1883-87. Vuosina
1889 ja 1891 hän oli ajoittain ministerinä; toimi
Austraalian valtioliiton aikaansaamiseksi ja tuli

1901 tämän valtioliiton ensimäiseksi pääminis-
teriksi; oli mukana siirtomaiden konferenssissa
Lontoossa 1902, jolloin aateloitiin; luopui minis-
terinvirastaan 1903 ja nimitettiin äsken perus-
tetun Austraalian korkeimman tuomioistuimeu
tuomariksi.
Bartoszewicz [hartose'vits], Julian (1821-

70), puolalainen historioitsija, oli ensin lukion
opettajana, sittemmin ylikirjastonhoitajana Var-
sovassa. Hänen historiallisista teoksistaan, jotka
perustuvat tarkkoihin lähdetutkimuksiin, mai-
nittakoon: ..Ruhtinaalliset piispat" (1851) ,

..Puo-

lan etevät miehet 18:nnella vuosis." (1853-57),
hänen kuolemansa jälkeen ilmestynyt Puolan
vanhin historia (1878) ja Puolan kirjallisuuden
historia (1861). J. J. M.
Bartram, J o li a n (1809-65), sotilas ja mat-

kustaja, vanh. skotl. sukua; sai kasvatuksensa
Viipurissa; otti osaa Navarinon taisteluun 1827;
siirtyi 1839 virantekoon venäläis-ameriikkalai-
seen komppaniaan; tuli 1848 Suomen luotsi-

laitoksen päällikön apulaiseksi, sai everstinä
virkaeron 1853; asettui sen jälkeen maanvilje-
lijäksi .Savoon ; sai Saimaan kanavan valmis-
tuessa 1856 hallitukselta tehtäväksi tutkia ja

viitoittaa Saimaan vesistön väylät, jossa toi-

messa oli kuolemaansa asti. K. R. B. (J. F.)
Bartsch, Johann Adam Bernhard von

(1757-1821), itäv. kuparinpiirtäjä ja taidehisto-
rioitsija. Teoksellaan ..Peintre-Graveur" hän
laski perustuksen nykyaikaiselle kuparipiirros-
tekniikalle. R. E. n.

Bartsch, Karl (1832-88), etevä saks. filologi

ja kirjallisuudentutkija, oli 1858 professorina
Eostockissa, senjälkeen Heidelbergissa

; julkaisi

vanhoja saksalaisia runoteoksia, m. m. „Niebe-
lungenliedin" ja ..Kudrunin" sekä provencelaisia
teoksia, kirjoitti tutkimuksia saksalaisesta ja
romaanilaisesta kirjallisuudesta, käänsi Niebe-
lungeiiliedin ja Danten „Divina commedian";
kirjoitti itsekin runoja.

Baruk [-uk] (hebr. ..siunattu"), profeetta
Jeremiaan uskollinen ystävä, joka m. m. kir-

joitti hänen ennustuksensa kirjaan (Jer. 36,. „
seur. „. 3,. 45,) ja Jerusalemin hävityksen jäl-

keen 586 e. Kr. pakoitettiin yhdessä profeetan
kanssa siirtymään maanpakoon Egyptiin (Jer.

438). Hänen nimellään on säilynyt kirja, n. s.

Barukin kirja, yksi Vanhan testamentin apo-
kryyfejä, joka kuitenkin on vasta paljoa myö-
hemmältä ajalta, ainakaan ei aikaisemmalta kuin
toisen vuosis. loppupuolelta e. Kr., mutta mahdol-
lisesti vasta noin 70:n vaiheilta j. Kr. A. F. P.
Barwood fhävud} ks. C a m w o o d.

Barwood-kompositsiom {bäviid-J, väriteh-
taissa peittana (ks. t.) käytetty tinaliuvos.

Bary, Heinrich Auton deks. De Bary.
Barye [bari'], Antoine Louis (1795-1875),

ransk. kuvanveistäjä, tunnettu uranaukaisijana
eläinveistoksen alalla.

Hän tutki tarkoin
eläinten luonnetta,

ruumiinrakennusta ja

liikkeitä, hylkäsi
klassillisen ihannoi-
van eläinveistostyylin

ja esitti leijonan, he-

vosen, koiran, elefan-

tin, tiikerin, karhun
j. n. e. realistisella

täsmällisyydellä. Hä-
nen teoksistaan mai-
nittakoon „Tiikeri

taistelussa krokodiilin

kanssa" ja ,,Jalopeura

,,.„,„ ja käärme" (viimem.
l*"ry«- ' .. . ,

^
,

iuilerie-puutarhassa)

.

R. E. II.

Baryton
(kreik. bary's =

raskas syvä ja

to7ios = sävel)

.

1. Tenoria
matalampi,

mutta bassoa
korkeampi

miesääni, kau-
nissointuisin

kaikista. — 2.

Soittokone
V i o 1 a di

b a r d o n e. sel-

lon kaltainen, mutta useampikielinen jouhisoitin.

joka 18:nnella vuosis. oli varsin suosittu; niinpä
kerrotaan Haydnin sille säveltäneen 163 soitto-

kappaletta. /. K.
Baryum ks. B a r i u m i.

Baryytti ks. B a r i u m o k s i d i.

Baryyttihydraatti ks. B a r i u m h y d r o k-

s i d i.

Baryyttikelta ks. Bariumkromaatti.
Baryyttimaa ks. B a r i u m o k s i d i.

Baryyttisälpä 1. r a s k a s s ä 1 p ä. miner.,
bariumsulfaatti (BaSO.) (ks. t.), rombinen,
väritön, usein kauniisti kiteytynyt, yleisimmin
malmijuonissa .sulf.dimalmien ohella esiintyvä
kivennäinen. Raskas, om.-p. 4.5. M. m. maali-
väreinä käytettyjen baryyttivalmisteiden raaka-
aine. Suomessa sitä on löydetty Kintsinniemestä
Soanlahdelta ja Pitkästärannasta. F. E.

Hary-n ..Jalnp.nir.i j.n Uailrnie".
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Barnn-salmi.

Baryyttivalkea ks. Bariumsulfaatti.
Baryyttivesi ks. Bariumhydroksidi.
Barön-salmi (ruots. Barösund), luonnoQ-

ihana salmi Inkoon pitäjässä Uudellamaalla
Bärö ja Orslandet uimisten saarten välillä. Salmi
on kapea ja mutkikas, mutta jyrkkärantainen

ja syvä, niin että myöskin suuret, Tukholmaan
kulkevat laivat sitä käyttävät. Luotsi- ja höyry-

laiva-asema. W. B-m.

Barösund ks. Bärö n-s a 1 m i.

Basaari (pers. hCizCir), itämaisen kaupungin
tavalli-sesti katettu kauppakatu myymälöineen ja

tavaravarastoineen, kaupungin liike-elämän kes-

kus. Itämaiden kauneimpia b.-ja on Ispahanin,

suuriu on Tahrisin. Kuuluisa on myös Kons-
tantinoi)olin loistava Bezestan-b. Euroopassa
b:lla tarkoitetaan 1. rakennusta, jossa on suuri

joukko vars. kaikenlaisten ylellisyystavaroiden

myymälöitä, 2. myymälöitä, joissa on monen-
laista rilikamaa kaupan, 3. hyväntekotarkoitusta

varten lahjoitettujen taide- ja tarve-esineiden

näyttelyjä ja myyjäisiä. Venäjän kielessä bazar

sana merkitsee kauppatoria.

Basaltti, tum-
ma, joskus miltei

tiivis, useammin
porfyyrinen vul-

kaaninen vuori-

laji, jonka pää-

ainekset ovat
plagioklaasimaa-
sälpä (ks. t.) ja

augiitti (ks. t.).

Ennen nimitet-

tiin geologiassa

basalteiksi vain

tertiäärisiä nuo-

rempia vuori-

lajeja, mutta ny-

kyään luetaan
niihin myös

kaikki vanhem-
mat vuorilajit,

joilla on mai-
nittu kokoomus
ja laatu. lia-

salttikalliot loh-

keilevat usein
säännöllisiin BasaUtinuiuti-j^imiia Meksikusia.

muotoihin, useimmin pylväiksi, mutta myös le-

vyiksi ja palloiksi. Kiveä käytetään monin pai-

koin rakennusaineeksi ; myös tehdään siitä myl-
lyakiviä. F. E.
Basari ks. Basaari.
Base-ball [beis-böl] engl.), amer. kansallis-

peli, jota leikitään neliönmuotoisella kentällä.

Neliön kussakin kulmassa on maali, kanta
(base) , josta peli on saanut nimensä. Osan-
ottajat jakaantuvat kahteen 9-miehiseen puo-

lueeseen. Pallonheittäjä (pitcher) seisoo kes-

kellä neliötä, lähellä lävistäjäin leikkauspistettä,

lyöjä (balsman) neliön yhdessä kannassa. Lyö-
tyään pallon mahdollisimman etäälle koettaa

Base-ball-kisan asemakaava.

lyöjä juosta kannasta toiseen ympäri koko ne-

liön, ja tantamiebet koettavat estää häntä kos-

kettamalla häntä pallolla. Kolmen sisämiehen

jouduttua „ulos", vaihtavat puolueet tehtäviä.

Kun kumpainenkin puolue yhdeksän kertaa on

ollut sisämiehinä, määrätään voitto laskemalla

lyöjäin onnistuneet kiertojuoksut. Leikin väli-

neinä käytetään nahalla päällistettyä gummi-
palloa ja mailaa. -Iskm-.

Basedow l-äz-J. Johann Bernhard (1723-

90) , saks. pedagogi, synt. Hampurissa. Harjoitet-

tuaan jumaluusopin, ja filosofisia opintoja Leip-

zigin yliopistossa kutsuttiin hänet 1753 Tans-

kaan Soron ritariakatemian opettajaksi. Harha-
opista epäiltynä B. siirrettiin Altonan lukioon.

Siellä hän julkaisi useita jumaluusopillisia ja
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äL

ili

filosofisia teoksia, jotka toiselta puolen herättivät
mitä ankarinta vastustusta, toisella taholla

korottivat hänet va-

listuksen ihailluksi

esitaistelijaksi. Tu-
tustuttuaan Come-
niuksen ja varsinkin
Rousseaun kasvatus-
opillisiin teoksiin B.

päätti ryhtyä aja-

maan uudistuksia
kasvatuksen alalla,

saavuttaen näissä py-
rinnöissään kuului-

suutensa. Hän jul-

kaisi useita kasva-
tusopillisia teoksia

Rousseaun hengessä

J. li. ISa.sed.,w. ,(™- n»- >,Methoden-
buch fiir \ äter und

Multcr der Familien und Volker", 1770; „Ele-
raentarvverk", 4 nid. 1774) herättäen tavatonta
huomiota ja suuria toiveita kauan kaivatun
koulureformin aikaansaamisesta. B:n hyväksi
pantiin toimeen rahankeräys, ja kun Dessaun
ruhtinas ryhtyi häntä kannattamaan, perusti
hän 1774 Dessauhun uuden oppilaitoksen, nimeltä
P h i 1 a n t r o p i n u m. Ohjelmaan kuului, ettei

opetusta annettaisi „katolisessa, ei luterilai-

sessa eikä reforraeeratussa, vaan kristillisessä"

hengessä. Sen tuli olla havainnollista; kurin lem-
peää. Jonkun vuoden kuluttua B. jätti kou-
lunsa toisten johdettavaksi antautuen jälleen
kirjallisiin toimiin. Filantropistinen (ks. t.)

suunta, B:n perustama koulu mallinaan, pääsi
kumminkin laajalti vaikuttamaan aikakauden
koulutoimintaan. Siinä oli paljo pintapuolista
hyödyllisyyden tavoittelua, mutta B:lle ansioksi
on luettava, että hän kiinnitti huomiota ruumiil-
liseen kasvatukseen, äidinkielen ja reaaliainei-

den merkitykseen opetuksessa. [J. B. Basedow,
„Pädagogische Schrifteu"; Rein, „Enoyklop.
Ilandbuch der Pädagogik", 2 pain., 1900, jossa
myös laaja kirjallisuusluettelo.] O. il-e.

Basedowin tauti. Saanut nimensä selittäjäs-

tään, saks. lääkäristä Basedowista (1799-1854).
Sen pääasiallisina tekijöinä ilmenevät: kiihtynyt
sydämentykyty.s ja nopea suoni, struma (ks. t.)

sekä silmien ulospäin pullistuminen, mihinkä
vielä liittyy psyykillisiä ja muita hermohäi-
riöitä, taudillisia muutoksia eri kudosten raken-
teessa ja toiminnassa y. m. Taudin luonteesta
ei olla paljon selvillä; syiksi on epäilty taudil-

lisia ilmiöitä sympaattisessa hermostossa sekä
aineenvailitoliiiiriöitä kilpirauhasessa. M. 0-Ii.

Baseerata (ransk. basvr]
,
perustaa (])()hjalle)

.

Basel [bäzal], kanttoni luoteisessa Sveitsissä,

Elsassin ja Badenin rajalla; jälkeen v:n 1833
jakaantunut kahteen itsenäiseen osaan B:n kau-
punkiin, B.-S t a d t, ja B:n maaseutuun, B.

-L a n d. Koko alue 463 km^ 202,000 as., etu-

päässä saksaa puhuvia (70 % protest., 29 %
katol. ja 1% juutal.). Pohjoinen osa kuuluu
pohjoisrajana kulkevan Rein-joen laaksoon, etelä-

osa on vuorista. B.-L a n d 427 km^ ja 72,100 as.,

169 km':llä. Kanttonissa viljellään vehnää, he-

delmiä, vihanneksia ja viiniä. Eteläosassa harjoi-

tetaan karjanhoitoa. Suolaa louhitaan Angstin ja

Sclnveizerhallin luona. Pääk. Liestal. Hallitus-

muoto täydellisesti kansanvaltainen. B.-S t a d t:

36 km", 130,000 as. ; sen muodostaa kolme pientä
kylää Reinin oikealla puolella sekä Baselin
kaupunki, joka sijaitsee Reinin mutkassa, kum-
mallakin puolen jokea. Suuri silkkitenllisuus

sekä koneiden-, paperin-, saippuan-, kemiallisten
aineiden y. m. valmistusta. Yli puolet Sveitsin
viennistä kulkee Baselin kautta. Kaupungin
keskiosa on vanha, käyrine katuineen; ulompi
osa säännöllisemmin rakennettu huviloineen ja

puutarhoineen. Yliopisto, eteviä kouluja. Kir-
koista on goottilainen tuomiokirkko v:ilta 1010-

19 huomattavin; raatihuone (1508-27), vanhat
kaivot, portit y. m. ovat merkilliset. Lähetys-
ja raamattuseura. Kansanvaltainen hallitus-

muoto. B. nimi mainitaan ensikerran v. 374.

Vv. 1431-49 oli B:ssa reformatorinen kirkollis-

kokous. V. 1795 tehtiin B:ssa rauha Ranskan ja

Preussin välillä. B:n kanttoni liittyi v. 1501
Sveitsin valaliittoon. Vi'. S-m. (K. H. B.)

Baselin kirkolliskokous (1431-49), viimeinen
keskiajan yleisistä n. s. reformatorisista kir-

kolliskokouksista. Se kokoontui paavi Martinus
V:n käskystä ja sen avasi hänen seuraajansa
Eugenius IV". Kokouksessa vallitsi aluksi uudis-
tusmielinen henki. Se asetti vakavaksi ohjel-

makseen: kerettiläisyyden hävittämisen, rauhan
ja sovun palauttamisen kristikuntaan yhdistä-
mällä kaikki kansat katoliseen kirkkoon ja kir-

kon siveellisen uudistamisen päätä ja jäseniä
myöten. Mutta jo heti alussa paavi vainusi pa-

haa ja pian kokous joutui sen työtä lamautta-
vaan riitaan paavin ja hänen puolueensa kanssa.
Röiimin hussilaisten kanssa pyrittiin .sopuun ja

jonkinlainen sovinto saatiinkin aikaan (kalkki-
laisten kanssa). Sekä kokous että paavinpuolue
koetti saada tuekseen silloin unioniin taipuvai-
sen kreikkalais-katolisen kirkon. Päästessänsä
voitolle paavi hajoitti kokouksen ja siirsi sen
Ferraraan. Kokous vastasi tähän erottamalla
Eugenius lV:u ja valitsemalla uuden paavin,
Felix \':n. Mutta kokouksen voimat heikkeni-
vät ja sen uudistusohjelma, uhatessaan liiaksi

yksityisiä „etuja", vieroitti useita sen kannat-
tajia ja vahvisti siten paavinpuoluetta. V. 1443
oli kok(uis siirrettävä Lausanneen. Maalliset
rulitiuaat, jotka aluksi olivat tukeneet kokou.sta,

alkoivat peräytyä, ja kun Felix V luopui, täy-

tyi .sen julistautua hajautuneeksi. [Ilaller, ,,Con-

cilium hasiliense" MV (Basel lS95-1903).j

Baselin lähetysseura (saks. Bnseler Missions-

ijcsrllscliufl) , perustettu 1815; sen lähetysopis-

tosta on lähtenyt useita eteviä lähetystyönteki-
jöitä. V. 1821 aljettu lähetystyö Etelä-Venäjällä
kiellettiin jo 1835, samoin keskeytyi lähetystyö
Liberiassa. Seuran nykyiset lähetysalat ovat
seuraavat neljä; 1. Kultaranta (1828), 11 pää-
asemaa; 2. Intia (1834), 7 pääasemaa; 3. Kiina
(1S46). 13 pääasemaa; 4. Kamerun (1886),

9 puiiasemaa. Seuran lähetyssaarnaajien luku
on nykyään n. 200, seurakunnanjäseniä n. 41,000
ja sen erinomaisissa kouluissa opetetaan 20,000
lasta.

Baselin tunnustus, reformeerattujen sveitsi-

läisten tunnustuskiija, jonka alussa vuotta 1534
Osvald Myeonius kirjoitti ; sen johdosta, että se

hyväksyttiin myöskin Miilhausenissa, sanotaan
Iätä tunnustuskirjaa myöskin Miilliausenin tun-
nustukseksi (Confessio Muelhusana).
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Basenki (ransk. hässin < mlat. baccVtium

<; ftaccu = vesivati) , vesisäiliö, allas.

Baslii-bozukit ks. B a s i-b o z u k i t.

BasLkiirit ks. B a s k i i r i t.

Basi-bozukit, (turk. = ..hurjapäät") , säännö-

töntä turk. sotaväkeä, jota pestataan etupäässä
Albaniasta ja Vähästä-Aasiasta sotaisimpien hei-

mojen keskuudesta ja jota etup. on käytetty jär-

jestyksen ylläpitämiseen valtakunnan eri osissa.

Ovat vailla univormua ja palkkaa, mutta saavat

aseita ja muita sotatarpeita. Sekä itämaisessa

sodassa että venäl. turk. sodassa 1877-78 b.-eja

myös käytettiin vars. sotapalvelukseen ja tulivat

silloin tunnetuiksi julmuudestaan ja rosvoile-

vasta sodankäynnistään. (K. R. B.)

Basidio ks. Itiökantaiset.
Basidiomycetes ks. Itiökantaiset.
Basilaarimeningiitti, lääket.; aivojen poh-

jalla esiintyvä, enimmäkseen tuberkuloottinen
aivokalvontulehdus. M. 0-B.

Basilang-kansa ks. B a 1 u b a.

Basileios [-si'-j ks. B a s i 1 i u s.

Basileus /-»'-/ (kreik.), kuningas; Ateenassa
toisen arkontin (ks. t.) nimitys.

Basiliaanit ks. B a s i 1 i u s Suuri.
Basilicata [-ä't-], v:een 1871 asti ital. pro-

vinssin Potenzan (ks. t.) nimi.

Basilides [-li'-], aleksandrialainen gnostikko,

eli 2:sen vuosis. ensi puoliskolla. Ilän ja hänen
oppilaansa koettivat gnostilaisella oppijärjestel-

mällään selittää erittäinkin pahan alkuperää.

Basilier-Magelssen [-lie'-], Ida (s. 184G),

suom. laulajatar, ranskalaisesta suvusta, joka

monessa polvessji jo on Suomessa asunut; vietti

lapsuutensa Kalajoella, opiskeli laulua ensin

Helsingissä, sitten 1867-70 Pariisin konserva-

torissa, ja 1871 Pietarissa; sai 1871 vakinaisen
paikan Tukholman kunink. oopperassa, mutta
palasi Helsinkiin, kun suomalainen oop]iera

perustettiin, ja lauloi siinä 1873-78 kaikkiaan
110 kertaa 12:ssa eri osassa, joista hänen par-

haimpansa olivat iloiset ja lapsekkaat osat, esim.

Rosina „Sevillan parturissa". V. 1878 B. meni
naimisiin norjalaisen virkamiehen Johan Magels-
senin kanssa, mutta on aika ajoin käynyt kon-

serttimatkoilla Suomessa, kuten muuallakin poh-

joismaissa, saaden kaikkialla ansaittua tunnus-

tusta. /. A'.

Basilika (kreik. basilike' [stoa], lat. bäsi'lica).

Niin nimitettiin alkuaan oikeus- ja kauppa-
rakennuksia. Ateenassa etenkin arkontti basi-

leuksen virka-asuntoa. Varsinaiset basilika-

rakennukset syntyivät vasta roomalaisten aloit-

teesta. Tällainen antiikkinen b. sellaisena,

joksi roomalaiset olivat sen kehittäneet kreikka-

laisten esikuvien mukaan, oli suorakaiteen muo-
toinen huone, jaettu 2:11a tai 4:llä pylväsrivillä

3- tai 5-laivaisekäi. Nämä pylväsrivit kannat-
tivat niitä seiniä, joitten päällä kattorakennus
lepäsi. Ke.skilaiva oli 2 tai 3 kertaa sivulaivoja

leveämpi ja kaksi kertaa niitä korkeampi, niin

että sen yläosaan voitiin tehdä ikkunat sen va-

laisemiseksi. Pylväsrivit ja sivulaivat ulottuivat

myöskin pitkin huoneen lyhimpiä sivuja ja ym-
päri keskilaivaa sivulaivoja ylempänä oli avonai-

nen parveke. Tuomarien istuimia varten oli

vielä tavallisesti pääsisäänkäytävän vastaisella

puolella holvilla varustettu, puoliympyrän muo-
toinen komero, apsidi 1. tribuna. Ensi-

maisen basilikan rakensi Roomaan 18.5 e. Kr.
M. P. Cato ja nimitettiin sitä Basilika Porciaksi.
Myöhemmin niitä

siellä oli useita.

Kristilliselle
seurakunnalle b. tar-

joutui sopivaksi ko-

koushuoneen (kir-

kon) muodoksi jo

siitäkin syystä, että

useissa yksityisasun-
noissa, joissa seura-
kunta alkuaikoinaan
kokoontui, oli b:n
muotoinen sali, sekä
myöskin siksi, että

kristinuskon tullessa

valtionuskonnoksi
seurakunnille luovu-
tettiin virastoraken-
nuksia (basilikoja)

kokoushuoneiksi

.

Kun sitten ruvet-

tiin rakentamaan
varsinaisia kirkkoja,

säilytettiin b:n piir-

teet. — Virallisesti

kiiytetiiiin sanaa basi-

lika kunnianimenä
7:stä Rooman van-
himmasta kirkosta:

S. Pietro, S. Gio-
vanni in Laterano,
S. Maria Maggiore,
S. Paolo fuori le

mura, S. Croehe in Gerusalemme, S. Lorenzo ja

S. Sebastiano. Nyttemmin on basilika sanaa ru-

vettu käyttämään — ei kirkoista yleensä —
vaau tarkoittamaan sitä rakennu.styyppiä, joka
lähimmin muistuttaa vanhaa kristillistä basili-

kaa, jonka perusmuoto on ollut koko länsimaisen
kirkkorakennust äiteen lähtökohtana.

Kristillisessä basilikassa pantiin pääpaino
sisustalle, ulkomuoto oli vähäarvoisempi. Län-

Rooman Pyhiin Pietarin basilikan
pohjapiirros.

a sisäänkäytävä, b atrium, r käy-
tiiva, d narthfx, e keskilaiva,

f sivulaivat, g bfraa (porras),

/( alttari, i absidi, k sakasti.

Basilica Ulpia (ennalleen korjattu).

nen puolella olevan sisäänkäytävän kautta astut-

tiin pylväiden ympäröimään etupihaan, at-

riumiin, jonka keskellä oli kaivo tulijoiden

peseytymistä varten. Atriumin ja basilikan

runkohuoneen erotti toisistaan katettu eteinen,

n a r t h e X. Tämä ja atrium olivat katumuksen-

tekijöitä varten. Runkohuone oli pylväsrivien

kautta jaettu kolmeen laivaan, joista keskilaiva
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oli sivulaivoja korkeampi ja sen yläosan seiniin

oli tehty ikkunat. Runkohuoneesta johti muu-
tamat portaat matalan aitauksen erottamaan
osaan kirkkoa, kuoriin, joka väliin muodosti
poikkilaivan, johon tultiin runkohuoneen lai-

voista puoliympyräkaarien välitse. Riemu-
kaareksi nimitetään kuoriin päin aukenevaa
päälaivan puoliympyräkaarta, jota usein koris-

tivat mosaiikit. Kuorissa oli usein pyhimyksen
haudalle asetettu alttari, sen takana piispan-
istuin ja mosaiikkikuvien kaunistama komero,
a p s i d i, kuorin molemmin puolin oli ambon,
puhujaistuin. R. E. H. (L. E.)
Basilika [-a'], bysanttilaisen keisarin Basilius

Makedonialaisen aloittama, hänen poikansa Leo
Filosofin aikana 887 valmistunut bysantt. valta-
kunnan lakikirja, joka oli Justinianuksen laki-

teoksen mukaiUi.
Basiliski (Basiliscus americanus), Leguani-

sisilisko Keski-Ameriikasta. Pituus 1 m, väri
vihreä, selässä

ja pyrstössä
tummia

poikkijuovia.

Niskassa 3-

kulmainen
iholiuska, pit-

kin selkää ja

litteätä pyrs-
töä ohut sar-

{^:l^/\'^--$i'£^^lt^i,yS^ Ä;''ilf'' veisruotojen

K ^^ /\^*°^&i^ 3iKf tukema kalo-

jen selkäevää
muistuttava

harja. Vaara-
ton kasvin-
syöjä, liikkuu
enimmäkseen

puissa. — B. on myös erään tarunomaisen eläi-

men nimityksenä. Jo Plinius selitti sen suun-
nattoman suureksi käärmeeksi, joka katseellaan
surmaa, ja jonka kauhistuttava ääni karkoittaa
kaikki maan elävät.

Basilius Suuri (kreik. Basi'leios) (n. 329-

379), kreik. kirkkoisä. B. oli kristittyjen van-
hempain lapsi ; Ateenassa hän syvälti perehtyi
klassilliseen filosofiaan ja kirjallisuuteen ja
toimi sen jälkeen kotikaupungissaan Kappado-
kian Ca;sareassa retoriikan (puhetaidon) opet-
tajana, siksi kunnes, omistaen askeettisen elä-

mänihanteen, jakoi omaisuutensa köyhille ja jär-
jesti luoonnonihanalle seudulle Iris-joen rannalle
munkkiyhdyskunnan, jonka säännöt („Pyhän
Basiliuksen sääntö") ovat tulleet esikuvaksi
useimmille itämaisille luostareille. ITän liitti

munkkilaisuuden ohjelmaan teologiset tutki-
mukset, sekä, 370 tultuaan kotikaupunkinsa piis-

paksi, käytännöllisen rakkaudentoiminnan. Kuu-
luisaksi tuli hänen suuri hospitaalinsa Osarean
ulkopuolella. Jumaluusopissa hän oli alkujaan
lähtenyt Origeneesta ja homoiusiaauisesta puo-
lueesta, mutta hänestä tuli pian yksi nikoalaisen
oikeaoppisuuden pylväitä, ja pelkäämättä hän
vastusti areiolaiston keisarien ponnistuksia saada
areiolaisuus tunnustetuksi. Hän on yksi ..kol-

mesta suuresta kappadokialaisesta". J. G.
Basilius (Basileios), kreikkalaisia keisa-

reita. 1. B. I Makedonialainen, kreikkalainen
keisari 867-886, talonpojan poika, kohosi vihdoin

Basiliski.

ylikamariherraksi ja keisari Mikael III:n
kanssahallitsijaksi, jonka hän sittemmin raivasi
tieltään. B. hallitsi viisaasti ja voimakiiaasti
ja sai rappeutuneen valtakunnan uudestaan voi-

mistumaan; julkaisi Basilika nimisen laki-

kokoelman, joka on kreikankielinen muodostus
Justinianuksen lakikokoelmasta. Hänestä pol-

veutuu n. s. makedonialainen hallitsijasuku
(vuoteen 10.50) . — 2. B. IIBulgaroktonos
(970-1025), valtakunnan suurimpia keisareita,
voitti peljätyt bulgaarit ja laajensi valtakunnan
alueen jälleen Tonavaan saakka. Kuoli lapsetto-
mana 1025. G. R.

Basilius [-si'-]. A' a 1 e n t i n u s, saks. benedik-
tiinimunkin salanimi. Hän eli 1400-luvun toisella

puoliskolla ja oli kuuluisa alkemista. Omisti
tavallista suuremmat käytännölliset tiedot ke-

miassa ja laajensi tietoa antimonista ja muista
sen aikuisista alkuaineista. Valmisti ensimäi-
senä Ijijysokeria ja näyttää olleen suolahapon
keksijä.

Basilli (lat. haci'llus - pieni sauva) , sauvan-
muotoinen bakteeri (ks. Bakteerit).
Basipetaalinen (lat. hasis = pohja, ja petere =

pyrkiä), tyvi hakuinen. Kasviosat kehit-
tyvät basipetaalisesti, kun rangalla ylemmät
kasviosat muodostuvat aikaisemmin, alemmat
myöhemmin. Tällä tavalla syntyvät peruna-
kasvin ja ruusun lehtien lehdykät.
Basis (lat.), perustus, pohja; asema, kanta.
Basis-kone, laitos, millä mitataan vaaka-

suoria perusviivoja maan mittauksessa. Tarkim-
mat, astemittauksissa käytetyt, tekevät noin
2 mm virheen 3 ä 4 km matkalla. Maanmittauk-
sessa käytettyjen ketjujen virhe on noin 1 ä 2m
kilometriltä. V. V. K.
Basket ball [basket höl] ks. K o p p a p a 1 1 o.

Baskilaiset (bask. euscaldunae, lat. v a s-

c o n e s, esp. vascongados, vrt. myös ransk.

g a s e o n s) , Länsi-Pyreneitten molemmin puolin.
Ranskassa ja Espanjassa, Biskajan lahden peru-
kan rannikkomaissa asuva kansa (n. 585,000),
jonka alkuperästä tätä nykyä ei tiedetä muuta
kuin että se on erään ikivanhan, eurooppalaifseen
,,alkuväe.stöön" kuuluneen kansanrodun jään-
nöstä ja että se tiettävästi ei ole sukua mille-

kään nykyään elävälle kansalle. Mainittu rotu,

iberialainen, levisi muinaisuudessa yli koko Py-
reneitten-niemimaan ja eteläisen Gallian, esihis-

toriallisena aikana mahdollisesti vielä paljoa
kauemmaskin pohjoiseen päin. Baskilaiset ovat
osanneet läpi vuosisatojen sitkeästi säilyttää
kansallisen omintakcisuiitensa. vielä])ä valtiolli-

set erioikeutensa ja itsehallintonsakin (karolin-

gien aikana baskilaisilla oli vielä omat hert-

tuansa), varsinkin Espanjassa, jossa he kuiten-
kin menettivät viimeisetkin erivapautensa sitten-

kuin karlistalaiskapina, johon he ottivat osaa,
oli tullut kukistetuksi v. 1876 (ba.skilaisalue oli

mainitun kapinan paras pe.säpaikka, baskilaiset
kun nim. pitivät Don Carlosta erioikeuksiensa
.suojelijana). Ranskassa baskilaisten itsehallinto-

oikeudet hävitettiin jo v. 1789. — Ulkomuodol-
taan baskilaiset ovat keskikokoa, solakoita, rans-
kalaisia ja espanjalaisia naapureitaan vaaleam-
pia, väkevämpiä ja notkeampia ; hiusten ja sil-

mien väri osaksi tumma osaksi vaalea; perus-
tyyppi lyhytkalloinen. — Kaikki yritykset etsiä

baskin kielelle sukulaisia muiden nyk. elä-
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vien kielten joukosta (m. m. suomalais-ugrilai-

sista) ovat epäonnistuneet. Vilh. Thomsenin mieli-

piteen mukaan baskin kieli „epäilemättä on
muutoin hävinneen kielikunnan viimeinen jään-

nös". Sanavartalot yksitavuisia ; jyrkkä ero

nomini- ja verbivartaloiden välillä ; muoto-
rakenne suffigeeraava ja rikasmuotoinen, vars.

verbissä ; sanavarastossa herättävät huomiota
loiselta puolen pitkien yhdyssanojen runsaus,

toiselta puolen sellaisia käsitteitä kuin esim.

„puuta" ja „eläintä" ilmaisevien sanojen puute,

vaikka kyllä on eri puita ja eri eläimiä ilmai-

sevia sanoja ; lukujärjestelmässä 20 on perus-

luku (vigesimaalinen järjestelmä)
;

paljo laina-

sanoja keltistä sekä romaanilaisista naapurikie-

listä. [J. Vinson. ..Les Basques et la pays
basque". Par. 1882; Prinssi Louis Lucien Bona-
parte, ..Langue basque et langues f i n n o i s e s",

Lond. 1862 ; van Eys, ,,Essai de grammaire de la

langue basque", Amsterd. 1867, ,,Dictionnaire

basque-frangais". Par. 1873. „Grammaire compa-
ree des dialectes basques". Par. 1879 ; L'hlenbeck,

„Beiträge zu einer vergl. Lautlehre der bask.

Dialekte" Amsterd. 1903 ; Schuchardt, ..Baski-

sche Studien", L, Wien 1893 ; Gerland, „Uie Bas-

ken uud die Iberer" (Gröberin ,,Grundriss d. ro-

man, Philologie" teoksen Iissä, Strassb. 1888) ;

Michel, „Le Pays Basque, sa population. sa

langue, ses mcers, sa littärature et sa musique".
Par. 1857; „Le Romaneero du Pays Basque",
Par. 1883 ; „Essai d'une bibliographie de la

langue basque"; Par. 1891 ja 1898.] y. W.
Baskiirit (myös: baskurtit), Uralin ja

Volgan välissä, Permin, Vjatkan, Ufan, Oren-
burgin ja Samaran kuvernementeissä asuva
turkkilais-tataarilainen kansa (noin ^/, milj.).

Vakinaisesti kylissä asuvien baskiirien elin-

keinona on karjanhoito, maanviljelys ja mehiläis-

hoito ;
paimentolais-baskiirit taas elävät karjan-

hoidosta ja metsästyksestä. Uskonnoltaan he

ovat muhamettilaisia. Jo 10:nnen vuosis. alku-

puolella heidät mainitaan arabialaisissa lähteissä

(Ibn Fadläh) Volgan bolgaarien naapureina;
näitä he usein ahdistelivat, kunnes he samoin
kuin bolgaaritkin 13:nnen vuosisadan keski-

vaiheilla joutuivat voittoisien tataarien vallan-

alaisuuteen. Tataarilaisvallan kukistuttua baskii-

rit joutuivat Venäjän vallan alle, ja saivat varsi-

naiseksi alueekseen Kama- ja Belaja-jokien väli-

sen maan (baskirskaja zemlja), jonka pääkau-
pungiksi V. 1573 perustettiin Ufa, suojaksi sotai-

sia kirgiisejä vastaan. Baskiirit ovat usein

(esim. VV. 1672-6, 1707-8, 1735-41) nousseet kapi-

naan venäläisherruutta vastaan. V. 1798-1874

he muodostivat n. s. baskiirilais-sotajoukon

(säännöttömän ratsujoukon) pääosan ja olivat

veroista vapaat. Nykyään he jo (v:sta lbi4

alkaen) suorittavat asevelvollisuutensa samoin
kuin muutkin Venäjän alamaiset, ja ovat veroa-

maksavia kruununtalonpoikia. [vrt. Ujlalvy,
„t*ber Baschkiren" (Russ. Revue 1877, 11 v.) ;

Nikolskij, „Baskiirit" (venäjäksi Pietarissa

1899).] y. W.
Baskirtsev [-i'-], Maria Konstani i-

novna (1860-84), venäl. naismaalari ja kir-

jailijatar, on maalannut realistisia tauluja
Pariisissa; hänen kuolemansa jälkeen julkaistu

laaja „Päiväkirja" herätti aikanaan suurta huo-
miota.

Baskuntsak, suolajärvi Astrakaanin kuverne-
meutissa Venäjällä, 124 km'; kaakkoisen Venä-
jän tuottavin suolansaantipaikka. W. S-m.
Baskylisalpa 1. kaksoissalpa, sellainen

oven tai ikkunan sulkujärjestelmä, että, samalla
kuin lukko toisesta oven tai ikkunapuoliskosta
kiinnittyy toiseen, samalla sekä ylhäällä että

alhaalla reekelit painuvat kynnykseen ja ylä-

kamaraan.
Baslyk (tat., = „päähine") ks. P a s 1 i k k a.

Basra (B a s s o r a) , Aasianpuoleisen Turkin
kaupunki B:n vilajeetissa. Sat-el-Arab-joen

länsipuolella, 90 km sen suulta, 18-30,000 as.

Verrattain vilkas kauppa; villan, viljan, taa-

telien, seesamin y. m. vientiä. Laivaliike Tigris-

jokea pitkin Bagdadiin. LTsean Persian-lähden
laivalinjan asemapaikka. — 15 km lounaaseen
ovat vanhan B:n rauniot. Tämä perustettiin

V. 636 j. Kr.; se saavutti suurimman kukois-
tuksen Abbasidien (ks. t.) aikana. „Tuhat ja

yksi yötä" saduissa B. on, Bagdadin jälkeen,

satutapahtumain tärkeimpänä näyttämönä.
ir. Sm.

Basrelief [bar3lie'f] (ransk.) ks. Korko-
kuva.
Bassano [-ä'-] (oik. da Pont e), Jacopo

da (1510-92), it. taidemaalari, opiskeli Venet-
siassa, maalannut Tizianin vaikutuksen alaisena.

Näennäisesti uskonnollisissa tauluissaan hän ku-

vasi kansan- ja eläinten elämää, on tunnettu
myöskin muotokuvistaan, jotka ovat maalatut
Tintoretton tapaan. Hänen poikansa, joista

tunnetuimmat ovat Francesco (1547-91),

Leandro (1560-1623), työskentelivät isänsä

työhuoneessa ja monistivat hänen teoksiaan

tehdasmaisesti. Leandro on huomattava etevänä

muotokuvamaalarina.
Basse (lapp. ; sama kuin suonien pj/ftö) esiintyy

norjanlapissa yleensä vain merkityksessä ,,pyhä",

m. m. sellaisissa paikannimissä kuin Bassejavrre
= Pyhäjärvi, Bassevarre = Pyhävaara (Pyhätun-

turi). Inarinlapissa sama sana. pasc, merkitsee

„pyhää" ja ,,taikaa", ruotsinlapissa taas (muo-

dossa passe) „pyhää" ja ..vanhaa uhripaikkaa".
Fr. Ä.

Bassermann, Ernst (s. 1854), saks. poli-

tikko, opiskeli lakitiedettä, asettui asianajajaksi

Mannheimiin, valittiin ensi kerran 1893 edus-

tajaksi valtiopäiville ja saavutti pian johtavan

aseman kansallisvapaamielisessä puolueessa; on

esiintynyt pääasiallisesti taloudellisissa ja so-

siaali-poliitt isissä kysymyksissä.
Bassermann, Friedrich Daniel (1811-

55), saks. politikko, synt. Mannheimissa, jonne

perusti kustannusliikkeen asettuen sen avulla

kannattamaan vapaamielistä vastustuspuoluetta.

Tuli 1841 edustajaksi Badenin valtiopäiville ja

1848 Badenin hallituksen „luottamusmiehenä"

jäseneksi Frankfurtin liittopäiville ja sen jäl-

keen edustajaksi kansalliskokoukseen, jonka vai-

kuttavimpia jäseniä hän oli. Gagernin valta-

kunnan ministeriössä B. oli sisäasiain alavaltio-

sihteerinä ; kannatti Saksan yhteyden aikaan-

saamiseksi liittymistä Preussiin, mutta pettyi

näissä toiveissaan. Joutuneena oman puolueensa

epäluulon alaiseksi hän sairastui hermotautiin

ja surmasi itsensä 1855. O. M-e.

Basses-Alpes [basa'lpj („Ala-alpit") , departe-

mentti Kaakkois-Ranskassa, Italian rajalla,



887 Basses-Pyren^es— Bastian

6,988 km=, 113,126 as. (1906). Itäosa on vuo-

rista, lännessä on Duranee-joen laakso. Peru-

nain- ja vehnänviljelystä ; etelässä myös viiniä

ja etelänhedelmiä ; lampaanhoitoa. Pääkaupunki
D i g n e.

Basses-Pyrenees [haspirene'] („Alapyreneit"),

Lounais-Ranskan departementti Biskajan lahden
rannalla ja Espanjan rajalla, 7,712 km-, 425,817

as. (1906), joista n. 115.000 baskilaisia. Pää-
kaupunki P a u, tärkein satama B a y o n n e.

B.-P. on mäkistä maata Pyreneitten pohjois-

rinteellä. Pääjoki on Adour. Maanviljelystä
(maissia, vehnää, viiniä, hedelmiä) ja karjan-
hoitoa (lampaita, muuleja, sikoja), metsänhoitoa,
vuorityötä ja teollisuutta (rautaa, paperia ja

kankaita) harjoitetaan. Kivennäislähteitä. Siir-

tolaisuus jokseenkin suuri.

Basse-terre [bäsieoj. 1. Englannin S:t Chris-

tophin saaren pääkaupunki Länsi-Intiassa, n.

10,000 as. Avoin satama, jota 3 linnoitusta suo-

jelee. Suolan, sokerin, inkiväärin y. ra. vienti-

paikka. — 2. [bastä'r] Ranskan Guadeloupe-
saaren pääkaupunki, n. 8.000 as. Avoin satama,
linnoituksia. TV. S-m.
Bassewitz, Henning Friedrich von

(1680-1749), diplomaatti, holsteinilainen sala-

neuvos. B. siirtyi Jlecklenburgista Holsteinin
palvelukseen; tuli Kaarle Xll:n kuoltua herttua
Kaarle Fredrikin uskotuksi neuvonantajaksi

;

toimi 1720-hivulla innokkaasti sekä Tukhol-
massa että Pietarissa herttuansa asioissa ja oli

n. s. holsteinilaisen puolueen johtajia. Hänen
ylimielinen ja varomaton esiintymisensä oli suu-

rella osalta syynä siihen, että mainitun puolueen
puuhilla ei ollut menestystä. Puolueen hajottua
B. palasi herttuansa mukana 1727 Holsteiniin,

jossa muutamia vuosia myöhemmin joutui epä-
suosioon.

Bassi, Charles (1772-1840), it. arkkitehti;

siirtyi Ruotsi.sta Suomeen 1802 johtaaksensa
uuden akatemiatalon rakentamista Turussa; tuli

1810 yleisten rakennusten ensimäiseksi inten-

dentiksi maassamme; erosi tästä toimesta 1824.

[Kasirnir Lönnbohm-Leino, ,,Charles Bassi, Suo-
men rakennusliailituksen ensimäinen intendent-

ti", Aika 1907.] K. R. Ii.

Bassin-salmi, Austraalian etelärannikon ja

Tasmanian välillä, n. 200 km leveä, saarinen
salmi ; lännessä Hunter- ja King-, idässä Kent-
ja Flinders-saaret. Salmella vallitsee vilkas

liike; sen pohjalla kulkee Viktorian ja Tasma-
nian välinen sähkölennätinkaapeli. 1797 sen

keksi Bass, josta se on saanut ninu'nsä.

W. S-m.
Basso (it. ,.matala"), a) syvä miesääni; b)

matalinta ääntä esittävät orkesterisoittimet; c)

pianolla ja uruilla (harmonilla) koko matalampi
sävelalue. 7. K.
Basso continuo II'-] (it.), „jatkuva basso",

ks. Pohjabasso.

Bassoklaavi,
nen" f:n aseman
valla, käytetään

osoittaa „pie-

nuottiviivaston 4:nnellä vii-

kosketinsoittimien vasenta
kättä sekä useita matalaäänisiä soittimia var-

ten. /. K.
Bassompierre [basöpiä'rj, Frangois de

(1579-1646), ransk. soturi ja valtiomies, Henrik
IV:u suosikki, korotettiin 1622 marsalkaksi.

otti osaa hugenottien kukistamiseen ja kävi
lähettiläänä ulkomaisissa hoveissa. Kun Riche-

lieu syytti häntä yhteydestä leskikuningattaren
puoluelaisten kanssa, suljettiin hänet 1631 Bas-

tiljiin, josta vasta 12 vuoden kuluttua, Riche-

lieun kuoltua, pääsi vapaaksi. Jätti jälkeensä

memoareja („Journal de ma vie"), joita kuiten-

kin on varovaisuudella käyttäminen. K. G.

Basso ostinato [-<i'-] (it.)
,

„itsepintainen

basso", bassosoittimien esittämä säkeen tahi säe-

parin pituinen melodinen aihe, jonka yhäti
uudistuessa ylemmät äänet jatkavat vaihtelevaa

kulkuansa. /. K.

Bassora-kumi (basrakumi) ks. T r a-

g a n t t i.

Bassoriini, vedessä paisuva, mutta siihen

liukenematon kasvilima; on pääaineksena bas-

sora- ja traganttikumissa.

Bast, egypt. jumalatar, jota palveltiin Bubas-
tiksessa (ks. Bubastis). Hänen pyhä eläi-

mensä oli kissa, jonka tähden hänet kuvataan
kissanpäiseksi. K. T-t.

Bastardi (muin. ransk. bastard, fils de bast,

keski-engl. has?e = laiton avioliitto), sekasikiö;

avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi, varsinkin

kuu äiti on alhaista ja isä ylhäistä sukua. —
Eläint. ja kusvil. ks. Sekasikiö.
Bastardivekseli ks. Vekseli.
Bastholra, saari, lähellä Barösundia (it. p.)

.

Sen polijoisella niemellä on B:n kahdeksankul-
mainen johtoloisto Porkkala-Barösundin purjeh-

dusväylän varrella. K. S.

Bastholm, Kristian (1740-1819) , tansk.

pappi, etevä saarnamies, aikansa ratsionalistisen

suunnan tyypillinen edustaja. Hänen kirjansa

,.Gej&tlige talekunst" (1775) käännettiin sak-

saksi ja ruotsiksi ja sitä käytettiin Itävallan

pappisseminaareissa. Suomessa suositti Porthan
puhetaidon luennoissaan papeiksi aikoville B:n
teoksia, jotka näyttävät meilläkin jonkun ver-

ran levinneen. (J. G.)

Bastian, Adolf (1826-1905), saks. kansa-

tieteilijä ja -p.sykologi, synt. Bremenissä, lähti

V. 1851 laivalääkärinä Austraaliaan, tutki sen

jälkeen S-vuotisella retkellä laajoja Austraalian,

Etelä- ja Pohjois-Ameriikan, itäisen ja eteläisen

Aasian sekä Afrikan osia. Jo 1861 hän taas

lähti 5-vuotiselle tutkimusmatkalle, jolloin oles-

keli kauan Taka-Intiassa. ja on myöhemmin
vielä tehnyt monta pitkää tutkimusmatkaa, m. m.

Keski-Aasiaan. Hän on aikakauskirjan „Zeit-

schrift fiir Ethnologie" perustajia (1869), sa-

moin seuran, jonka päämääränä on Afrikan
sisäosien tutkiminen ; tuli Berliinin yliopi-ston

dcsentiksi ju ylimäär. professoriksi sekä 1886

Berliiniin perustetun kansatieteellisen museon
johtajaksi, joka laitos hänen johdollaan on ko-

lionnut erittäin eteväksi ja rikkaaksi. Hänen
lukuisat teoksensa ovat huomattavasti vaikutta-

neet kansatieteen ja etnologian perustamiseen

ja niiden suunnan määräämiseen; niitä on m. m.:

„ner Men.sch in der Gesehiclite; zur Begriindung
einer psychologischen Weltanschauung" (3 os.,

1860) ; „Die Volker des östliehen Asien" (6 os.,

1866-71) ; ..Das Beständige in den Menschenrassen
und die Spiehveite ihrer Veränderlirhkeit"(1868) ;

,,Die Rechtsverhältnisse bei versehiedenen Völ-

kern der Erde" (1872) ; „Die Vorstellungen von
der Seele'- (1875) ;

„Die Kulturländer des alten
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Amerika" (3 os., 1878-89)
;
..Allgemeine Grund-

ziige der Elhnologie" (1884) ; ..Indonesien od. die

Insela des Malaiisclien Archipels" (5 os. 1884-

94) ;
„Die Welt in ihren Spiegelungen unter

dem Wandel des Völkergedankens" (1887) ; ,,Der

Menscbhoitsgedanke durch Raum u. Zeit" (2 os.

1901). (A. Or.)

Bastiat [bastiä'J, Fr6d6ric (1S01-5U),

ransk. taloustieteellinen kirjailija, edustaa klas-

sillisen 1. vapaamielisen koulukunnan jyrkintä

suuntaa, n. s. manchesterkoulukuntaa. Hän
puolusti m. m. täydellistä vapaakauppajärjes-

telmää ja vastusti sosialismia. V. 1846 hän sai

Ranskassa perustetuksi Englannin Anti-corn-

law-league'n (ks. t.) tapaisen yhdistyksen, joka

ei kuitenkaan saavuttanut sanottavaa merki-

tystä. B:n mielipiteet, joita hän pintapuoli-

sella, mutta sujuvalla ja helppotajuisella tavalla

esitti lukuisissa kirjoitelmissaan, saavuttivat ai-

kanaan paljon kannatusta, varsinkin vapaamie-

lisen ..porvariston" keskuudessa. Hänen kuului-

sin teoksensa on „Harraonies ^couomiques"

(1850). J. F.

Bastien-Lepage [basiiä' l3pa'zj, Jules
(1848-84), ransk. taidemaalari, Öabanelin oppi-

las, hylkäsi aikaisin opettajansa akateemisen
suunnan ja tuli realistisen ulkoilmamaalauksen
edustajaksi. Yleistajuisimmassa ja lievimmässä
muodossa voi B:n sanoa saattaneen käytäntöön
niitä teknillisiä uudistuksia, joiden tienraivaa-

jana oli impressionismin luoja Manet. Holbei-

nia tai Clouefta muistuttavalla huolella ja tark-

kuudella B. on maalannut muotokuvia, kuten

esim. kuvan isoisästään (1874) tai itsenäisemmin

ja vapaammin maalatun Sarah Bernhardtin kuu-

luisan kuvan (1879), joka todistaa huomattavaa
kykyä muotokuvamaalauksen alalla. Lothringin

talonpoikaiselämän kuvaus, sovitettuna lothringi-

laisiin maisemiin, on kuitenkin B:n varsinainen

ala. Siihen kuuluvilla kuvillaan ..Heinänkor-

juussa" (1878), „Perunannosto" (1879), ,.Kerjä-

läinen" (1881). „lvisujen kerääjä" (1882). ..Maa-

laisrakkaus" (1883) y. m. hän on esittänyt elä-

män yksinkertaista todellisuutta ja runoutta,

jollaista ei oltu nähty hänen suuren edelläkävi-

jänsä Millefn ajasta saakka. Kuollen ainoas-

taan 36 vuotiaana kesken lupaavinta työkaut-

taan. B. on ansainnut sijan Ranskan maalarien

eturivissä. Hänellä oli suuri vaikutus Parii-

sissa asuviin pohjoismaisiin tateilijoihin 1880-

luvuUa. Meikäläinen Albert Edelfelt oli B:n
hartaita ystäviä ja työtovereita aina v:sta 1874

alkaen ja liittyi hänen edustamaansa suuntaan
ulkoilmamaalauksen alalla, [de Fourcaiide, „B.,

sa vie et ses ceuvres" (Paris. 1885) ; Theuriet.

..B. Thomme et Tartiste" (s. v.) .] E. R-r.

Bastilji (ransk. bastille), alkuaan torneilla

varustettu linna; sittemmin tätä nimeä käytet-

tiin etupäässä siitä linnasta, joka rakennettiin

1370-82 Pariisin suojaksi englantilaisia vastaan.

Se oli pohjapiirrokseltaan suorakaiteen muotoi-

nen
;
joka kulmassa oli pyöreä torui ja molem-

milla pitkillä puolilla kaksi pyöreätä tornia; lin-

nan ympärillä oli syvä oja. B:a käytettiin myö-
hemmin vankilana. Varsinkin Ludvik XIV:u
ajoilta lähtien (17:nneltä vuosis.) sinne teljet-

tiin m. m. valtiollisista ja muista syistä kunin-
kaalle ja muille vallanpitäjille vastenmielisiä

henkilöitä. Vaikka B:ssa säilytetyt vangit eivät

olleetkaan kansanmiehiä, niin se kuitenkin jou-

tui kansan erityisen vihan esineeksi, sillä sitä

Bastilji V. 17S9.

pidettiin jonkinlaisena sortovaltiudeu symbolina.

Suuren vallankumouksen alkuaikoina. 14 p.

heiuäk. 1789. kiihtynyt kansanjoukko pakoitti

Brssa olevan sotaväenosaston antautumaan,
minkä jälkeen se hävitettiin maan tasalle. Niin

vähäpätöinen tapaus kuin tämä n. s. B:n valloi-

tus itsessään olikin, tervehdittiin sitä kuitenkin

kaikkialla uuden, vapauden ajan aamukoittona.

B:n paikalle pystytettiin 1840 heinäkuunpatsas

1830 vuoden vallankumouksessa kaatuneitten va-

paudensaukarien muistoksi. [Funck-Brentano,

..Lf-gendes et arehives de la Bastille"; Bournon.

..Histoire de la Bastille".]

Bastioni (it. bastione < mlat. ÄasfiVe = ra-

kentaa). Linnoituksessa, joka on rakennettu

Bastioni: A Perspektiiviktiva. B Pohjapiirustus: 1 Harja:
-' .\niiniraa-aukko ; 3 Banketti tykistöä varten: 4 Banketti

jalkaväkeä varten: ä VaUltus: S Eskarppi; 7 Kontreskarppi

s Kaivos; 9 Kiertäjän tie; 10 Gla.siis9i.

nykyään jo vanhettuneen bastionijärjestelman

mukaan, sanotaan b:ksi linnoituksen ulospistä-

viin kulmiin rakennettuja nelikolkkaisia varus-

tuksia. B:ssa on 4 otsamaa. joi.sta 2 pitempää

antaa kentälle päin ja 2 lyhempää on tarkoitettu

..pyyhkivällä tulella" suojaamaan edessä olevia

kaivoksia. H- " H-

Bastonadi (esp. bastonada) , selkäsauna.

Bastvik, höyrysaha Espoon pitäjässä Uudella-

maalla, Espoon lahden rannalla, n. 45 km meri-

teitse Helsingistä. Höyrylaiva-asema. \V. S-m.

Basuto [-U.'-], bantu-kansa Englannin Etelä-

Afrikassa, betsuaani-heimon itäinen haara. B.-

kansa asuu osaksi entisissä buuri-valtioissa,

mutta suurimmaksi osaksi B.-maassa. N. 1828

järjestäytyivät B:t jonkinlaiseksi valtioksi pääl-

likkönsä Mosesin johdolla. Tämä voitti Mata-

bele-heimon ja tuotti tappiota englantilaisille

monet kerrat, mutta taistellessaan Oranje-val-

tion buureja vastaan heikkeni valtakunta ja
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Moses tunnusti 1868 itse Englannin yliherruu-

den. Tämän jäli<een on maata hallittu Euglan-
uin suojelus-

valtiona. Län-
nessä ja luo-

teessa se rajoit-

tuu nyk. O-
ranje-joen siir-

tokuntaan, ete-

lässä ja kaa-
kossa Kapmaa-
hau, koillisessa

Nataliin;

26,700 km^ n.

350,000 as., 12

km-:Ilä, joista

vain 700 valko-

ihoista. Alueen
läpi virtaa

Oranje-joeu ylä-

juoksu monine
sivuliaaroi-

ueen ; elinkei-

uoina harjoite-

taan tuottavaa
karjanhoitoa ja

maanviljelystä.

B.-maa on sau-
UasilIuhnDt-n nnita gen höUästi

Englannin yli-

herruuden alainen; eurooppalaisia siirtolaisia ei

saa asettua maahan. Hallinto on jaettuna 7

neekeripäällikön kesken. Englannin yliherruutta

edu.^itaa Maserussa asuva komissaario, joka on
Kapmaan kuvernöörin alaisena.

\V. S-m. (K. R. B.)

Basuuna ks. P a s u u n a.

Bat 1. t i k a 1, siamilainen hopearaha = n. 3 mk.
Bataatti (Batatns ednlisl, alkuperäisesti keski-

amcriikkalaiuen kasvi, jota nykyään viljellään

kaikissa kuuman vyöhykkeen maissa. Kuuluu hei-

moon CotiKolvulacecp ja muistuttaa hyvin meillä

puutarhoissa viljeltyjä Convolvulus-, kierto-
lajeja. Varsi n. 2 m pituinen, köynneliäs, rento,

lehdet n. kämmenen kokoisia, herttamaisia, lius-

mutta voitettiin, ja sittemmin 5:nnellä vuosis.

sulautui frankkeihin.
Bataille [-ta't], Henry (s. 1872), ransk.

näytelmänkirjoittaja. Hänellä on rikkaat taide-

lahjat, jotka painavat erikoisleimansa hänen
uä3telmiinsä. Näistä ovat useat syvämielisiä ja

aaterikkaita. Usein hän varsin jokapäiväisen
sattuman aiheuttaman aatteen pohjalle raken-
taa näytelmänsä, mihin hän osaa saada liikku-

maan uskottavia henkilöitä; nämä toimivat tai-

teellisesti syvien luonteidensa mukaisesti. B.
vannoi jo uransa alussa leppymätöntä vihaa
teatterisovinnaisuuksille, mikä välistä houkut-
teli häntä kokeilemaan uusien ja tavattomien
aiheiden alalla. Mutta varttuneemman tuotauto-
kautensa näytelmissä hän tästä tarkoittelevasta
pyrkimyksestään vapautuu, luoden omintakeisia
näytelmiä, joissa ei enää ilmene tuo hänen aikai-

semmin esiintynyt erikoisuuden tavoittelunsa.

Kirjailijaluonteeltaan B. on voittopuolisesti ala-

kuloisuuteen, vakavaan, jopa synkkämieliseen
maailmankatsomukseen kallistuva. Varsinkin
hänen käsityksensä rakkaudesta on pessimisti-

nen. Jlonessa näytelmässä hän kuvaa, miten
rakkaus ensin voittamattomalla lumollaan kieh-

too poloiset kuolevaiset, sitten saattaen heidät
kovien kärsimysten valtoihin, jopa tuhoonkin.
B. on julkaissut seuraavat näytelmät: ,,La Lö-
preuse" (1898), „Ton Sang" (1898), „L'Enchante-
ment", „Maman Colibri" (1904), „R^surrection"
(muodostus Tolstoin ..Ylösnousemus" romaanista;
1905), „Poliche" (1907), „Le Masque", „La
Marehe Nuptiale" (1908), „La Femme nue"
(1908). [Jalmari Hahl, „Nykyajan näjtelmän-
kirjoittajia".] J. II-l.

Batalji (ransk. haiaille), taistelu, ottelu.

Batanga [ta'-], kansa ja maa Länsi-Afrikassa
Saksan Kamerunin alueeu lounaisosassa. 2 ran-

uikkokylää: Iso-B. (etelässä) ja Pieni-B. (pohjoi-

sessa) ; näissä sijaitsevat lähetysasemat ja hal-

lintovirkamiesten asunnot. Tl'. S-m.
Batatas ks. Bataatti.
Batavia [-iä'-], bataavien (ks. t.) maa, Alanko-

maiden latinainen nimi. — B:n tasavalta,
ks. A 1 a u k o m a a t.

Batavia. 1. Alankomaiden Intian residentti-

kunta, 6,982 km=. n. 2.110,000 as. Asukkaat

Bataatti.

kaisia tai monikulmaisia. Kukat punaisia 3;t-

tain tai 4:ttäin lehtihangoissa. Retikanmuotoiset
juurimukulat, joita samassa kasvissa saattaa

olla 40-50 kpl., kasvavat Yhdysvalloissa taval-

lisesti n. 1-5 kg painoisiksi, mutta kuumissa
maissa paino nousee toisinaan 20 kg. Maultaan
perunan tapaisia, mutta imelämpiä, jonka vuoksi

engl. kielessä ovat saaneet nimen ,, imelät peru-

cat" (s\veet potatoes). Kuuluu monin seuduin
asukasten tärkeimpiin ravintoaineisiin.

Bataavjt, germaan. kansa, joka Kristuksen
syntymän aikoina asui Reinin suistomailla, Au-
gustuk.sen aikana tuli Rooman ,,liittolaiseksi",

Julius Civiliksen johdolla 69-70 nousi kapinaan.
Hakennus Halavian kaupungin ynipanstnlta.
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Malajjilaisnainen Bataviasta
(palvelijatar).

suurimmaksi osaksi malaijeja, 92,000 kiiualaista,

n. 14,000 eurooppalaista.

2. Alankomaiden Intian sekä samannimisen
residenttikunnan pääkaupunki Jaavan polij. ran-

nikolla (6° etel.

lev.) , korallisaar-

ten suojaamassa
merenlahdessa,
Tsilivung-joen

suulla; 138,551

as. (1905) ,
joista

n. 99,000 alku-

asukasta, 28,000

kiinalaista. 9,000

eurooppalaista
ja 2,000 arabia-

laista. Ilmanala
lämmin ja sade-

määrä suuri
(keskilämpö

25,9° ; tammik.
kylmin 25,3°;

sademäärä n.

2,000 mm).
Vanhassa kau-
pungissa asuu
vain alkuasuk-
kaita, eurooppa-
laiset asuvat Mo-
lenvliet ja Welte-
vreden nimisissä
kaupunginosissa,
missä talot ovat
huviloiden tapaan

rakennettuja kauniine puistoineen. Etukaupun-
keja ympäröivät suuret riisivainiot ja kookos-
istutukset. B:ssa harjoitetaan vähäpätöistä teol-

lisuutta (kalkki- ja savitehtaita sekä parkitus-
laitoksia) ; se on Alank. Intian tärkein kauppa-
kaupunki, josta viedään paljon kahvia, sokeria,

tupakkaa, riisiä, ryytejä ja tinaa y. m. Jokea
on yhtämittaa ruopattava ; uusi suuri satama on
rakennettu 7 km päähän kaupungista. Rautatie
ja kanava sen yhdistää kaupunkiin. Läheisyy-
dessä on suuri uiva telakka. Laivaliike on suuri.
— Kaupungissa on monta koulua ja tieteellistä

seuraa. — Siinä asuu kenraalikuvernööri ja

Alankomaitten , Intian korkein sotilasviranomai-
nen, katolinen arkkipiispa y. m. W. S-m.
Batavian tasavalta, Alankomaiden (Hollan-

nin) nimitys 1795-1806. vrt. Alankomaat
(historia).
Bates [beitsj, Henry Walter (1825-92),

engl. luonnontutkija ja tutkimusretkeilijä. Omisti
suurimman osan työstänsä Amazon-joen seudun
hyönteismaailman selittämiseen. Paraimpia mil-

loinkaan ilmestyneitä matkakertomuksia on hä-

nen ,,The naturalist on the river Amazonas" 1863.

Batgaon, Nepalin kaupunki, ks. Bhatgaon.
Bath [bäp]. 1. Lounais-Englannin kaupunki

Sommersetshiressä, Avon-joen varrella, n. 50,000

as. B. on Englannin kauneimpia kaupunkeja,
asemansa, katujensa, puistojensa ja valkoi-sesta

hiekkakivestä tehtyjen rakennuksiensa vuoksi.

Kuuluisa kylpypaikka kuumine lähteineen (40-

48°), joita käytetään reumatismia ja isiastau-

tia vastaan (vuosittain n. 25,000 kylpyvierasta) ;

kuumat lähteet olivat jo roomalaisille tutut

(aquiE solis). Brssä on piispanistuin, gootti-

lainen tuomiokirkko ja kaunis raatihuone (raken-
nettu 1775). — 2. Kaupunki Pohj.-Ameriikan
Yhdysvaltojen Mainen valtiossa, Kennebec-joen
varrella, n. 10,500 as., harjoittaa laivanraken-
nusta ja kauppaa. W. S-m.
Bath-metalli, vaaleankeltainen kuparin ja

sinkin lejeerinki, josta valmistetaan kynttilän-
jalkoja, teekannuja y. m. (yv. B.)
Bäthory [bätori], kuuluisa siebenbiirgeniläis-

unkarilainen aatelissuku. 1. Istvan (Tapani)
B. (1533-86), valittiin 1571 Siebenburgenin (Erdö-
lyin) ruhtinaaksi, mutta luovutti 1576 maan vel-

jelleen Kristöfille, kun hän itse naimalla Anna
Jagellonican tuli Puolan kuninkaaksi. Hän oli

sivistynyt, kelvollinen ja lujaluouteinen hallit-

sija, mutta jesuiittain ystävä. — 2. Z s i g-

moud B. (1572-1613) tuli 1586 Lsänsä Kristöfin
jälkeen Siebenburgenin ruhtinaaksi, mutta luo-

pui 1599 hallituksesta. — 3. Andräs B.
(1566-99), Zsigmondin orpana, kardinaali, tuli

1599 Siebenburgenin hallituksen johtajaksi, mutta
joutui tappiolle taistelussa Valakian voivodia
Mikaelia vastaan ja surmattiin pakomatkalla.
— 4. ErzsSbet B., naimisissa kreivi Ferenc
Nädasdyn kanssa, kuuluisa taikauskoon perustu-
vasta julmuudestaan; houkutteli nuoria tyttöjä
linnaansa ja murhautti ne (yhteensä 600) nuo-
rentuakseen kylpemällä niiden veressä. V. 1610
hänet suljettiin elinkautiseen vankeuteen.

(K. G.)

Bath-ritaristo [bäp-J (Order of the Bath =

„Kylpy-ritaristo") , vanha engl. ritarikunta,

sanotaan Henrik IV:n perustamaksi 1399. Jäse-

neksiottoon kuului alkuaan vertauksellinen
kylpy, josta nimitys. Ritarikunnassa on kolme
luokkaa ; ritarimerkkinä on useimmissa asteissa

maltalaisristi, ritarikunnan nauha on punainen.
G. R.

Bathurst [bäp33stj. 1. Kapmaan kaupunki,
Etelä-Afrikassa, samannimisen alueen pääkau-
punki, n. 2,000 as. — 2. Englannin Gambian pää-

kaupunki Länsi-Afrikassa; sijaitsee St. Mary-
saarella Gambia-joen suussa, 8,800 as. Maapähki-
näin, vahan ja taljojen vientiä. — 3. New South
Walesin kau]junki Austraaliassa ; sijaitsee sisä-

maassa Sinisten-vuorten läheisyydessä, n. 9,200

as.; karjakauppaa. Läheisyydessä kulta-, hopea-

ja kuparikaivoksia. — 4. New Brunswick-alueen
kaupunki Englannin P.-Ameriikassa, 3,000 as.

Bathybius Hseckelii nimen antoi Huxley kirk-

kaalle hyytelömäiselle aineelle, jota oli tavattu

suurista merensyvyyksistä
nostetuissa näytteissä. Sitä

on pidetty vapaana alku-

limana, jolla olisi kykyä
muuttaa muotoaan ja ottaa

ravintoa. Hseckel piti sitä

elämän alkulähteenä maan
päällä, mutta uudemmat tut-

kimukset osoittivat sen ole-

van ainoastaan saosta, joka

syntyy säilyi ysnesteen vai-

kutuksesta meriveteen.

Bathykles /-e'-/, kreik. kuvanveistäjä Kaarian

Magnesiasta, siirtyi 6:nnen vuosis. e. Kr. puoli-

välissä Spartaan, jossa ikivanhaa Apollonin

kuvaa varten teki mytologisilla esityksillä run-

saasti koristellun n. s. Amyklain valtaistuimen.

E. R-n.

Bathybius HEeckelii.
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Batisti, liipno, kaksiniitinen liinakangas, jota

jo kauan ou valmistettu Pohjois-Ranskassa ja

Belgiassa. Alkuaan käytettiin b:iin hienointa
kiisinkehrättyä pellavalankaa, joka oli niin hie-

noa että, kun nykyinen liimaamismenettely oli

tuntematon, kutominen oli suoritettava kos-

teissa kellareissa. -— Vähän karkeammista ai-

neista kudotaan batistipalttinaa. Hienon
pellavabatistin sijalle on yleisempään käytäntöön
tullut p u u V i 1 1 a b a t i s t i.

Batjuskov, Konstantin Nikolaje-
vits (1787-1855), ven. runoilija, joka otti osaa
m. m. 1S08-09 vuoden sotaan. Elegikko ja

romantikko, aikaisemman venäläisen runouden
etevimpiä edustajia; kotiudutti venäläiseen kir-

jallisuuteen muinaisklassilliset runomuodot. Ollen
Tasson iliailija ja kääntäjä on hän tästä kirjoit-

tanut paraimman elegiansakin „Tasson kuolema".
Loppu-ikänsä B. oli heikkomielinen.
Batka, K i c h a r d {s. 1868), böömiläis-saks.

musiikkitieteilijä ja -arvostelija, etevä ja moni-
puolinen. /. K.
Batman [bätmanj, John (1800-40), austraa-

lialaisen Viktoria siirtomaan perustaja; muo-
dosti asutu.syhtiön, joka 1S35 osti alkuasukkailta
sen alueen, jolla tätä nykyä Melbournen ja Gee-
longin kaupungit sijaitsevat. Vaikka kauppa-
sopimus pian olikin purettava, oli tästä yrityk-
sestä kuitenkin seurauksena Melbournen kau-
pungin perustaminen (1837).

Batoka, bantuneekeriheimo. ks. B a t o n g a.

Batokki (ven. hatog), kurituskeppi, patukka.
Batometri (krcik. fca</ios = syvyys, ja metron

= mitta), laitos, millä voidaan mitata suuria
merensyvyyksiä ja tutkia pohjanlaatua. Sama
nimitys ou myöskin eräällä W. Siemensin keksi-

mällä koneella, millä voidaan mitata paino-
voiman muutoksia. V. V. K.
Batonga (batoka), Etelä-Afrikassa asuva

bantukansa Sambesin pohj.-puolella, barotse- 1.

mambunda-valtion kaakkois-osassa ; b:t ovat
taitavia maanviljelijöitä, seppiä ja norsunmet-
sästäjiä. Heidän kielensä on sukua Damara-
r.eekerien kielelle. \V. S-m.
Batongi (ransk. bäton), keppi; lyhyt poliisin

lynntiase.

Bäton Rouge [baturu'i], kaupunki Pohj.-Ame-
riikau Ylidysvalloissa, Louisianan valtion pää-
kaupunki Mississijipi-joen varrella, n. 11,300 as.,

jiuuvillakauppaa. Yliopisto. IV. S-in.

Batrachia (kreik. 6atra/i;7ios = sammakko) ks.

S a m m a k k o e 1 ä i m e t.

Batrachium (kreik. batrakhos = sammakko)

,

alasuku Äon««caiMS-suvussa. ks. R a n u n c u-

lu s.

Batrakhomyoraakhia f-i'-J (kreik. „sammak-
kojen ja hiirien sota'"), Hiadia parodiseeraava
koomillinen eepos, jota vanhalla ajalla pidettiin

Homeroksen tekemänä, mutta joka todennäköi-
sesti on Pigreen, Kaarian kuningattaren Arte-
misian (n. 480 e. Kr.) veljen sepittämä. E. R-n.

Batseba, Uurian vaimo, jonka kuningas David
otti puolisokseen toimitettuaan ensin T':n hengiltä

(2 Sam. 11, seur.). B. oli Salomonin äiti (2 Sam.
12,,; 1 Kun. 1„ seur.; 2„ seur.). Ar. II.

Batta 1. B a 1 1 a k, pohjoisen Sumatran sisii-

osissa asuva malaiji-kansa, joka osaksi on itse-

näinen, osaksi Hollannin alamainen. Se ou pieni-

kasvuista, mutta ruumiiltaan sopusuhtaista.

voimakasta ja kestävää. Kansa asuu linnoite-

tuissa kylissä paalurakennuksissa ja harjoit-
taa etupäässä'

maanviljelystä
ja karjanhoi-
toa. B.-kansalla

on rikas, vanha
käsinkirjoi-

tettu kirjalli-

suus (astro-

logiaa, lääke-

tiedettä, sota-

kertomuksia) .

Lukutaito on
jotenkin ylei-

nen. Ihmis- liauakeju.

syöntiä harjoi-

tetaan sikäli, että eräissä tapauksissa rikoksen-
tekijöitä tuomitaan syötäviksi ja että sotavan-
keja syödään. IV. ti-m. (K. R. B.J
Battakoira ks. Koira.
Batteeraus (ransk. battement) , miekkailussa

äkillinen isku vastustajan miekkaan, joka siten

sysätään pois ojennussuunnastaan ja vastustaja

tämän kautta
,,
paljastuu". — Batteerata,

-uorittaa b. -Iskm-,

Battement [batmä'] (ransk.) ks. B a 1 1 e e-

r a u s.

Battenberg, vähäinen paikkakunta Preus-
sissa, Wiesbadenin hallintopiirissä. B:n prins-

sin ja prinsessan arvon saivat Hessenin prinssin

Aleksanderin morganaattinen puoliso Julie ja

tämän lapset ks. Aleksanteri, Bulgaarian
ruhtinas.

,

Battenssi (engl. battens) , eräs laji sahaus-
tuotteita, ks. Puutavaralajit.
Battersea [but3si], Lontoon lounais-osassa,

Thames-joen varrella sijaitseva kaupunginosa;
ennen .se oli itsenäinen kunta; muodostaa nyk.
yhdessä Claphamin kanssa parlamentin vaali-

piirin. B:ssa on kuuluisa puisto ja työväen-
kaupunginosa, jonka muodostavat lukuisat pikku-
talot.

Batteux [balo], Charles (1713-80), ransk.

pajipi ja esteetikko, Colliige de Francea profes-

sori; hänen huomattavin teoksensa on „Cours
des belles-lettres" (5 nid., 1765). Taiteen pe-

ruste on luonnonjäljittely ja maku määrää, onko
jäljittely hyvä tai huono. Hänen teoriansa oli-

vat kauan vallitsevina Ranskassa. Saksassa ne

omaksui esim. Gottsched.

Batthyäny / bal Ijäiii], LTnkarin vanhimpia ja

rikkaimpia ylimyssukuja, jonka sanotaan pol-

veutuvan Arpädin alapäälliköstä Eörsistä.

1. La jos B. (1800-49), kreivi, valtiomies.

Erottuaan sotapalveluksesta B. maguaattihuo-
iu'cn jäsenenä liittyi vastustuspuolueeseen. Kun
Unkari maaliskuunpäivien jälkeen 1848 sai oman
miuisteristönsä, hän tuli sen johtajaksi, mutta
luopui jo syysk. s. v., kun LTnkarin ja Itävallan

hallituksen välit alkoivat käydä yhä kireäm-
miksi. Koetti sen jälkeen, vaikka turhaan, muo-
dostaa uutta ministeristöä ja saada aikaan so-

vintoa Itävallan kanssa. B. otti sitten osaa Un-
karin vapaustaisteluun, koetti jälleen hieroa so-

vintoa, mutta joutuikin itävaltalaisten vangiksi.

Sotaoikeus tuomitsi hänet hirtettäväksi. Vält-

tääkseen tämän rangaistuksen hän vaimonsa
lähettämällä väkipuukolla haavoitti itseänsä kau-
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laan niin pahasti, että hänet oli lopetettava

ampumalla.
2. Käzm6r B. (1807-54), kreivi, valtio-

mies, otti v. IS-tO jiilestä vastustuspuolueen jä-

senenä osaa valtiolliseen elämään ja edisti ante-

liaasti kaikkia kansallisia yrityksiä; oli mu-
kana Unkarin vapaustaistelussa ja tuli, sitten-

kuin Unkari oli julistettu itsenäiseksi valtioksi

1849, ulkoasiain ministeriksi. Vapaussodan päät-

tyessä B. pakeni Kossuthiu kanssa Turkinmaalle
ja asettui sitten Pariisiin, jossa kuoli. J. F.

Battle Cieek [bäll krik], kaupunki Pohj.-

Ameriikan Yhdysvaltojen Michiganin valtiossa,

Kalamazoo-joen varrella, n. 18,000 as. Maauvilje-

lyskonetehtaita, myllyjä ; läheisyydessä hiekka-

kivilouhimo ja adventistien perustama paran-
tola, joka on maailman suurimpia.
Battööri (ransk. batteur = lyöjä), lyöjä- 1.

laappikone, joka puuvillan kehräyksessä puhdis-

taa puuvillaa ja valmistaa laapit. E. J. S.

Batu (k. 1256), mongolilainen kaani, Tsingis

Kaanin pojanpoika, sai isoisältään Aral-järven

pohjois- ja länsipuolella olevat maat, n. s. Kip-
tsakin eli „Kultaisen Hordin" valtakunnan , teki

V. 1235 pidetyn mongoliruhtinasten kokouksen
päätöksen mukaisesti 1237-42 hävittävän valloi-

tusretken Venäjälle, Puolaan ja Unkariin ; asus-

keli enimmäkseen Volgan varsilla, joille niiltä

ajoilta on jäänyt asumaan mongolien mukana
tullut turkkilainen väestö (tataarit). Batu oli

arvossa pidetty ja rakastettu hallitsija ja valit-

tiin koko mongolien valtakunnan ylimmäksi hal-

litsijaksi, mutta kieltäytyi. (G. J. R.)

Batua (b a t V a, v a t v a) , bantu-kansojen

(ks. t.) antama nimitys heidän alueellaan asu-

ville kääpiökansoille, varsinkin Kougon joki-

alueen etelä-osassa oleville. B:t ovat pienikas-

vuisia, 120-144 cm, mutta sirovartaloisia. He
asuvat kurjissa ruohomajoissa ja käyttävät
aseinaan peistä, jousta ja myrkytettyjä nuolia.

He viettävät levotonta metsästäjän elämää ja

ovat osaksi ihmissyöjiä. Löytöretkillään Wiss-
mann, Franfois, Wolf y. m. tutkimusmatkaili-
jat tapasivat heidät, vrt. Kääpiökansat.

(W. S-m.)

Batugol, vuori Siperiassa, Irkutskin länsi-

puolella, 52° 20' pohj. lev., 100° 30' it. pit. ; gra-

fiittiluola, jonka omistaa NUrnbergiläinen toimi-

nimi Faber, joka sieltä tuo suuren osan raaka-
aineesta kuuluisia lyijykyniään varten.

Batum [tl'-]. 1. Piirikunta ven. Transkaukaa-
sias.sa Kutaisin kuvernementissa, llustan-meren
rannalla; 3.000 km^ 44,000 as. (1890). — 2. B.-

alueen pääkaupunki Mustan-meren rannikolla,

Baku-Tiflisiu radan päätekohdassa, 29,000 as.

(armeenialaisia, kreikkalaisia, venäläisiä, persia-

laisia, turkkilaisia. Kaukaasian kansaliisuuksia)

.

Mainio satama ; vuoriöljj'n, suolan, puutavarain,
maugaanimalmin y. m. vientiä. Vuoriöljyastioi-

den valmistusta. B. on linnoitettu sotilasasema
ja varakuvernöörin asuinpaikka. V. 1878 B.

joutui venäläisille. W. S-m.
Batzen, v:een 1851 Sveitsissä käytetty hopeai-

nen vaihtoraha, arvoltaan noin 15 Suomen pen-

niä. B:t lyötiin ensiksi 15:nnen vuosis. loppu-

puolella Bernissä ja oli niihin kuvattu karhu
(kaupungin vaakuna). Tämän-nimistä rahaa
käytettiin aikaisemmin myös Etelä-Saksassa,

missä sen arvo oli 4 kreuzeria.

29. Painettu -•'• ,09.

Baudelairt'.

Baudelaire [bodlä'r], Charles Pierre
(1821-07), ransk. runoilija, aloitti taidearvoste-
lijana, suoritti mes-
tarillisia käännöksiä
Edgar Allan Poen
kertomuksista ja jul-

kaisi 1857 kuului-
san runokokoelmansa
,,Les fleurs du mal",
josta hän joutui syyt-

teeseen. Seurauksena
oli, että kuusi kokoel-
man runoa tuomit-
tiin poistettavaksi,

koska ne loukkasivat
siveellisyyttä. Hänen
muut teoksensa ovat
,,Petits poömes en
prose", sekä „Les
paradis artificiels",

jossa on osana kään-
nös Thomas de Quinceyn kirjasta „Confessions of

an english opium-eater". Myöhemmin hän tur-

miollisten nautintojen riuduttamana sai aivohal-

vauksen ja eli loppuelämänsä osittaisesti ram-
pana. — Kunoilijana luetaan B. Gautier'n ympä-
rille ryhmittyneisiin parnassolaisiin, sekä myö-
hemmän ajan dekadenttien ja symbolistien edel-

täjäksi, jommoisena hänellä on varsin huomat-
tava sija viimeaikuisessa kirjallisuuden kehi-

tykses.sä. Hänen runoutensa on samalla sekä

omituista uskonnollista mystisismiä, että kaik-

keen tuskalliseen, kaikkeen turmeltuneeseen ja

huonoon potevalla nautinnolla syöpyvää sensua-

li.^raia. Aistivaikutelmia, ra.skaita, herkän sy-

viä, särkyvimmän kärsimyksen säveliä tapaile-

via, hän osasi puristaa kieleen, jossa joka käänne
on riuduttavaa, ylenkukkuraista kauneudessa
hekumoimista, ei sentään suorastaan terveessä,

raikkaassa luonnonkauneudessa, vaan taiteen vä-

litlämissä kauneustunnelmoimisissa. V. K-i.

Baudenelle [bodne'l]. Pierre Joseph (s.

1852), belg. voimistelunopettaja, kotoisin Ant-

werpenistä. B. on kotimaassaan perustanut jou-

kon voimisteluseuroja ja toiminut esivoimiste-

lijakurssien johtajana. Aikakauskirjallaan ,.La

gj'mnastique contemporaine" sekä lukuisilla an-

siokkailla julkaisuillaan hän on suuressa määrin

edistänyt belgialaista voimistelunopetusta.
•Iskm-.

Baudin [bodä'}. Eugene (s. 1853) , ransk.

sosialisti ja politikko. Hän oli alkuansa pos-

liinityömies. tuomittiin 16-vuotiaana vankeuteen

sosialistisen agitatsionin johdosta. (Isallisuu-

desta kommuunin kapinaan (1871) hänet tuo-

mittiin kuolemaan, mutta pakeni Englantiin.

Tultuaan 1881 armahdetuksi hänet 1889 valit-

tiin edustajakamariin. 1899-1902 hän oli Wal-
deck-Rousseaun ministeristössä yleisten töiden

ministerinä. J- ^^•

Baudissin, Wolf Heinrich (1579-1646),

sotilas, oli mukana kolmikymmenvuotisessa so-

dassa, ensin Pfalzin Fredrikin, sitten Tanskan

ja Ruotsin ja lopuksi Saksin vaaliruhtinaskun-

nan palveluksessa. Ruotsin armeijassa hän ken-

raaliluutnanttina kunnostautui Werbenissä

(1630) ja otti osaa Breitcnfeldin tappeluun

(1631). Tultuaan Ake Tottin jälkeen 1632 ali-

sessa Saksissa olevien Ruotsin joukkojen pääl-
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liköksi hän valloitteli muutamia linnoja ja kau-
punkeja Reinin varsilla, mutta erosi jo seur.

vuonna Kuotsin palveluksesta. V. 1636 hän haa-
voittui Magdeburgin piirityksessä niin pahatti,

että hänen täytyi luopua sotapalveluksesta.
V:sta 1641 hän toimi Puolan kuninkaan Vladi-
slaviu diplomaattisena asiamiehenä.
Bauditz, S o p h u s G u s t a v (s. 1850) , tansk.

kirjailija ja koulunjohtaja, sai 1899 professorin
arvonimen. Tuores, luonnonraikas naturalisti,

kirjoittanut joukon, varsinkin luonnonkuvauk-
sillaan virkistäviä novellikokoelmia ja romaa-
neja, kuten ,,FortEellinger fra skovridergaarden"
(1S89), „Kronikpr fra garnisonsbyen" (1892),
„njortholm" (1890), „Absalons brend" (1901)
(suom. „Absalonin kaivo" 1904). V. K-i.

Baudouin de Courtenay [boduä' da kurtne'],

Jan (s. 1845), kielentutkija, vanhaa ranska-
laista, sittemmin puolalaistunutta sukua, sai yli-

opistosivistyksensä Varsovan silloin vielä puola-
laisessa korkeakoulussa. Tuli 1870 dosentiksi
Pietarin yliopistoon ja on sen jälkeen ollut pro-

fessorina Kasaanin, Tarton, Krakovan ja v:sta

1900 Pietarin yliopi-stossa. Hänen teoksensa,
joista huomattavimmat ovat tutkimukset puolan-
kielen historian sekä eteläslaavilaisen murreopin
alalla, ovat metodisessa suhteessa erittäin itse-

näisiä ja uranaukaiscvaa laatua. J. J. M.
Baudrillart [bodrijä'rJ, Henri Joseph

L6on (1821-92), ransk. taloustieteilijä, oh
kuollessaan professorina „£cole des ponts et

chaussSes" nimisessä opistossa ja julkisten kir-

jastojen ylitarkastajana; tuottelias kirjailija:

hänen teoksistaan mainittakoon: „Des rapports
de la morale et de Teconomie politique" (1860),
erinomainen ylellisyyden historia ,,Histoire du
luxe" (1878-80), ,,Les populations agricoles de
la France" (1888-93) ; aikakauskirjan „Journal
des fconomi.stes" päätoimittajana 1855-65.

Bauer, Bruno (1809-82), saks. jumaluusop-
pinut ja kriitikko. B. aloitti opintonsa Berlii-

nissä Hegelin filosofian kukoistuksen aikana; ni-

mitettiin dosentiksi Bonnin jumaluusopilliseen
tiedekuntaan, mutta julkaisi v. 1840-41 evanke-
liumeista teoksia (,,Kritik der evang. Geschichte
des Johannes" ja „Kritik der evang. Synopti-
ker", 2 osaa), joissa esitti niin huikean jyrkkiä
mielipiteitä, että häneltä kiellettiin „venia do-

cendi" (oikeus opettaa). B. asettui silloin Rix-
dorfiin Berliinin läheisyyteen, jossa harjoitti ah-

keraa kirjailijatointa kuolemaansa saakka 15 p.

huhtik. 1882. B., joka kieltää evankeliumien
historiallisen arvon, jopa kaikkien Paavalin kir-

jeiden oikeaperäisyyden, arvelee kristinuskon
olevan stoalaisen ja aleksandrialaisen filosofian

keisarien Hadriaiuiksen ja Marcus Aurcliukseu
aikoina synnyttämän tuotteen. Saksalaisessa
tieteessä hänen sairaloisen yltiöpäiset mietteensä
ovat jääneet omnan arvoonsa. Paitsi kri.stin-

uskon syntyä hän käsitteli useassa teoksessa

17:nnen ja 18:nnen vuosis. historiaa. Ar. II.

Bauer, Karoline (1807-78), saks. näytte-
lijätär, jonka alana olivat hienommat huvinäy-
telmä- ja keskusloliiosat, mitkä hän suoritti vie-

hättävällä ja luonnollisella sulolla. Myöskin
suureinmissa tehtävissä, kuten Juliana Romeo ja

Juliassii, Maria Stuartina, ja prinsessana Tas-
sossa hän esiintyi menestyksellä. Teatterimuis-
telmansa hän on julkaissut kirjoissa „Aus mei-

nem Biihnenleben", „Komödiantenfahrten". —
Oli rakkaussuhteessa Koburgin prinssiin, joka
myöhemmin tuli Belgian kuninkaaksi. V. K-i.

Bauernfeind, Karl Maksim von (1818-

94), saks. insinööri, 1851 professori Miinchenis.sä,

1858 rakenausylikollegin jäsen. B. on keksinyt
useita tärkeitä mittauskoneita, m. m. n. s. Bauern-
feindin etäisyydenmittausprisman. Sitäpaitsi hän
on teoksissaan käsitellyt siltaholvien teoriaa,
korkeusmittausta ilmapuntarin avulla ja säteilyn
taittumista ilmakehässä. V. V. K.
Bauernfeld, Eduard von (1802-90) , itäv.

kirjailija, tuottelias ja näppärä huvinäytelmäin
kirjoittaja, joka varsinkin kuvaili ylempien
seurapiirien tapoja ja heikkouksia. Lukuisista
teoksista mainittakoon „Die Bekenntnisse", .,Biir-

gerlieh und roraantisch", „Aus der Gesellschaft".
Bauernfänger (saks.), „talonpojanpyydys-

täjä", niin nimitetään henkilöitä, joiden elin-

keinona on yksinkertaisten ihmisten, vars. kau-
pungissa käyvien maalaisten petkuttaminen.
Bauhin /boa']. Kaspa r (1560-1624), sveits.

kasvitieteilijä ja anatomi. Toimi Baselissa lääke-

tieteen ja kasvitieteen professorina. Hänen
kasvitieteelliset teoksensa kuuluvat alallaan par-
haimpaan, mitä ennen Linnftä ilmestyi. N. s.

Bauhinin läppä (Valvilla BanliiniJ ohjassuolen
ja paksunsuolen rajalla on hänen keksimänsä.
Julkaisuja: „Phytopinax" 1596; „Prodromus
theatri botanici" 1620; „Pinax theatri botaniei"
1623, 1671, 1735; „Theatrum anatomicum" 1605
ja 1621.

Bauhinia, kuumien maiden
kasvisuku C(esalpiniacece hei-

moa.. Puumaisia tai liaani-

kasveja, jotka aarniometsässä
karhien avulla kiipeilevät

korkealle pitkin puiden run-

koja. Varret litteitä ja

eräillä lajeilla omituisesti

aaltoisia. Valkeat kukat
varsipäätteisissä tertuissa.

Bauhinin läppä ks. Suoli.
Baume [boini']. Antoine

(1728-1804), ransk. kemisti ja

apteekkari, keksinyt m. m.
erään areometrin (ks. t.),jota

vieläkin käytetään. Vettä ke-

veämpiä nesteitä varten val-

mistetuissa B:n areometreissä vastaa 10° B.

om.-p. 1 ja asteluku kohoaa oni.-]):n vähetessä;
vettä raskaampia nesteitä varten aiotuissa B:d
areometreissä vastaa O" B. om.-p. 1 ja asteluku
nousee ominaisiiainon suuretessa. f IV. B.)

Baumeister, August (s. 1830), saks. filologi

ja koulumies, oli opettajana useissa eri oppilai-

toksissa, kunnes 1871 nimitettiin hallitus- ja

kouluneuvokseksi Strassburgiin, jossa virassa
järjesti Elsass-Lothringenin korkeammat oppilai-

tokset Preussin malliin. Julkaissut u.seita ope-

tuksessa käytettäviä filologisia ja historiallisia

teoksia ja toimittanut tunnettua kasvatusopil-
lista julkaisua ,.Handbuch der Erziehungs- und
ITnterricht.slehre" (1894-98). O. M-e.
Baumgarten, Alexander G o 1 1 1 i e b

(1714-62), saks. filosofi ja kaunotieteilijä, synt.

ISerliinissii, professori Frankfurt a. d. Oderissa
1740-62, on huomattava saksalaisen filosofisen es-

tetiikan perustajana. Hän nim. ensimäisenä

Haiiliinia. a kukki).
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muodosti aatteen tämännimisestä tieteestä, joka
hänen mielestään esittää, miten esineiden täy-

dellisyyttä välittömästi tajutaan aistillisessa ha-

vaitsemisessa kauneutena, ja käsitteli sitä teok-

sessa „Aestlietica" (2 os., 1750-58). Muuten B.

aikoinaan hyvin kiitetyissä ja paljon käyte-

tyissä oi>pikirjoissa käsitteli filosofian kaikkia
haaroja Leibniz-Wolffllaisen suunnan hengessä.

A. Gr.

Baumgarten, Hermann (1825-93) , saks. his-

torioitsija, professorina ensin Karlsruheu poly-

teknikumissa sittemmin Strassburgin yliopis-

tossa {1872-89). Hänen pääteoksensa on „Ge-

sehichte Karls V" (1885-92) ; hänen muista teok-

sistaan on erittäin huomattava „Geschichte Spa-

niens vom Ausbruch der französischen Revo-
lution bis auf unsere Tage" (1865-71).

Bamngarten, Michael (1812-89), saks.

jumaluusoppinut; oltuaan ensin Hengstenbergin
suunnan kannattajia hän liittyi Hofmanniin

;

1850 B. kutsuttiin Rostockin yliopistoon pro-

fessoriksi, mutta suomatta hänelle edes tilai-

suutta puolustautua erotti Mecklenburgin maa-
kirkon neuvosto 1858 hänet professorin virasta,

koska se hänen jumaluusopissaan näki joukon
tunnustuskirjoista poikkeavia ajatuksia. Loppu-
ikänsä B. taukoamatta taisteli elävämmän,
sovinnaisista kaavoista ja rajoittavista pakko-
määräyksistä vapautuneen kristillisen vakau-
muksen puolesta. B:n huomattavimmat teokset

ovat: „Liturgie und Predigt" (1843), jossa hän
esittää kirkollisen ohjelmansa, selitysopilliset

teokset „Theologischer Kommentar zum Penta-

teuch" (2 osaa, 1843-44) ja „Apostelgeschichte
oder Entwickelungsgang der Kirche von Jeru-

salem bis Rora" (2 osaa, 1852, 2:n p. 1859), sekä
neliosainen „Protestantische Warnung und Lehre
wider die Gefahr einer Erneuerung alter Irrtii-

mcr in unserer raecklenburgischen Landeskirche"
(1857). K. ö.

Baur, Ferdinand Christian (1792-

18601, saks. jumaluusoppinut ja n. s. nuoremman
tiibingeniläisen kou-
lukunnan perustaja.

Ylioppilaana B. opis-

keli TUbingenin yli-

opistossa m. m. Ernst
Bengelin johdolla;

1817 hän tuli Blau-

heurenin alemman
seminaarin professo-

riksi ja 9 vuotta
myöhemmin TUbin-
genin yliopiston ju-

maluusopin professo-

riksi, missä virassa

pysyi kuolemaansa
saakka. — Aluksi
oli B:n jumaluus-
opissa Schleierma-
cherin vaikutus suu-

rin, mutta vähitellen hän enemmän ja enemmän
liittyi Hegeliin, jonka järjestelmää hän sovitti

jumaluusopin alalle. Niin hän teki ensin dog-
mihistorian alalla. B. onkin kieltämättä uudem-
man dogmihistorian tienraivaajia. Mutta hä-
nen varsinainen tieteellinen työnsä kohdistui
Uuden testamentin kritiikkiin. Tässä oli B:n
lähtökohtana se edellytys, että apostolien ajan

F. C. Baur.

„punaisena lankana" on juutalaisuuden ja paava-
lilaisuuden välinen jännitys ja taistelu, jota-

vostoin myöhempi aika, pannakseen painoa kir-

kon yhteydelle, tahtoi tasoittaa vastakkaisuuk-
sia. Jos siis jossakin Uuden testamentin kir-

jassa on huomattavissa rauhoittava sävy ja tar-

koitus, jos siinä tahdotaan panna painoa kir-

kolle, sen yhteydelle ja sen uskolle, niin on
tämä selvä todistus tämän kirjan apostolien ai-

kaa myöhäisemmästä alkuperästä. B:n mielestä
olivat Paavalin kirjeistä oikeaperäisiä vain
Galatalaiskirje, molemmat Korintolaiskirjeet ja,

vähintäin kahta viimeistä lukua lukuunottamatta,
Roomalai.skirje ; muut epistolat eivät liioin ol-

leet oikeaperäisiä. Apostolien teot ja Johannek-
sen evankeliumi olivat syntyneet apostolien ajan
jälkeen j. n. e. — Kristinuskon varsinainen ydin
ja olemus on se, mikä sisältyy Jeesuksen julis-

tuksen puhtaasti eetilliseen puoleen. Tämä
juuri oli Jeesuksen oman tietoisuuden varsin,

sisällys, joka, tullakseen ihmiskunnan omaksi,
tarvitsi sitä vastaavaa muotoa; tämä muoto oli

aluksi juutalainen messiaskäsite. Kirkkohisto-
rian liikevoima on juuri se muodon ja sisäl-

lyksen välinen dialektiikka, jossa edellinen yhä
selvemmin esiintyy. B:n teoksista ovat tärkeim-
mät „Syrabolik und Mythologie oder die Natur-
religion des Altertums" (1824-25, 3 nid.)

;
„Die

chr. Lehre von der Versöhnung" (1838) ; „Die
chr. Lehre von der Dreieinigkeit und Mensch-
werdung Gottes" (1841-43, 3 nid.)

;
„Der Gegen-

satz des Katholizismus und Protestantismus"
(2 pain. 1863) ;

„Lehrbuch der chr. Dogmengesch.
(3 pain. 1867) ;

„Paulus, der Apostel Jesu
Christi" (2 pain. 1867) ;

„Kritische Untersuchuug
iiber die kanonisehen Evangelien" (1847), „Das
Christentum und die chr. Kirche der drei ersten

Jahrh." (3 pain. 1863) ; „Die chr. Kirche vom
Anfang des 4. bis zum Ende des 6. Jahrh." (2

pain. 1863) ;
„Die chr. K. des Mittelalters" (2

pain. 1869) ; „Kirchengesch. des 19. Jahrh." (2

pain. 1877) ; „Kirchengesch. der neueren Zeit"

(1863). — B:n ympärille kerääntyi n. s. nuo-
rempi tUbingeniläinen koulu, jonka
loistoaika oli 1835-1848. E. O.

BauscMnger, Johann (1834-93), saks. mate-

maatikko ja rakennusteknikko, kuoli Miiuehenin

Teknillisen korkeakoulun professorina. Tunnettu
varsinkin rakennusaineiden koettelutapojen

kehittäjänä. Hänen vuodesta 1873 alkaen jul-

kaisemansa tiedonannot Miinchenin ainekoetus-

laitoksesta ovat tehokkaasti edistäneet tämän
tärkeän teknillistieteellisen alan kehitystä.

J. G-en.

Bauske, kylä Kuurinmaalla, 45 km kaakkoon
Mitausta, Memelin ja Sluhsin yhtymäkohdalla,

jotka siinä muodostavat Aan. Kustaa II Aadolf

valloitti B:n 1625. Harjoittaa nahkateollisuutta

ja hedelmänviljelystä.
Baussnern, Waldemar v o n (s. 1866) , saks.

säveltäjä ja kuoronjohtaja; tuli v. 1903 opetta-

jaksi Kölnin konservatoriin; v:sta 1909 Weima-
rin konservatorin johtaja. On säveltänyt oop-

peroita, sinfonioja y. m. /. ii.

Bautakivi (ruots. bautasten) . Niin nimitettiin

Ruotsissa vainajain haudoille, tavallisesti luodun

hautakummun päälle pystytettyjä muistokiviä.

Joskus nämät olivat melkoisen suuria (4 '/j met-

rin korkuisia), jollain kuvapiirroksella tai
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^//'y/^K'%smiM^7/nKIW^iM^M ^M'^MHi/W/'ii^M^//vA
Bayeux'n-verho. Normannit nousevat Englannin rannalle ja marssivat Haslingsia kohti.

lyhycllii riimukirjoituksella (ks. t.) koristettuja.

B:t olivat käytänuössä n. 8. rauta-ajalla. TT. G.

Bautzen, Saksin kuniugaskunnao kaupunki
Spree-joen ja Dresdcn-Görlitzin radan varrella,

29,410 as. (1905). Harjoittaa huomattavaa villa-

ja verkatavara- sekä paperi-, rauta- ja koueteol-

lisuutta. Melkoinen kauppakaupunki. Sitä ym-
päröivät vanhat muurit ja tornit, ja kaunistavat

m. m. iliana raatihuone, tuomiokirkko ja Orten-

burgin linna. V. 1813 Napoleon täällä voitti

preussilaiset ja venäläiset. 11'. S-m.
Bauxiitti [bosiitli], mineraali, joka kokou-

mukseltaan pääasiallisesti on aluminiumhydrok-
sidia (ks. t.), mutta sitäpaitsi sisältää vieraita

aineita, varsinkin rautasilikaatteja. Käytetään
aluminiumin ja aluminiumyhdistysten valmis-

tukseen. (W. B.)

Bavaria [-0,'-], Baierin latinainen nimi ; sitä

käytetään tavallisesti tämän maan personifikat-

sionina; tässä merkityksessä se on annettu

Schwanthalerin tekemälle v. 1850 Munchenissä
paljastetulle, suurelle (noin 20 metrin korkui-

selle) kuvapatsaalle, joka esittää Baieria naisen

muodossa.
Baveno, pieni kau])unki Novaran provinssi.ssa

Pallanzan piirissä Italiassa, Lago Maggioren
länsirannalla vastapäätä Borromeon saaria;

ihanalla paikalla sijaitseva matkailijapaikka
hnviloineen ja hotelleineen. Täällä on kuuluisa

graniittilouhimo, sekä puuvillankehruutehdas ja

rautatehtaita. 2,502 as. (1901). W. S-m.

Bavian, kurdilaiskylä 17 km Khorsabadista
(ks. l.) koilliseen, kuuluisa kallioon hakatuista

korkokuvista ja nuolenpääkirjoituksista, joissa

Sanherib (705-681) kertoo, miten hän johti vettä

Niniveen. Kirjoituksissa on myös ajanlaskulle

tärkeä tiedonanto. [Pognon, „L'inscriptiop de

Bavian", 1879.] A'. T-t.

Bavius (k. n. 35 e. Kr.) ja M a; v i u s, huonoja
roomalaisia runoilijoita, jotka arvostelivat Hora-
tiusta ja Vergiliusta.

Baxter Ibaksta], Richard (1615-91), engl.

noiikonformisti. Ollen alussa valtiokirkon pappi
Kichleriiiiiisterissä, joka hänen hoidossaan muo-
dostui malliseurakunnaksi, hän läheni mieli-

piteiltään puritiiaiieja ja oli sotapappina parla-

mentin joukoissa Cromwellin aikoina. Tilllöin

hän erään sairauden aikana 1649 kirjoitti teok-

sensa „Pyhäin iankaikkinen lepo", joka vieläkin

on yksi suosituimpia eiiglaniiiukielisiä hartaus-

kirjoja, sekä sittemmin toistasataa teologista ja

hartauskirjaa. Loppuiällään hän varsinaisesti

erosi valtiokirkostii ja vietti levotonta elämää
vapaana saarnaajana. Kirkollisen rauhan raken-

taminen ja persoonallisen uskonelämän herättä-

minen oli hänen pääliarrastuksensa. J. O.

Bayard [hajä'r]. Pierre de Terrail
(n. 1473-1524), „ritari pelvoton ja nuhteeton",

ransk. soturi, joka taisteli Italiassa Kaarle

VIlI:n, Ludvik XII:u ja Frans I:n sodissa herät-

täen suurta huomiota tavattoman rohkeutensa,

mutta myöskin harvinaisen jalomielisyytensä

takia. Niinpä hän Gariglianon sillalla taisteli

yksin 200 espanjalaista vastaan. Ansioittensa

vuoksi Frans I nimitti hänet kenraaliluutnan-

tiksi DauphinSheu ja myöhemmin armeijan yli-

päälliköksi Italiaan. B. haavoittui kuolettavasti

Sesian-virralla 1524. [Hänen historiansa kirjoitti

hänen kirjurinsa J. Joffrey („le loyal scrviteur")

(uusin pain. Pariisissa 1878) ; ks. Poirier, „Vie
de B." (1889).] O. M-e.
Bayein ks. B a i e r i.

Bayeux [bajC], kaupunki Pohjois-Ranskassa,

B:n arondissementin pääkaupunki, 8 km me-
restä, Aure-joen ja Ranskan länsi radan varrella,

7,806 as. Goottilaistyylinen tuomiokirkko (13:n-

nelta vuosis.). Vanhanaikuisia rakennuksia. Var-
sinkin kuuluisa vanhasta scinäverhostaau. ks.

B a y e u .\'ii-v e r h o.

Bayeux'n-verho [hajVn-], sekä taiteellisesti,

että historiallisesti huomattava kutoniateos, jonka
todennäköisesti on valmistuttanut Bayeux'n
piispa Odo, joka sen lahjoitti rakennuttamaansa
Bayeu.x'n jo 1077 villittyyn kirkkoon. Se on
70,.'f4 ra pitkä, 50 cm leveä, alkuaan luultavasti

\ alkai.semattomasta liinakankaa-sta, jonka aika
on muuttanut ruskean hollanninpalttinan väri-

seksi. Verho on jaettu useampaan kuin 70:een

tapahtumasarjaan, jotka toisistaan erottavat

ommellut puut tai rakennukset. Siinä on esi-

tetty 623 henkilöä, 202 hevosta ja muulia, 55

koiraa, 505 muuta eläintä, 37 rakennusta, 41

laivaa ja venettä, 49 puuta — yhteensä 1,512

esinettä. Kuvat ovat ommellut villalangalla

8:ll.a eri värillä; niiden merkitys on latinaksi

selitettynä. Kuvien tarkoituksena on olla ]iiio-

lustus VVilhelm Valloittajan vaatimuksille Eng-
lantiin nähden ja esitys siitä, mitä Knglanniu
valloituksessa tapahtui. — Juhlallisissa tilai-

suuksissa käytettiin verhoa koristamaan tuomio-
kirkon seiniä. Se on ollut useiden vaarojen
alaisena; v:sta 1842
sitä säilytetään lasin

alla erikoisesti sitä

varten tehdyssä museo-
rakeiiiuiksessa.

Bayle /häl], Pierre
(1647-170G), ransk.
ajattelija, epäileväi-

syysfilosofian merkilli-

simpiä ja vaikuttavim-
pia edustajia. Hän
oli syntynyt Langue-
docissa reformeeratun
papin poikana. Kun
ei voinut tyytyä refor- j

meeratun kirkon dog- '

matiikkaan, hän aiir-
i Picire lia.vle.

.•^'s^?..
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tyi katolilaisuuteen, mutta palasi 17:n kuukauden
jälkeen entiseen uskoonsa. Hän tutki Descartes'n

filosofiaa, oli y:sta 1675 filosofian opettajana
Scdanin akatemiassa, siirtyi kun Ludvik XIV
V. 1681 lakkautti reformeerattujen oppilaitokset

Ranskassa, Alankomaihin, missä vaikutti filoso-

fian opettajana Rotterdamissa ( 16S1-93) sekä hyvin
tuotteliaana kirjailijana. Lukuisissa teoksissa,

joista tärkein on „Dictionnaire historique et cri-

tique", B. sovittaa ankaran kriitillistä aatesuun-
taansa etenkin uskonnonfilosofisiin kysymyksiin.
Hän esittää erittäin jyrkästi ja terävästi, mitenkä
hänen mielestään järki joutuu auttamattomaan
ristiriitaan ilmestysuskontoa, vieläpä „luonnol-

listakin" uskontoa vastaan, esim. kysymyksissä
maailmassa olevasta pahasta ja kärsimyksestä,
ihmisen vapaudesta, sielun olemuk.sesta ja kuole-

mattomuudesta, perisynnistä, kolmiyhteydestä

y. m. Hän ratkaisee puole.staan ristiriidan niin,

että järjen pitää taipua uskonnollisten aatteiden

ja ilmestyksen alle. Tämä hänen ratkaisunsa
on katsottava lähteneeksi vilpittömästä mielestä,

vaikka hänen teoksensa vaikuttivatkin ajan
aateliikkeihin etupäässä vastakkaiseen suuntaan,
hajoittavasti ja kuraoavasti. [Feuerbach, „Pierre
Bayle".] A. Gr.

Bayonne {-]o'nJ. 1. Kaupunki Ranskan Ala-
Pyreneitten departementissa, Adour- ja Nive-

jokien yhtymäkohdalla, n. 6 km merestä, 27,600

as. Tärkeä rautatien-risteyskohta, piispanistuin,

suuri seminaari, kirjasto ja kouluja. Luja lin-

noitus, tuomiokirkko (13-lö:nneltä vuosis.).

B. harjoittaa huomattavaa teollisuutta: laivan-

veistämöitä, suklaati-, nahka-, puutavara- ja

viinitehtaita. Suurta savustettujen kinkkujen
(B:n kinkkujen) vientiä. Kaupunki välittää

suuressa määrin Etelä-Ranskan kauppaa Es-
panjan ja Pohjois-Euroopan kanssa. — B., vanha
Lapuridum, mainitaan jo 10:nnellä vuosis.

Se joutui 1451 Ranskalle. V. 1565 Katarina di

Medici ja Alban herttua tekivät täällä liiton

hugenottien kukistamiseksi. B:ssa luullaan
painetin 1640 tulleen keksityksi. 1808 oli B.ssa
Napoleon I:n ja Espanjan kuninkaallisen per-

heen välillä kohtaus, missä jälkimäiset pakoi-
tettiin luopumaan Espanjan kruunusta. —
2. Yhdysvaltojen New-Jerseyn valtion satama-
kaupunki New Yorkin lahden rannalla, 32,722 as.

Polttoöljj-n-tislauslaitos ja kemiallisia tehtaita.

Bayreuth (Baireuth) [bairöit], kaupunki
Baierissa, Ylä-Frankenin hallintopiirin pääkau-
punki. Punaisen Mainin varrella, 340 m yi. me-
renp., 31,861 as. (1905), näistä n. 5,600 kato-
li.sta ja 400 juutalaista. Täällä on vanha ja uusi

Bayreuthin "^agner-tealteri.

linna, useita kirkkoja, m. m. protestanttinen,
suippokaarityyliin rakennettu; Richard Wagne-
rin (ks. t.) teatteri juhla-oopperanäytäntöjä var-
ten sekä Wagnerin huvila „Wahnfried", mihin
hän on haudattu. Wagner-teatteri houkuttelee
tänne paljon taiteen ystäviä ja matkailijoita.
B. on vilkas teollisuus- ja kauppakaupunki. —
B. mainitaan ensi kerran v. 1194. Hussilais-
sodassa, Schmalkaldin sodassa sekä kolmikym-
menvuotisessa sodassa B. joutui usein kovan
hävityksen alaiseksi. Vv. 1604-1769 B. oli Bay-
reuthin ruhtinaskunnan pääkaupunkina.

Bay-öljy, eetterinen öljy, jota saadaan tislaa-

malla erinäisten Länsi-Intiassa kasvavien Pi-
menta-lajien lehtiä. B. on väriltään keltaista,
muuttuu ilmassa ruskeaksi ; sillä on neilikka-
öljyn tapainen haju. Tislaamalla edellämainit-
tuja lehtiä rommin kera valmistetaan Länsi-
Intiassa n. s. b a y r u m i a, jota käytetään ihoa
virkistävänä aineena. (^Y. B.)
Bazaine [bazä'n], Frangois Achille

(1811-88), ransk. sotapäällikkö. Palveltuaan
Algeriassa ja Espan-
jassa B. kenraalina otti

osaa Krimin sotaan ja

kunnostautui Sevasto-

poliu piirityksessä. V.
1862 hän lähti ranska-
laisen retkikunnan mu-
kana Meksikkoon, mää-
rättiin ylipäälliköksi

seur. vuonna, ylennet-

tiin 1864 marsalkaksi
ja palasi 1867 joukkoi-
neen Ranskaan. Rans-
kan ja Saksan välisen

sodan alkaessa B. elok.

1870 määrättiin Reinin
armeijan ylipäälliköksi.

Ranskalaisten ensimäis-
ten tappioiden jälkeen
hän koetti Metzistä käsin yhtyä lännempänä
olevaan Mac Mahonin armeijaan, mutta työnnet-

tiin kiivaiden taistelujen jälkeen elok. 14, 16,

18 p:nä (Mars-la-Tours, Gravelotte) takaisin

Metziin, jossa hän lokak. 27 p:nä s. v. antautui
mukanaan n. 170,000 miestä. Tämän johdosta

häntä sodan loputtua syytettiin kelvottomuu-
desta, vieläpä kavalluksesta. Sotaoikeus tuo-

mitsi hänet kuolemaan, mutta rangaistus lieven-

nettiin 20 vuoden vankeudeksi. V. 1874 B. kar-

kasi vankilasta ja eli viimeiset vuotensa huo-

maamattomana Madridissa. Julkaisi v. 1883

puolustuksekseen kirjoituksen „f;pisodes de la

guerre de 1S70 et le blocus de Metz". J. F.

Bazan, Emilia Pardo ks. Pardo-
B a z a n.

Bazard [bazä'r], Am and (1791-1832), ransk.

sosialisti, Saint-Simonin koulukunnan tunne-

tuimpia johtajia. Oltuaan ensin mukana n. s.

earbonaristisessa liikkeessä hän v. 1825 viehättyi

Saint-Simonin oppiin, jota hän on kehittänyt ja

täydentänyt varsinkin sen taloudelliseen puo-

leen nähden. Vasta hänen johdollaan syntyi

varsinainen Saint-Simonin koulukunta. Heinä-

kuun vallankumouksen aikoina (1830) se esiintyi

jonkinlaisena lahkona, jonka ylimmäisinä pap-

peina olivat B. ja Enfantin. Edellinen erosi kui-

tenkin jo 1831 jälkimäisestä, syystä, että hän

Frantjois .\chille Bazaine.
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piti kiinni avioliiton pyhyydestä. Tämän jälkeen

lahko pian hajosi. B. ja Enfantin julkaisivat

yhdessä .,Exposition de la doctrine de Saint-

Simon" (1828-30). J. F.

Bazeilles [haze'j], Ardennein departementin

kylä Ran.skassa. Villakutomoita ja koneteh-

taita; 1,264 as. (1901). Sedanin taistelussa

(ks. t.) 1 p. syysk. 1870 B. oli ranskalaisen ar-

meijan oikean siiven tukikohtana. Täällä 12,000

ranskalaista merisotilasta teki mitä sitkeintä

vastarintaa ylivoimaisten baierilaisten ja preus-

silaisten hyökkäyksiä vastaan. Silloin koko
kylä tyystin hävitettiin. — Uudelleen raken-

netus.sa kylässä on muistomerkki ja taistelun

museo sekä kaatuneitten ranskalaisten ja .saksa-

laisten sotureitten yhteinen hauta.

Bazin [hazä'], Ren^ Frangois Nicolas
Marie (s. 1853), ransk. kirjailija. Ranskan

akat. jäsen, hieno,

vakava, vaikka vä-

hän ohuelta vaikut-

tava romaanien kir-

joittaja, joka nyky-
aikaisessa ranska-

laisessa kirjallisuu-

dessa M. Barr6s'n

ohella erikoisesti

ajaa maasouduii
asiaa pääkaupungin
vastakohtana. Elä-

vän luonnontunnon
elähyttämällä läm-
pöisellä rakkaudella

ja surunvoittoisella

Ren^ Bazin. runollisuudella hän
kuvailee häipyviä

oloja ja sitä rakkautta, joka liittää ihmistä maa-
han. Hänen huomatuin kirjansa on „La terre

qui meurt" (IS99). Muista hänen teoksi-staan

mainittakoon ,,Le guide de Tempereur" (1901),

sekä „Les Oberl«" 1902 (suom. „Oberle'n perhe"

1903), jonka tapahtumapaikka on Elsassissa.

Sitäpaitsi B. on kirjoittanut huomiota herättä-

neitä matkakuvauksia Italiasta ja Espanjasta.
V. K-i.

Bazzi f-!sij, Giovanni Antonio de'

(n. 1477-1549), it. taidemaalari, tunnettu nimellä

S o d o m a, työskenteli Sienassa ja Roomassa ;

Lionardon ja RalTaelin vaikutuksen alainen.

Hänen taiteestaan puuttuu syvyyttä ja omin-

takeisuutta, mutta siinä on sen sijaan aistillista

suloutta ja loistava väritys.

Bdella (kreik., = iilimato, nahkiainen), kärsä-

punkki, pidentyneestä päästään tunnettava

punkkisuku, jonka lajit elävät kosteassa maassa
ja kallioilla meren rannalla. K. il. L.

Bdellostoma (kreik. bdella = iilimato, ja sloma
= suu), ympyräsuisiin kaloihin kuuluva lois-

ankeriassuku. K. M. L.

B-duur, sävellaji, jonka Q ^

perussävelenä on b ja
j^

t p f
I

perussointuna b d f. J
/. E.

Be, berylliumin (ks. t.) kem. merkki.
Beaani 1. h e a n u s (uu.slat. < ransk. bec

jaune) ,
..keltanokka", ensi vuoden ylioppilas.

Beachy Head [bltsi hedj, 170 m korkea nie-

meke Englannin etelärannikolla, Sussexshiressä,

majakka ja merkinantoasema. Täällä ransk. lai-

\H
"li"!m

Benjamin Disraeli Beaconsfield.

vasto voitti engl.-alankomaalaisen laivaston 10 p.

heinäk. 1690.

Beaconsfield [bikonzflld], Benjamin Dis-
raeli (1804-81), engl. valtiomies, synt. Lon-
toossa, kirjallishis-

torioitsijan, juuta-

laista sukuperää
olevan Isaac d'Is-

raelin poika. Isaac

d'I. oli vapaa-ajat-

telija ja Benjamin
kastettiin v. 1817

kristinuskoon. Saa-

tuaan huolellisen

kasvatuksen B. an-

tautui aluksi kir-

jalliselle alalle, jul-

kaisten useita suur-

ta huomiota herät-

täneitä romaaneja,
joissa tekijä roh-

keasti hyökkää ai-

kansa tapojen ja

olojen kimppuun („Vivian Grey", „Contarini
Fleming" y. m.). V:sta 1832 alkaen B. otti osaa
valtiolliseen elämään, liittyen ensin whig-puo-
lueeseen, mutta siirtyi vähitellen töryksi, jom-
moisena hän 1837 ensi kerran valittiin parla-

menttiin. Valtiollisissa romaaneissa .,Coningsby,

or the new generation" (1844), ,,Sybil, or the two
nations" (1845), „Taucred, or the new crusade"

(1847) hän taisteli whig-aristokratiaa vastaan.

Tuli parlamentissa suojelustullin kannattajien
johtajaksi konservatiivisessa puolueessa ja 1848

koko Tory-puolueen johtajaksi. Oli sen jälkeen

Derbyn kolmessa hallituksessa raha-asiain mi-

ni.sterinä 1852, 1858-59, 1866-68 sekä 1868, Der-

byn erottua, pääministerinä. Toimeenpani Der-

byn ministeriön jäsenenä 1867 vaalireformin.

Oli 1874-80 uudestaan pääministerinä hoitaen

tarmokkaasti Englannin ulkomaanpolitiikkaa.
B. hankki silloin Englannille Fidzi-saaret (1874)

sekä osti kediivin osakkeet Suezin kanavassa
(1875). Hänen toimestaan kuningatar Viktoria

otti Intian keisarinnan arvonimen. Itämaisissa

selkkauksissa B. päättävästi puolusti Englannin
etuja Venäjää vastaan pakoittaen Venäjän ali.sta-

maan San Stefanon rauhanehdot Berliinin kong-

ressin tarkastettaviksi. V. 1878 B. hankki Tur-
kilta Kypron-saaren Englannille. Parlamentin-
vtaleissa 1880 vapaamieliset saavuttivat voiton

ja silloin B:n täytyi erota. Hänen kiivain val-

tiollinen vastustajansa oli Gladstone, joka silloin

tuli hallitukseen. V. 1876 Disraeli nimitettiin

Beaconsfieldin lordiksi. Hänen valitut puheensa
julkaistiin 1881. [Brandes, „Benjamin Disraeli"

(1878), Meynell, „The earl of Beaconsfield"

(1903).] Ä". K. B.

Beagle [higl], se laiva, jonka purjehduksella

maan ympäri 1831-36 Ch. Darwin oli muassa
luonnontutkijana.
Beani ks. Beaani.
Bear /ifla/, Lontoon pörssissä käytetty nimi-

tys i\ la haisse (ks. t.) keinottelijasta.

Bear Island /feaa ailandj ks. K a r h u s a a r i.

Beard [biDdJ, George Miller (1839-83),

kuuluisa lääkäri New Yorkin yliopistossa, tutki

varsinkin hermotauteja; tunnetuin hänen teok-

sistaan on „American nervousness wit!i its causeb
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and consequenses". B:n tauti, neurastenia,

heikkoliermoibiuis.

Bearn [beä'r 1. bea'rn}, entinen Lounais-Rans-
kan maakuuta, läntisten Pyreneitten juurella,

muodostaa nyk. suurimman osan Ala-Pyreneit-

ten departementtia; n. 4,400 km'. Pääkaupunki:
Pau. Siellä harjoitetaan karjanhoitoa, viinin- ja

maissinviljelystä ; rautakaivoksia, nahkatehtaita.
Asukkaat ovat baskilaisia (ks. t.). — V:sta 1589

B. kuuluu Ranskalle. (K. R. B.)

Beata [-ä'-] (lat., fem.), onnellinen, autuas.

B. V i r g o, pyhä neitsyt.

Beatifikatsioni (lat. beO'tus= autuas, ja fa-

ceie = tehdä) , autuaaksijulistaminen, katolisen

kirkon toimitus, joka on alempi aste kanonisat-

sionia eli pyhimykseksi julistamista. Turussa
vietettiin 1514 piispa Hemmingin autuuttamis-
juhlaa suurella loistolla. Keskiajan loppupuo-
lelta asti beatifikatsioni kuuluu paavin etuoi-

keuksiin. J. G.

Beati possidentes /-«'- -e'n-] (lat. sanan-

porsi), .,onnellisia ovat omistajat".

Beatrice [-Vtse] ks. Dante.
Beattie [blti], James (1735-1803), skotti-

lainen filosofi ja runoilija, oli v:sta 1760 moraali-

filosofian professorina Aberdeenissa. Kannatti
filosofina Th. Heidin perustamaa „terveen järjen

filosofiaa" eli ..skottilaista oppikuntaa" ja vas-

tusti kiivaasti Iluniea; pääteos „Essay on the

nature and immutability of truth" (1770).

A. Gr.

Beauchet [bosc'], Ludovic (s. 1855), ransk.

lainoppinut, siviilioikeuden professori Nancyn
lakitieteellisessä tiedekunnassa. Kirjoittanut
useita arvokkaita, m. m. avioliiton oikeudellista

puolta koskevia tutkimuksia. Hänen suurin teok-

sensa on ..Hisloire de la propriötö fonciere en
SuSde" (1904). Sitäpaitsi hän on ranskaksi
kääntänyt ja selityksillä varustanut useita ruot-

salaisia lakiteoksia (esim. „Loi de Vestrogothie",
„Loi d'Upland")

.

Beaufort [boufal], Henry (1377-1447), Lin-

colnin ja Winchesterin piispa, valtiokansleri ja

kardinaali. Englannin Henrik IV:n velipuoli,

otti osaa Konstanzin kirkolliskokoukseen, jossa

edisti Martin V:n paaviksi tuloa. Henrik V:n
kuoltua B. tuli Henrik VI:n holhoojaksi. Kun
paavi oli käskenyt B:ia kokoomaan varoja hus-
silaisia vastaan tehtävää ristiretkeä varten,
käytti hän kertyneet varat sotaan Jeanne
d'Arcia vastaan ja oli esimiehenä siinä tuomio-
istuimessa, joka tuomitsi hänet kuolemaan
(1431). (G. R.)
Beaufortin asteikko. V. 1805 ehdotti engl.

amiraali Beaufort, että tuulen voimaa merellä
arvosteltaisiin laivan kulkunopeuden ja eri tuu-
lissa tarpeellisen purjepinnan suuruuden mu-
kaan. Kun nämät seikat kuitenkin niin suu-
ressa määrässä riippuvat jokaisen yksityisen lai-

van rakenteesta, niin on mahdotonta rakentaa
\armaa tuulenvoima-asteikkoa näille perusteille.

Merimiehet ovat sittenkin ammattinsa tähden
usein pakoitetut arvostelemaan tuulta ja koke-
muksensa nojalla he muodostavat tavallisesti

itselleen asteikon (0-12) . Vertaamalla tottuneit-
ten merimiesten arvostelua tuulen voimasta man-
nermaalla niihin vaikutuksiin, mitkä tuuli
aikaansaa, on muodostettu seuraava asteikko,
joka samaten kuin Beaufortin alkuperäinen

asteikko käsittää 12 tuulen astetta ja kantaa
hänen nimeänsä.
O = tyyni: savu nousee suoraan tahi melkein suo-

raan ylös, ei lehtikään liikahda.

2 = heikko tuuli: tunnolla havaittava, heiluttaa
lippua tahi keveitä lehtiä.

4 = kohtalainen tuuli: ojentaa lipun, heiluttaa
lehtiä ja pienempiä oksia.

6 = kovanlainen tuuli: heiluttaa suurempia oksia.

5 = kova tuuli: heiluttaa suuria oksia ja pienem-
piä puita, vastustaa käyntiä ulkona.

10 = myrsky: huojuttelee puita ja taittaa oksia.

12 = hirmumjTsky: repii huoneitten kattoja, kat-

koo puita tahi tempoo niitä ylös juurineen.

Asteita 1, 3 ... 11 käytetään silloin kun on
vaikeata ratkaista, olisiko edellinen tahi seu-

raava parillinen asteluku oikeampi. —- Tärkeätä
on tietää, mitä tuulennopeutta B:n eri asteet

vastaavat. Kun tämä asteikko perustuu arvoste-

luun, ei vertaus sen ja tuulennopeutta suoraan
mittaavien koneitten (anemometrien) välillä ole

aivan helppo. Eri tutkijat ovatkin tulleet toi-

sistaan poikkeaviin tuloksiin. Jättämällä huo-

mioon ottamatta enimmiten poikkeavat arvot,

voimme todenmukaisimpina pitää seuraavia raja-

arvoja:

metriä sekunnissa2 B vastaa 2 ä 4
4 B „ 6 ä 8

6 B „ 10 a 12

8 B ., 14 ä 16

10 B 20 ä 25

12 B enemmä
Suurempaa tuulenvoimaa kuin 10 B ei mei-

dän seuduillamme juuri milloinkaan tavata.

G. Mr.
Beauliarnais [boarnC-'], ransk. suku, kotoisin

Orlfanais'sta. 1. Alexandre, vicomte
d e B. (1760-94), ransk. soturi, otti osaa Poh-
jois-Araeriikan vapaussotaan, valittiin 1789

säätykokoukseen (kansalliskokoukseen) ,
jossa

esiintyi uudistusten kannattajana. V. 1793 B.

oli Reinin armeijan ylipäällikkönä, mutta luo-

pui tästä toimesta pian. Seuraavana vuonna
hän joutui syytteeseen osallisuudestaan Mainzin
antautumiseen ja mestattiin ; oli naimisissa Jo-

s^phine Tascher de la Pagerien kanssa, josta sit-

temmin tuli Napoleon Bonaparten puoliso.

2. Eugene de B. (1781-1824), Leuchten-

bergin herttua, Eichstättin ruhtinas, Italian vara-

kuningas, edellisen

poika. Sittenkuin hä-

nen äitinsä Josfphine
leskeksi jäätyään oli

mennyt naimisiin

Napoleon Bonaparten
kanssa, Eugöne

kohosi nopeasti ar-

voasteissa. V. 1804

hänet korotettiin

Ranskan prinssiksi

ja 1805 Italian vara-

kuninkaaksi. Tässä
Napoleonin luomassa
kuningaskunnassa

Eugöne esiintyi hy-

vin toimeliaana hal-

litusmiehenä. Ala- Eugene de Beauharnais.

maistensa vasten-

mielisyydestä huolimatta hänen onnistui luoda

^^
1

'^,b
^^»i ^'^

®^^~^
^15^-^^

Ik ^^
^s-"-"^ /'/ /

^'-'.'f-y

>/
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suuri 80,000 mieheen nouseva armeija, joka kun-
nostautui Itävallan, Espanjan ja Venäjän sota-

rctkillä. Samalla Ranskan vallankumouksen aat-

teet pantiin toimeen, hallinto järjestettiin, lain-

käyttö tehtiin yhdenmukaiseksi, opetuslaitosta
parannettiin j. n. e. Itävallan sodassa 1809, Ve-
näjän retkellä 1812, Saksassa ja Italiassa 1813-14

Eugöne osoittautui taitavaksi sotapäälliköksi teh-

den suuria palveluksia Napoleonille ja pysyen
loppuun asti hänelle uskollisena. Napoleonin
kukistuttua hän pakeni appi-isänsä Baierin ku-
ninkaan turviin, joka antoi hänelle Leuchten-
bergin herttuan ja Eiehstättin ruhtinaan arvo-
nimet. Eugfeue oli avomielinen, lämminsydämi-
nen, vaatimaton mies, ja näiden ominaisuuk-
siensa tähden yleisesti suosittu. Hänen nuo-
rempi poikansa Maximilien Eugfine Joseph Na-
poleon meni naimisiin keisari Nikolai I:n tyt-

tären Marian kanssa. Heidän jälkeläisillänsä

on nimenä Komanovskij. Eugönen vanhin tytär
Jos^phine oli naimisissa lUiotsin kuninkaan Os-

kar I:n kanssa. J. F.

Beaulieu (boli5'J, Marie D6sir6 (1791-

1863), ransk. musiikkitieteilijä ja säveltäjä.

Perusti Niortissa musiikkiseuran „Association
musicale de TOuest", joka toimeenpiiiice vuosit-

tain suuria musikaalisia juhlia, kulloinkin eri

seiuluilla maata. Säveltänyt pari oopperaa.
Beaumarchais [bomarse']. Pierre Au-

gustin (aron de (1732-99), ransk. kirjai-

lija, kirjavan elämän
kokenut sekkailija, pu-

revakielinen huvinäytel-
mäin kirjoittaja, jonka
kirjoituksilla luli olemaan
merkitystä yhtenä Rans-
kan vallankumouksen ensi

oireista. Tavallisesta

kellosepästä hän pääsi
kuninkaalliseksi kello-

sepäksi ja Ludvik XV:n
tytärten soitonopettajaksi,
osti itselleen aatelisarvon
sikä antautui pörssikei-

notteluihin, jotka joksikin
ajaksi tekivät häneltä
miljoonamieheu, samalla
kuin hänen eloisan vilkas
luonteensa teki häneslä

ajaksi Pariisin salonkien sankarin. Sekaudut-
tuaan eräästä perintöasiasta oikeudenkäyntiin,
jossa hänet tuomittiin tuomarin lahjomisyrityk-
sestä, hän kirjoitti puhdistuksekseen 1774-75

„Mfmoires", jotka tulisella kaunopuheisuudellaan
ja terävällä satiirillaan tekivät tekijästään eu-

rooppalaisen kuuluisuuden, samalla kuin niiden
välittömänä seurauksena oli, että häntä vastaan
langetettu tuomio kumottiin. Näistä muistelmista
Goethe on saanut aiheen Clavigoonsa. Mai-
neensa huipulle B. sentään kohosi „Le barhier
de Saville" {.,Sevillan parturi", esitetty ensi

kert. 1775) ja „Ije mariage de Figaro" (..Figaron

häät", esit. 1784) huvinäytelmien kirjoittajana.
Niitä pidetään Moliören jälkeisen huvinäytelmä-
kirjallisuuden helminä, ja ovatkin ne mestaril-

lisen, taitehikkaan sommittelunsa, pirteän luon-

teenkuvauksensa, säihkyvän, sattuvan sukke-
luutensa ja välittömän, luontevan iloisuutensa
vuoksi säilyneet yhä vieläkin teatterien ohjel-

ncauninrchais.

roistoissa. Näihin puhtaasti taiteellisiin ansioihin
liittyi niiden ilmestymisaikoina vielä niiden po-

liittinen tilapäämerkitys, ne kun, varsinkin „Fi-

garon häät", olivat satiirillaan tähdätyt olevia

oloja, erikoisesti perinnäistä aateliutta vastaan.
Vaikea olikin saada lupa niiden esittämiseen.

„Figaron häät" esim. saivat odottaa 7 vuotta
esitystään. Libretoiksi ne on muovailtu Kos-
sin'in oopperaan „Sevillan parturi" ja Mozartin
.,Figaron häät". — B:n muut teokset ovat
väliemmänarvoisia. Loppuiällään B. harjoitti

yhä uhkarohkeita keinotteluja, jotka päättyivät
hänen täydelliseen vararikkoonsa. — B:n kootut
teokset: „Oeuvres eomplötes" 1876-, „Theritre"
1869-75. [Lomönie, „B. et son temps MI" (1855-

58), Lintilhac, „B. et ses oeuvres" (1888).]

V. K-i.

Beau monde [bömö'd} (ransk.), oik. „kaunis
niaailnur", sitten: hienot, ylhäiset seurapiirit.

Beaumont [bonmant], F r a n e i s (1584-1016)

ja Fletcher. John (1579-1625) , engl. draam.
kirjailijoita, Shakespearen nuorempia aikalaisia,

jc.tka yhteistyössä kirjoittivat Shakespearen
esikuvan mukaan kyhättyjä näytelmäkappaleita.
Ulkoisen, pinnallisen eheärakenteisuutensa vuoksi
ne saavuttivat aikalaisten puolelta suurem-
paakin tunnustusta kuin Sh:n. Heidän näytel-

miensä ansiopuoliin kuuluu eloisa mielikuvitus,
hieno ja runsas sanarikkaus, sekä mieltä kiinnit-

tävä juoni, kun taas sommittelu on löyhempää,
ja luonteenkuvaus hämärää ja sekaantuvaa.
Yleensä ovat huvittavat kohdat heidän kappa-
leissaan onnistuneemmat kuin pateettiset ja

traagilliset. Näytelmistä mainittakoon „The
maids tragedy", „Philaster", „A king and no
king". B:n kuoleman jälkeen Fl. oli yhtei.s-

työssä nuiiden kirjailijain kanssa. V. K-i.

Beaune [bönj,

kaupunki Itä-

Rf.nskassa Cöte-

d'Orin depar-
tementissa, n.

14,000 as. Viini-

kauppaa (Bur-

gundin viine-

jä) ; kuuluisa
hospitaali ja

vanha kirkko.
Beau sexe //<o

f:r'hsl (ransk.)
,

kaunis suku-
puoli, s. o. nai-

set.

Beauvais
[biive], kau-
punki Pohj.-Hanskassa, Öisen departementissa,
20,300 as. (1901). Gobeliinitehdas vuodelta 1604.

Piispanistuin, monta keskiaikaista rakennusta.
B. oli muinoin belgialaisten bellovaakkien i)ää-
kaupunki. Nykyään vietetään vuosittain juhlaa
naisten kunniaksi, jotka v. 1472 Jeanne llaehelten
jilidolla puolustivat kaupunkia burgundilaisia
v;istaaii. 11'. .S-m.

Beauvois /bovita'], Eugene (s. 1835), ransk.
historiantutkija ja inuinaistieteilijä, Corbero-
nissa C0tc-d'Orissa. B. on harrastanut ])olijois-

maiden ja Pohjois-Ameriikan historiaa. Myöskin
suomalaista kirjallisuutta B. on tarkkaan seu-

rannut ja telinyt siitä selkoa ranskalaiselle ylei-

lifnuiif'!! hos|iitaaIi.
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Ferdinand August Bfbel.

Eölle, mistä syystä hänet jo 1860 kutsuttiin

Suom. Kirj. Seuran kirjeenvailitaja-jäseneksi.

Hänen lukuisista julkaisuistaan mainittakoon:
„La nationalite du Slesvig" (Paris 1S04) ; „La
magie chez les Finnois" (Revue de 1'histoire des

r^ligions 18S1-82) ; „Les chrötiens d'Islande au
temps de TOdiuisme" (Louvain 1889) : ,,La dficou-

verte du Grirnland par les Scandinaves au X:e
siScle" (Louvain 1892). K. G.

Bebe (ransk.), pikkulapsi, nukke.
Bebel [be-J, Ferdinand A u g u s t (s. 1840)

,

Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen johtajia,

synt. Kölnissä ; B. liittyi

jo nuorena sorvarinsäl-

linä Saksassa 1860-luvun
alkupuolella alkavaan
työväenliikkeeseen ollen

mukana vapaamielisten
perustamassa työväen-
liitossa. B:n ja Lieb-

knechtin vaikutuksesta
tämä liitto 1868 asettui

puhtaasti sosialistiselle

(marxilaiselle) kannalle
julistaen itsensä 1869 so-

siaalidemokraattiseksi
työväenpuolueeksi. Jo
1867 B. valittiin Pohjois-

Saksan liiton valtiopäiville ja v:sta 1871 hän on
ollut melkein yhtämittaa edustajana Saksan
valtiopäivillä, 1881-91 myöskin Saksin maa-
päivillä. B. on valtiopetoksesta y. m. tuomittuna
istunut vankeudessa kaksi eri kertaa, yhteensä

3^2 vuotta. Hän on puolueessansa aina edus-

tanut ..oikeaoppista" marxilaisuutta toiselta puo-
len reformistista suuntaa (revisionismia) , toi-

selta puolen anarkistisia virtauksia vastaan.
Ollen taitava ja ponteva puhuja hän on saavut-
tanut tavattoman suuren vaikutusvallan; v:sta
189"2 alkaen hän on ollut puoluehallinnon toisena
puheenjohtajana ja on tätä nykyä Saksan sosiaali-

demokraattisen puolueen huomatuin mies. B.

on myöskin esiintynyt kirjailijana. Hänen kir-

joituksistansa ovat tunnetuimmat „Unsere Ziele"

ja ,,Die Frau und der Soeialismus", joista var-

sinkin viimemainittu on herättänyt suurta huo-
miota; se on suomennettu nimellä ,,Nainen ja

sosialismi". Suomeksi on sitäpaitsi ilmestynyt
m. m. „Pois seisova sotaväki ja sijalle kansan-
puolustus" ja „ValticlIiset murhat ja sosiali-

demokratia". [Gerlach, „A. Bebel".] J. F.

Bebel 1. B e b e 1 i u s, Heinrich (s. 1472),
saks. humanisti. Erasmuksen ja Reuehlinin ys-

tävä, pidettiin aikansa oppineimpana latinan-

taitajana. B:ii vapaamieliset ajatukset ja se

purevan sukkela muoto, jossa hän ne esitti, olivat

vanhoillisille pahennukseksi. Hänen teoksistaan
mainittakoon ,,Ars versificandi" sekä „Facetiae"

(1506), ..Triumphus Veneris" (1509; ankara
satiiri ajan tapainturmeluksesta) ja „Proverbia
germanica".
Bebutov [-U'-], Vasilij Osipovits (1791-

1858), ven. kenraali, otti osaa 1812 v:n sotaan
ja palveli myöhemmin erittäinkin Kaukaasiassa
ja Armeeniassa, taistellen Samylia ja 1853-35

turkkilaisia vastaan.
Beccaria /-»'-/, Cesare Bonesana de,

markiisi (1738-94), it. rikosoikeuden ja kansan-
talouden tutkija, kirjoitti 26 vuoden vanhana

salanimellä huomiota herättävän teoksensa
,,Rikoksista ja rangaistuksista" (1764; muuta-
massa vuodessa 32 painosta alkukielellä)

,
jossa

hän vastusti vallalla olevaa ankaraa rangaistus-
järjestelmää ja varsinkin kuolemanrangais-
tuksen silloista yleistä käyttöä. B:lla on suuret
ansiot rangaistusjärjestelmän kehittymisessä
inhimillisemmäksi. Myöskin kansantaloustietel-
lijäuä hän oli aikansa edellä.

Becher, Johann Joachim (1635-82)

,

saks. kemisti ja taloustieteen tutkija. B. toimi
alkemistina erinäisissä hoveissa (Mainzissa,
Miinchenissä ja Wienissä). Ollen liian rehellinen

suosijoitaan pettääkseeu hän menetti piankin
näiden kannatuksen eikä siis voinut kauan toi-

mia samalla paikalla. B. on julkaissut suuren
joukon erilaisia tutkimuksia. Kemian alalla

B. ei ole tehnyt uusia keksintöjä, mutta hän on
teoreettisesti selittänyt jo tunnettuja seikkoja.
B. arveli, eitä kaikki elimettömät aineet ovat
kokoonpannut kolmesta ..maalajista", nim. sula-

vasta, palavasta ja merkuriaalisesta maasta.
Eri aineiden ominaisuudet riippuvat siitä, missä
painosuhteissa niissä on näitä kolmea ,.maata".
Varsin tärkeä oli se B:n mielipide, että metal-
leissa ja palavissa aineissa on palava maa, joka
palaessa poistuu, sillä tästä käsityksestä kehit-

tyi myöliemmin Stahlin flogiston-teoria (ks. t.)

.

B:n kemiallisista teoksista on tärkein ,,PLysica

subterranea" (1669). — Taloustieteilijänä B. oli

Saksan etevimpiä merkantilisteja. Hänen talou-

delliset kirjoituksensa ovat vielä tätä nykyäkin
huomiota herättäviä ; tärkein niistä on ,,1'oli-

tischer Diskurs von den Ursachen des Auf- und
Abnehmens der Städte und Länder" (1667). B.

koetti myöskin saada perunainviljelyksen leviä-

mään Saksassa. (W. B. ti J . F.)

Bechstein, Fr. W. Karl (1826-1900), saks.

piauotehtailija, perusti Berliiniin pianotehtaan,
joka vähäisestä alusta on kehittynyt niin suu-

reksi, että se valmistaa yli 4,000 konetta vuo-

dessa. Varsinkin on tehtaan konserttiflyyge-

leillä hyvä maine. (I. K.)
Becbstein, Johann Matthäus (1757-

1822), saksal. lintujentutkija ja metsänhoitomies.

Julkaissut: ..Xaturgesehichte der Hof- und Stu-

benvögel" (1870).

Beck, Johann Tobias (1804-78), saks.

evankelinen teologi. Kymmenvuotisen papillisen

toiminnan jälkeen B.

kutsuttiin 1836 pro-

fessoriksi Ba.seliin,

jossa hänellä opetta-

jana ja kirjailijana

oli suuri vaikutus. V.

1843 hän siirtyi pro-

fessoriksi T ii b i n g e-

n i n yliopistoon, missä

hänen tuli edustaa
raamatullista
jumaluusoppia
Ferd. Christian Bau-
rin (ks. t.) jyrkkää
raamatunkritiikkiä

vastaan. Pian Beckin
luentosalista tuli

kaikkien niiden yli-

oppilasten opinto-

paikka, jotka tahtoivat seisoa raamatullisen kris-

Jiihann Tobias Beck.
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tinuskon pohjalla. Myöskin useat nuoret suoma-
laiset jumaluusoppineet vastaanottivat häneltä
syvälle käypiä vaikutuksia, kuten Alfred Kihl-
man, Gustaf Johansson ja A. V. Ingman, joista

kaksi ensinmainittua ovat olleet B:n persoonal-

lisia oppilaita. — B. oli raamatullisen jumaluus-
opin pääedustaja 19:nnellä vuosis. Taistellen niin

hyvin kristinuskon filcsofista kuin tunnustuksel-
lista käsittelyä vastaan hän johtaa kristillisen

0]ipijärjestelmän yksinomaan Raamatusta. Hänen
uskonnollinen katsantotapansa on realisti-
nen. Tämä ilmenee varsinkin opissa van-
hurskauttamisesta, joka hänen mu-
kaansa on Jumalan hengen uudesta luovaa toi-

mintaa, eikä vain syntisen vanhurskaaksi julis-

tamista. Näin B. johtuu teroittamaan kristin-

uskon siveellisesti uudistavaa merkitystä. B:n
edustama suunta saavutti useita kannattajia hä-

nen kotimaassaan Wiirttembergissä, jossa se on
elimellisenä jatkona Albrekt B e n g e 1 i n (ks. t.)

jumaluusopille. Enimmin kannattajia B:n juma-
luusoppi saavutti kuitenkin pohjoismaissa, var-

sinkin Ruotsissa ja Suomessa. — B:n teoksista

mainittakoon: .,Die ehristliche Lehrwissensehaft"
I, 1841 ja „Christliche Reden" I-VI 1836-70 sekä
kuoleman jälkeen julkaistut: „Vorlesungen iiber

die ehristil. Ethik" I-III 1882-83 ja „Vorles
uber chr. Glaubenslehre I-II, 1886-87. — B:n
puheista on Suomessa julkaistu „Sjutton krist-

liga tai" (1866), johon liittyy A. V. Ingmanin
kirjoittama B:n karakteristiikka, ja suomeksi:
„Kristillisiä puheita" (Vuosikerta saarnoja,

1885). [Riggenbach, „J. T. Beck" (Ba.sel 1888);
Eero Hyvärinen, ,,J. T. Beckin elämäkerta"
(Hels. 1906).] /;. K-a.

Beck, Johan Vilhelm (1829-1901), tansk.

pappi, tuli |)apiksi 1856, v:sta 1875 kotipitäjänsä

0rslevin (Jyllannissa) kirkkoherraksi ; 1861 li.

tuli 8 vuotta aikaisemmin perustetun ,,Kirkol-
lisen sisälähetysseuran" johtokuntaan ja oli siitä

pitäen sen siehuui. Asettuen vastustamaan
grundtvigiläi-syyden ,, iloista kristillisyyttä", hän
saarnasi vakavaa parannusta ja jyrkkää eroa

uskovaisten ja maailman välillä. Hänellä oli

harvinainen järjestävä kyky ja etevät puhuja-
lahjat ; ,,sisälähetys" kohosi hänen johdollaan

huomattavaksi tekijäksi Tanskan kirkollisessa

elämässä. B. toimitti suunnan lehtiä ja on jul-

kaissut huomattavia saarnakokoelmia. J. O.

Beck, Karl (1817-79), saks. runoilija,

unkarin-juutal. sukuperää. B. kuului enueu
vuotta 1848 esiintyneisiin poliittisiin vapaus-
runoilijoihin, esiintyi köyhien ja juutalaisten

pui)lust:ijana ; hänen parhaat runonsa kuvaavat
Unkarin kansaa ja luontoa, kuten runomuotoon
kirjoitettu romaani „Jankö, der ungarische
Rosshirt" (1842). V. K-i.

Becker, Albert Ernst Anton (1834-99)

,

saks. kuoronjolitaja ja säveltäjä, johti v:sta 1891

Berliinin tuomiokirkkokuoroa. Varsinkin oratori

„Selig aus Gnade" on saavuttanut suosiota.

Becker, Christine Louise, synt. Neu-
mann, (1778-97), saks. näyttelijätär, joka jo

viisitoista vuotiaana oli Wpimarin teatterin i^te-

vin rakastajatar murhe- ja huvinäytelmien alalla.

Alkutaipaleelle ohjasi häntä Goethe ja Corona
Schröter. Hänen huomattavimmat osansa olivat

Emilia Galotti, Ofelia, Amalie „Rosvoissa" ja

Luise „Kava!uus ja rakkaus" kappaleessa. Goe-

E. G. \V. BiH-kHr.

the on kirjoittanut hänen muistolleen elegian
,,Eu|)hrosyne"'. V. K-i.

Becker, Evert Gustaf Waldemar (1840-

1907), tavallisesti tunnettu nimellä Becker-
B e i, suom. soturi,

kotoisin Helsingin
pitäjästä. B:n elämä
on ollut hyvin moni-
vaiheinen. Käytyänsä
kadettikoulun hän tuli

vänrikiksi Suomen
kaartiin, mutta lähti

pian asianomaisella

luvalla Afrikkaan,
jossa kunnostautui Es-

panjan sodassa Marok-
koa vastaan ja sai

P. Fernandon ritaris-

ton ristin. Kotiin-

palattua hänelle au-

keni lupaava sotilas-

ura Venäjän armei-
jassa, jossa 1861 kohotettiin kornetiksi henki-
vartiaväestön Grodnon husaarirykmenttiin

;

mutta erityisistä syistä hän kuitenkin hylkäsi
sen ja lähti Ameriikkaan, missä oli mukana
Meksikon sisällisessä sodassa yksinvaltaisuutta
puolustavan ja keisari Napoleon III:n tukeman
puolueen palveluksessa. Palveltuaan jonkun ai-

kaa Meksikossa B. joutui jälleen, ranskalai.sten

joukkojen lähdettyä maasta, uudelleen ])uhjen-

iieisiin sisällisiin taisteluihin ja tasavaltalaisten

vangiksikin. Hän vältti kuitenkin kuoleman-
rangaistuksen ja sai luvan palata Eurooppaan,
jossa 1868 meni paavin sotaväkeen, ja siirtyi

sitten Egyptiin kediivin palvelukseen saaden
heia arvon. Sittemmin B. palveli Serbiaa ja oli

esikuntapäällikkönä mukana serbialais-turkki-

hiisessa sodassa 1876. Sodan jälkeen B. oleskeli

()d( telien uutta sotaa m. m. Kreikassa, jossa sai

tehtäväkseen laatia suunnitelman Ateenan ja

1'iraiokseu linnoittamiseksi. Vuosien 1877-78
sodiin sytyttyä B. anoi päästä takaisin Venäjän
l>alvelukseen, mutta sai kieltävän vastauksen.
Silloin hän muutti Pariisiin, jossa hänen yl-

häiset tuttavansa hankkivat hänelle vakinaisen
toimen valtiollisena kirjailijana „L'Estafette"
nimisen aikakauskirjan toimituksessa. Pariisissa

oleskeltuaan hän m. m. sitten julkaisi (1880)
,,Le contemporain"-lehdessä — myöhemmin kir-

janakin ilmestyneen — kirjoituksen „La Finlande
indfpendante et neutre" („Riippumaton ja puo-
lueeton Suomi"), jossa hän mielipiteenään esitti,

että Suomi on kypsynyt itsehallintoon ja toivoi

suurvaltojen turvaamaa Suomen riipi)umatto-

muutta ja |)uolueettomuutta. B. siirtyi kuitenkin
enueu pitkää kuningas Alfonso XII:n ])yynnöstä
Madridiin, jossa toimitti valtiollista ,,]j'Europe"-

lehteä. Mainittakoon, että B. osasi puhua ja kir-

joittaa yhtätoista kieltä. — V. 1889 B. meni nai-

misiin tunnettua Komnenos-keisarisukua olevan
kreikkalaisen pankkiiriulesken kanssa ja asettui

asumaan Napoliin, jossa suurella mielenkiinnolla
kuolemaansa saakka seurasi suurpolitiikkaa ja

ennen kaikkea Suomen valtiollista kysymystä.
Niinpä hän esim. routavuosina — käyttäen kuteu
yleensä valtiollisena kirjailijana supisuomalaista
salanimeä ,,Ilmarinen" — kirjoitti huolistamme,
julaisten m. m. aikakauskirjassa „Kivista poli-
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tieä e litteraria" kirjoitussarjan „La question
finlandaise". Samassa tarkoituksessa hän 1906
julkaisi Napolissa Venäjää ja lähinnä sen valtiol-

lisia oloja käsittelevän kirjaa „La Russie, son
pass6, son present". — Persoonallisten ominai-
suuksiensa, kerrassaan harvinaisen älynsä ja

ulkomuotonsa, ihmisiä voittavan maailman-
miehen esiintymisensä sekä laajojen tietojensa

avulla hän, missä vain esiintyi, helposti pääsi
vaikuttaviin piireihin ; itse hän kertoo liikku-

neensa Espanjan ja Kreikan hoveissa melkein
kuin kotonansa. Th. B.

Becker. Karl Ferdinand (1775-1849),
saks. kielentutkija, ammatiltaan lääkäri, v:sta

1823 kasvatuslaitoksen johtaja. B:n mielestä
kieli oli ankarain loogillisten lakien mukaan
järjestynyt organismi ; hän koetti saada selville

ajattelemisen muodot sekä niiden käyttämisen
kielessä ja luuli siten voivansa luoda yleispäte-

vän, yleisen filosofisen kieliopin, koska eroavai-
suudet eri kielten välillä muka olivat vain ulko-

naista („ruumiillista" s. o. äänteellistä) laatua.

B:n opit saivat aikoinaan monta kannattajaa;
ne ovat m. m. vaikuttaneet suomenkin kielen
tutkijoihin. Hänen tutkimuksensa selvensivät

joka tapauksessa paljonkin saksan kielen lause-

oppia ja stilistiikkaa. Tutkimuksissaan hän piti

myös suomen kieltä silmällä. Tärkeimmät teok-
set: „Organism der Sprache"(I: „Ueutsehe Sprach-
lehre", Frankf. 1827; II; „Deutsche Grammatik",
1829; teos ilmestyi laajennetussa muodossa 1836-

39 nimellä: „Ausfuhrliche deutsche Grammatik")

,

„Der deutsche Stil", Frankf. 1848, 3:s painos
Leipz. 1884.

Becker, Karl Ferdinand (1804-77) , Sak-
san kuuluisimpia urkutaiteilijoita. säveltänyt lu-

kuisia urkukappaleita ; etevä musiikkikirjailija.

/. E.
Becker, Karl Friedrich (1777-1806),

saks. historiankirjoittaja. Hänen teoksistaan
on tunnetuin „Weltgeschichte fiir Kinder und
Kinderlehrer" (1801-05), joka on ollut hyvin
suosittu ja josta on yhä ilmestynyt uusia, muo-
dosteltuja painoksia (ruotsiksi 1894-99). Sa-
maan tapaan on kirjoitettu „Erzählungen aus
der alten Welt" (1801-03).

von Becker-s u k u (oikeastaan von B e c-

k e r n) polveutunee tanskalaisesta B e g e r- eli

B e k e r e-suvusta. Sen kantaisäksi mainitaan
Johan Biker, joka eli Waldemar Atterdagin
aikana. Muuan hänen jälkeläisistään, S i g-

mund V. Becker n, palveli Ruotsin armei-
jassa ja kaatui Sleesiassa 1643. Tämän poika
Johan B. korotettiin 1653 aatelissäätyyn
Ruotsissa. Hänen pojanpoikansa Axel v. B.,

majoittaja Ruotsin armeija.ssa, muutti Suomeen
ja kuoli 1762 Sysmässä Seppälän talossa. Suvun
hallussa on sittemmin ollut vähäisiä maatiloja
Sysmässä. Luhangossa ja Kangasniemellä. Vii-

meksi mainitun pojanpoika oli

1. Reinhold von B. (1788-1858). suomen
kielen tutkija, tiedemies. Syntyi Kangasniemellä
jouluk. 26 p. 1788. Tässä supisuomalaisessa seu-
dussa Becker oppi jo lapsuudestaan suonien
kieltä, jonka viljelyksen historiassa hänellä on
kuolemattomat ansiot. V. 1807 hän tuli ylioppi-
laaksi ja jo 1810 vihittiin hänet filosofian tohto-
riksi. 1813 hän tuli historian dosentiksi yliopis-

toon ja saman aineen apulaisprofessoriksi v. 1816.

V. 1819 hän kävi murteentutkimusmatkalla Poh-
jois-Pohjanmaalla, Suomen Lapissa ja Venäjän
Karjalassa, jolla matkalla hän myös keräsi
kansanrunoja. 1824 ilmestyi hänen laaja (XII -(-

272 siv.) ja ansiokas Suomen kielioppinsa, Finsk
Grammatik. Siinä esitetään ensimäistä kertaa
kieliopillisessa kirjallisuudessamme suomen lause-

oppia, 95 sivulla. B. osoittautuu siinä terävä-
silmäiseksi havaintojen tekijäksi. Kieliopissaan
samoin kuin suomenkielisessä kirjailijatoimin-
nassaan hän suosi itäisiä murteita. V. 1820 hän
alkoi julkaista Turun Viikkosanomia,
jonka toimitukseen hän kuului kaksi vuotta.
Tämä lehti oli sisällykseltään hyvin monipuo-
linen ja sai aluksi ajan oloihin katsoen tavat-

toman tilaajamäärän 2,000. Hänen Turun Viikko-
sanomissa julkaisemistaan kirjoituksista on mai-
nittava esitys Väinämöisestä, johon hän liitti

muutamia runoja, ja joka sitten antoi Elias Lönn-
rotille aiheen liittää kaikki Väinämöisrunot yh-
teen („Runokokous Väinämöisestä"). Vv. 1829-

56 B. toimi senaatin kielenkääntäjänä ja hänellä
on melkoiset ansiot suomalaisen virkakielen
kehittämisessä. B. O.

2. Frans Josef V. B. (1823-90) , lääkäri,

edellisen poika, tuli ylioppilaaksi 1839 ja lääket.

lisensiaatiksi 1850. Väiteltyään tohtorinarvoa
varten nimitettiin hänet 1853 farmasian ja

farmakologian profes.soriksi yliopistoon. Perusti
farmaseuttisen laboratorio. Hoiti v:sta 1871

silmänlääkintäopin ylimäär. professorin virkaa
etevällä tavalla perustaen m. m. silmäsairaalan.

B. oli jäsenenä useissa komiteoissa ja sukunsa
edustajana monilla valtiopäivillä. Sai eron
virastaan ja valtioneuvoksen arvonimen 1885.

Testamenttasi suuren osan omaisuudestaan so-

keiden lasten kasvatuslaitoksen perustamista
varten Helsinkiin.

3. A d o 1 f V. B. (s. 1831), laatukuvamaalari,
edellisen veli, tuli ylioppilaaksi 1848, palveli

jonkun aikaa Turun
hovioikeudessa, mutta
päätti muutaman vuo-

den kuluttua ruveta
maalariksi. Opi.skeli

Kööpenhaminasa,
Diisseldorfissa ja Pa-
riisissa. Ranskassa
hän oleskeli yli 20

vuotta. Nimitettiin

1873 „akateemikoksi"
Pietarin taideakate-

miaan. Oli VV. 1869-92

piirustuksen opetta-

jana yliopistossa saa-

den 1879 professorin

arvonimen. Piti yksi-

tyistä piirustus- ja

maalauskoulua Hel-

singissä. Edustanut sukuansa useilla valtiopäi-

villä. — B:n tauluja on ollut monet kerrat näyt-

teillä sekä kotimaassa että ulkomaiden taide-

näyttelyissä. Hän on käsitellyt sekä ran.ska-

laisia että kotimaisia (pohjalaisia) aiheita.

Hänen parhaimmalta ajaltaan ovat „Korttipeli

ranskalaisessa kapakassa" (1869, Ateneumissa)

ja „Sairasvuoteen ääressä" (1874, Helsingin

keis. palatsissa). Niinkuin näissä kuvissaan B.

ylimalkaan esittää tauluissaan kohtauksia kan-

.\dolf V. Becker.
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sanelämästä ja lapäimaailmasta. Ollen ensimäi-

nen suomalainon taiteilija, joka harjoitti taide-

opintoja Pariisissa, hän edustaa laatukuvamaa-
lauksessamrae ranskalaisen ..koulun" siroa ja

tekniikaltaan huolellista realismia ennen natura-
lismin esiinpuhkeamista. B. on tällä laatumaa-
lauksen alalla ensimäinen meikäläinen, joka
pystyi kohoamaan aikansa taidekehityksen
tasalle. O. il -e. & E. Rr.

4. Carl Hugo von B. (s. 1834), kirjailija,

edellisen veli, tuli ylioppilaaksi 1851. Tehtyään
opintomatkoja ulkomaille B. oli useita vuosia
ruotsin ja ranskan kielen opettajana ruotsalai-

sessa normaalilyseossa ja Helsingin yksityis-

lyseossa. Hänen kirjallinen esikoisteoksensa oli

käännös Robert Burnsin lauluista ja balladeista

(1854). Sen jälkeen hän on julkaissut satu-

kokoelmia „Sagor" (1S77) ja ..Guffars Sagor"
(1885), joista viimeksimainittu on suomeksikin
käännetty. O. il-e.

Becket [bekit], Thomas ä (n. 1118-70),

Canterburyn arkkipiispa. Ollessaan v:sta 1155
Henrik Il:n kanslerina hän kannatti kaikin
keinoin kuninkaan politiikkaa, myöskin hänen
pyrkimyksiään laajentaa valtaansa Englannin
kirkossa. Palkaksi kuningas 1162 teki hä-

nestä Canterburyn arkkipiispan. Siitä lähtien

hän rupesi noudattamaan askeettista elämää ja

asetti tehtäväkseen kirkon itsenäisyyden puo-

lu^tamisen kuningasta vastaan, saaden siinä te-

hokasta kannatusta paavi Aleksander Ill:lta.

Kun Henrik II Clarendonin kokouksessa 1164

oli saanut kirkkopoliittisen ohjelmansa läpiaje-

tuksi. kieltäytyi B. tunnustamasta kokouksen
päiitöksiä päteviksi ja pakeni Ranskaan. V.

1170 tehtiin sovinto ja B. palasi takaisin. Kun
riita pian jälleen puhkesi, sattui kuningas lau-

sumaan B:stä muutaman varomattoman sanan
eräiden ritarien kuullen, jotka heti lähtivät Can-
terburyyn ja murhasivat B:n P. Benediktuksen
alttarin edessä. Kaksi vuotta myöhemmin B. julis-

tettiin pyhimykseksi ja kuninkaan täytyi tehdä
julkimon katumus hänen haudallaan. (J. G.)

Beck-Friis, ruots., alkuansa tansk. aatelis-

suku, jonka jäsenistä mainittakoon Joakim B.

(1722-97), hattupuoluceseen kuuluva, valtaneuvos
1769, kreivi 1771, ja Korfitz Augustin B.

(1824-97), tunnettu valtiopäivämiehenä ja ete-

vänä maanviljelijänä.
Beckman, Anders Fredrik (1812-94)

,

ruots. teologi, v:sta 1851 dogmatiikan profes-

sori Upsalassa, 1864-75 Hernösandin ja v:sta

1875 Skaran piispa. Huomiota herättivät ai-

koinaan hänen kirjoituksensa Viktor Rydbergiä
ja Waldenströmiä vastaan. Hänen katsanto-

kantansa oli lähinnä pietistinen: hän oli niaal-

likkotoiminnalle suosiollinen ja yksi „Fjell-

stedtin pappiskoulun" perustajia. J. G.

Beckman, Ernst johan (s. 1850), ruots.

politikko, ou sanomalelidentoimittajaua ja val-

tiopäivämiehenä (v:sta 1886) ahkerasti ottanut
osaa yhteiskunnallisten ja valtiollisten kysymys-
ten pohtimiseen, esim. työväenasioista, kuuluen
n. s. vapaamieliseen kokoomuspuolueeseen. Oli

1887-90 „Aftonbladet"iu päätoimittajana.
Beckinann, Ernst (s. 1853), saks. kemisti,

tunnettu orgaanis-syuteettisistä töistään sekä
molckylipainomääräyksiä varten keksimistään
konei-sta. W. B.

Beckmann, Johann (1739-1811), saks. pro-

fessori Göttingenissä, teknologisen tieteen perus-

taja. Hänen teoksistaan mainittakoon: ,.Grund-

sätzen der deutschen Land\virtschaff' (1769),

„Anleitung zur Teehnologie" (6:s p. 1808), „Vor-
bereitung zur Warenbunde" (2 osaa, 1795- 1800),

,.Physik.-ökonomische Bibliothek" (23 osaa, 1770-

1808), „Be)träge zur ökonomie, Teehnologie,

Polizei- und Kameralwissenschaft" (12 osaa,

1779-91), „Beiträge zur Gesch. der ErCndungen"
(5 osaa, 1780-1806).

Becque [bek], Henry Francois (1837-

99), ransk. kirjailija, naturalismin esitaistelija

draamallisen kirjallisuuden alalla. Katkera,
säälimätön realisti, jonka synkeä, kyynillinen
perhedraama „Les corbeaux", jonka hän moni-
vuotisten ponnistusten jälkeen sai näyttämölle
]8S2, saavutti meluisaa huomiota. Muita hänen
näytelmiään mainittakoon huvinäytelmät „Xa-
vette" ja ,,La parisienne". V. E-i.

Becquer fbekker], Gustav o Adolfo Do-
minguez (1836-70), esp. runoilija, kuului su-

kuun, joka alkuaan polveutui Saksasta. Suora-
sanaisena kirjailijana B. on E. T. A. Hoffmanin
hengenheimolainen, kun taas hänen tunnelma-
rikkaat uneksuvat säkeensä „Rimas'' johtavat
mieleen Heinen ; silti hän sentään säilyttää aito-

espanjalaisen tunnesävynsä. V. K-i.

Becquerel [btkrc'l]. 1. Antoine C^sar
B. (17SS-1878), ransk. fyysikko, professori Mus€e
d'histoire naturellessa, käsitteli varsinkin sähkö-

opillisia ja sähkömagneettisia kysymyksiä ja kir-

joitti teoksen ,.Trait<5 de r^lectricitö et de mag-
nftisme", 7 uid. — 2. Alexandre Edmond
B. (1820-91), ransk. fyysikko, edellisen poika,

tunnettu etenkin fosforisuutta ja auringon kir-

joa koskevista tutkimuksistaan.— 3. Antoine
Henri B. (1852-1908). edellisen poika, v:sta

1889 Pariisin polyteknillisen opiston johtaja.

Hänen tutkimuksensa käsittelevät etupäässä
sähköoppia ja elektro-optiikkaa. Erittäin tärkeä
on hänen keksintönsä (1896), että uraaninpitoiset
kappaleet lähettävät eräänlaisia säteitä, jotka

hänen mukaansa saivat nimen Becquerelin säteet.

Sittemmin hän on näitä tutkinut tarkemmin.
Sai 1903 keksinnöstään Nobelin fysiikan-palkin-

non ja tuli 1908 Ranskan Tiedeakatemian pysy-
väiseksi sihteeriksi; kuoli 6 viikkoa sen jälkeen.

r. r. K.
Becquerelin säteet ks. Radioaktivi-

teetti.
Beda /-("-/. lisänimeltä Venerabilis („kun-

nianarvoisa"') (674-735). anglosaks. munkki,
aikansa ensimäisiä juniiiluusoppineita, sai kas-

vatuksensa Monkuearmouthin benediktiiniläis-

luostarissa ja rupesi jo nuorena munkiksi Jar-

row'n Pyhän Paavalin luostariin, jossa hän eli

elämänsä loppuun saakka. Hänen luostarikam-
mioonsa vaelsi opinhaluisia kaikilta tahoilta.

Mutta huolimatta opetustehtävistään häneltä jäi

aikaa runsaaseen kirjailijatoimeen. Hänen teok-

sensa käsittävät saarnoja, pyhimyseliiniäkertoja,

virsiä, ajanlaskua koskevia kirjoituksia, kieli-

oppia ja selityksiä Raamattuun. Hänen kuului-

sin teoksensa on „Englannin kirkkohistoria"
(Historia ecclesiastica gentis anglorum, lib. V),

joka ulottuu Ctrsarista v:een 731 ; korvaamaton
lähde Englannin historian vanhemman keski-

ajan tuntemiselle. fL. H.)
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B('d7.;ilaiui'ii.

Bedford [bedf3dj, John Planlageuet,
B:n herttua (1389-1435), engl. sotapäällikkö ja

valtiomies. Kun hänen veljensä Henrik V tais-

teli Ranskassa, oli B. Englannin hallituksen joh-

tajana ja soti menestyksellä skotlantilaisia ja

ranskalaisia vastaan. Veljensä kuoltua hän
.«aattoi suuren osan Ranskaa Englannin vallan

alle, mutta hänen menestyksensä ehkäisi Jeanne
d'Arcin esiintyminen. (G. R.J

Bedidlik, vanha egyptiläinen kultaraha = noin
25 Smk.
Bedja ks. B e d z a.

Bedlam fbcdiam], Lontoossa 1547 perustettu

hulluinhuone, jonka nimi alkuaan oli ,,Bethle-

hem" (josta B. on väännös). Tätä sanaa käyte-

tään myös appellatiivise.sti

merkityksessä ,,hulluinhuone".
Bedza, paimentolaiskansa

Koillis-Afrikassa Abessiinian
pohjoispuolella Niilin ja Pu-
naisen-meren välillä, luulta-

vasti haamilaista alkuperää.
Nykyään he puhuvat pää-
asiassa arabian kieltä, mutta
myöskin omaa vanhaa mur-
rettaan. — Heidän ihonvärinsä
on suhteellisesti vaalea. Ara-
bialaisten valloituksen jälkeen

heidät käännettiin Tuuhametiu-
uskoon ja ovat he tehneet it-

sensä tunnetuiksi uskonkiih-
kostaan, (vrt. B e n i A m i i )

.

Beduiinit (arab. 6e<ire«;t = erämaan asukas)
ovat Arabiassa. Syyriassa ja Pohjois-Afrikassa

tavattavia arabialaisia

paimentolaisia, jotka lau-

moineen ja tavaroineen
siirtyvät paikasta paik-

kaan, kukin heimo nau-
tintoperäisellä alueellaan.

Usein he tietysti joutuvat
keskenään riitaan syöttö-

maitten rajoista, mutta
riidat eivät aina ole ve-

ristä laatua. Verikosto
heillä on ikivanha tapa,

jonka sijasta kuitenkin
usein turvaudutaan sak-

koihin. Matkustavaisten
ryöstämistä pitävät beduii-

nit luonnollisena oikeu-

Beduiim-ja.
tenänsä, näiden onkin
sentähden pakko palkata

beduiiniturvasaatto toisen heimon alueelta toi-

selle siirtyessä. B. asuvat vuohenvillakankaasta
tehdyissä teltoissa, joissa naisilla on eri osasto.

Huonekalut ovat melkein yhtä yksinkertaiset
kuin tuhansia vuosia sitten. Miesten pukuun
kuuluu sininen pumpulipaita voineen ja musta
päähuivi, jonka pään ympäri kääritty vahva
vuohenvillainen köysi pitää koossa. Sandaaleja
käytetään välistä ja talvella suojataan ruumis
paksulla karkealla valkearaitaisella tahi mus-
talla hihattomalla viitalla. Naiset käyttävät
housuja ja paita heillä on pitkähihainen. Ran-
teissa, nilkoissa ja kaulassa sekä korvissa ja

joskus nenässäkin heillä on metalli.set soljet.

Tyttölapset käyvät noin 6:nteen ikävuoteen ja

pojat mieskuntoisuuteen saakka aivan alastomina.

Harrift Befchm' .Stuwi?

Beduiinien aseet ovat puukko, keihäs, miekka
ja pyssy. Yhteiskuntaolot ovat yleensä kansan-
valtaiset. Kaikki täysikasvuiset miehet ovat
yhdenvertaiset. Seikiltä neuvoa kysymättä ei

kuitenkaan ryhdytä mihinkään toimeen. Us-
konto on nimeksi islami. Itse asiassa beduii-
neilla ei ole mitään virallista uskontoa, vrt.

Arabialaiset. K. T-t.

Beecher Stowe [blts3 stou], Harriet Eli-
sabeth (1812-06), omaa suk. Beccher, amer.
kirjailijatar, synt.

14 p. kesäk. 1812,
oli ensin opettajatta-
rena, meni 1836 nai-

misiin teologian pro-

fessorin C. E. Stowen
kanssa. Jo aiemmin
esiinnyttyään novel-
likirjailijana hän
1852 julkaisi maail-
mankuulun neekeri-

romaaninsa ,,Uncle

Tom's cabin" (suom.
„Setä Tuomon tu-

pa"). Tämä taiteel-

lisesti heikko, mutta
lämpimällä, sääli-

vällä sydämellä kir-

joitettu kirja vai-

kutti osaltaan varsin tehokkaasti Pohjois-Ame-
riikan kansalaissodan syttymiseen; ainakin se

saattoi neekeri-kysymyksen varsin elävästi koko
sivistyneen Euroopan ja Ameriikan tietoisuu-

teen. B.-S:n muista lukuisista, vaikka vähemmin
huomattavista kirjoista mainittakoon „The mi-
nister's wooing", „01dtowns folks", sekä hänen
onneton, Byrouiu muistoa vastaan tähdätty kir-

jansa „The true story of Lady Byron's life".

Suomeksi on B. S:n kirjoja ilmestynyt ,,Vaimoni
ja minä", ,,Lukin verkkoja", ,,Urpunen", ,,Setä

Tuomon tupa", ,,Pikku kettuja". B. jäi leskeksi

1886 ja kuoli 1 p. heinäk. 1896. V. K-i.

Beechey [hitsi], Frederick William
(1796-1856), engl. merenkulkija ja löytöretkei-

lijä, otti osaa Franklinin retkikuntaan 1818,

Parryn retkikuntaan 1819, tutki 1825-28 Amerii-
kan pohjoisrannikkoa Beringin-salmelta Kap
Barrowiin saakka, nimitettiin amiraaliksi 1854.

Beelsebub (hebr. „kärpäsjumala") esiintyy

U. T;.ssa (Matt. 12,.-,,; Mark. Z^; Luuk. 11,5-,,)

riivaajaisten päämiehen nimenä ; toisissa, parem-
missa käsikirjoituksissa kuuluu nimi joko Beel-

sebul tai Beesebul. vrt. B a a 1. Ar. B.

Beer, Adolf (1831-1902), itäv. historioitsija

ja valtiomies, \Vienin kauppa-akatemian profes-

sori 1858, sikäläisen teknillisen korkeakoulun
professori 1868 ; ministerineuvoksena otti tar-

mokkaasti osaa Itävallan kansa-, reaali- ja poly-

teknillisten koulujen opetuksen järjestämiseen

;

kuului edustajakamarin jäsenenä saksalaiseen

vasemmistoon, vastusti varsinkin klerikaalien

koulupolitiikkaa. Julkaissut suuren määrän his-

toriallisia teoksia, etenkin kauppa- ja finanssi-

sekä valtiollisen historian alalta, m. m. „Allge-

meine Oeschichte des Welthandels" (4 nid.

1860-84). K. R. li.

Beer, Michael (1800-33), saks. kirjailija

juutalaista syntyperää, ihanteellinen luonne.

Hänen huomattavin teoksensa on murhenäytelmä
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„Der Paria", joka käsittelee juutalaisuuden
asiaa; sen jälkeen ansaitsee mainitsemista näy-
telmä ,,Struensee".

Beernaert fbcrniVriJ, A u g u s t e Marie
Francois (s. 1829), belg. valtiomies, toimi
ensin asianajajana, osoittautui eteväksi puhu-
jaksi ja valittiin edustajakamariin ; oli 1873-78
yleisten töiden ministerinä Maloun klerikaali-

sessa ministeristössä. Kun klerikaalit 1884
pääsivät uudelleen valtaan, B. rupesi maanvilje-
lyksen ja teollisuuden ministeriksi, mutta tuli

jo samana vuonna pääministeriksi ottaen hoi-

toonsa raha-asiat. Hänen pääministerinä olles-

saan pantiin 1893 toimeen äänioikeusreformi.
B. pysyi hallituksessa vrteen 1894, jolloin luopui,
kun hänen ehdotuksensa suhteellisten vaalien
käytäntöön ottamisesta hyljättiin. 1895-1900
B. oli edustajakamarin puheenjohtajana, 1899
Haagin rauhankongressin jäsenenä. Ministerinä
hän hoiti taitavasti maansa raha-asioita ja kan-
natti flaamilaisten kansallisia vaatimuksia.

Beers, Jan van (1821-88), flaamil. runoi-
lija, kotoisin Antverpenistä, tuli ISöO flaamin
kielen ja kirjallisuuden professoriksi Antver-
penin Atheneumiin. B. on julkaissut runo-
kokoelman „Jongelingsdroomen" (1853), jonka
kaunissointuiset säkeet ja sisällyksen puhtaus
herättivät mieltymystä yleisössä samaten kuin
muodon täydellisyys ja syvällinen eläniän-
kat.somus. Myöhemmistä kokoelmista mainitta-
koo „Levensbeelden" (1858), „Gevoel en Leven"
(1869), „Rijzende Blaren" (1883).
Beethoven {-hufojij, Ludvig van (1770-

1827), .säveltaiteen suurmiehiä, syut. Bonnissa
luultav. 16 p. jouluk.

1770, alankomaalai-
sesta taiteilijasuvusta;

sekä isoisä että isä pal-

velivat Bonnin vaali-

ruhtinaan laulukuu-
nassa. B. sai säveltai-

teen ensi opetuksen
isältään; v. 1782 hän
tuli hoviurkuri Neefen
opj)ilaaksi; jo 1783 hän
pääsi vaaliruhtinaan
.soittokunnan piano-
.säestäjäksi. V. 1792 B.

muutti Wi('niin, jossa

opiskeli sävellystä

Haydnin, Sehenkin, Al-

hre<'htsbergerin ja Sa-
lierin johdolla. Ylhäis-

ten suosijain kannatus teki liänelle mahdolliseksi
kokonaan antautua säveltämiseen. Vaikka hän
sai hyvät palkkiot sävellyksistiiän, kärsi hän
usein ahdinkoa veljensä ja veljenpoikainsa täh-

den. Itse hän oli harvinaisen jaloluonteinen ja

vili)ittömästi totuutta etsivä mies, ja tämä ilme-

nee kauttaaltansa hänen teoksissaankin. Hänen
elämänsä haikeutena oli korvukijju, jonka vuoksi
hän jo 181)0 oli huonokuuloinen ja vähitellen

tuli aivan kuuroksi. Toisena pettymyksenä oli

.se, ettei hänen onnistunut saada omaa kotia. B.

kuoli Wieni.ssä 20 p. maalisk. 1827. — Hänen
teoksistaan mainittakoon etupäässä 9 sinfoniaa:

N:o 1, C-dur, vielä jonkun verran „mozartimai-
nen", N:o 2, D-dur, jo täysin itsenäinen tyylil-

tään, N:o 3, Es-dur, „Sankarisinfonia", alkuaan

Uei'tlu)vt'n.

Napoleonille omistettu (kunnes tasavaltaisuutta
ihaileva säveltäjä huomasi hänen varsinaiset tar-

koituksensa ja silloin vihastuneena repi rikki
omistuskirjeensä) , N:o 4, B-dur, solakkasävyi-
nen, „kreikkalainen", N:o 5, c-mol, valtaava
sävelkuvaus ihmissielun heräyksestä, toiveista,

taistelusta, tyhjentymisestä ja kirkkaudella täyt-

tymisestä, -— usean mielestä suuriarvoisin teos

kaikesta sinfoniakirjallisuudesta, N:o 6, F-dur,
,,Paimensinfonia", raikas, värikäs ja leikillinen

luonnonkuvaus, N:o 7, A-dur, ,.tanssin ihanne-
kuva", sisältäen puhdasta, hellää ja hienon hy-
myilyn valaisemaa elämäniloa, N:o 8, F-dur, päi-

vänpaisteinen pieuoiskuvaus, ja N:o 9, d-mol,
yltiömielinen, raju ja pilviä tapaileva jättiläis-

teos, jonka loppuosa päättyy laajaan kantaatin-
tapaiseen kuorolauluun (Schillerin runoon;
..Hymni ilolle"), ja joka tuntuu Ranskan suuren
vallankumouksen jälkikaiulta. Toiseksi ovat mai-
nittavat hänen pianosonaattinsa (38 luvultaan)
ja jouhikvartettinsa (16) ; sillä niissä, samoin-
kuin sinfonioissaan, hän on luonut oleellisesti

uusia sävellystyyppejä, joihin huippenee kaiken
edellisen ja perustuu koko seuraavan ajan elin-

kykyinen soitinmusiikki. Huomattavia ja kuu-
luisia mestariteoksia ovat myös hänen ainoa
oopperansa „Fidelio", juhlamessunsa „Mis3a so-

lemnis", viulu- ja pianokonserttinsa, viulusonaat-

tinsa, trionsa ja uvertyyrinsä ; kaikilla muilla-

kin soitinmusiikin aloilla hän on luonut kuihtu-
mattomia taideteoksia. Hänen sävellystensä ylei-

senä merkityksenä on yksilön sisällisen elämän
täysivoimainen ilmentäminen pelkillä soittimien

sävelillä, ilman laulua ja sanoja. Toisena, eten-

kin nykyajan vaarinotettavana ominaisuutena
on muodon täydellinen sopeutuminen sävellyksen
sisällykseen, niin ettei mikään jää pelkäksi täyt-

teeksi, vaan jokainen kohta on sisäisen sykin-

nän vaatimassa ilmaisumuodossa; suorastaan
tyhjentymätön ja samalla säästeliään hillitty on
B. aiheittensa asettelussa ja kehittelyssä, josta

johtuu sävellyksiin mitä yhtenäisin kokonais-
ryhti ja kuulijaa alinomaisessa jännityksessä
pitävä sanonnan tuoreus. Kun sellainen muodol-
linen mestaruus on niin rikkaan ja ylevähenki-
sen persoonallisuuden välineenä, kuin B. oli,

ymmärriimme hänen teostensa viehätyksen ja

niiden osaksi tulleen yleisen arvonannon. /. A'.

Beets, Xi kola as (1814-1903), alankom.
kirjailija, kirkkoliistorian professori, alkoi

romantikkona ja Byronin vaikutuksen alaisena,

mutta .saavutti maineensa mestarillisilla suora-
sanaisilla kuvauksillaan ,.Camera oh.scura"

(1835), joissa hän käsittelee hollantilaisia ai-

heita ilokkaalla, hyvänsävyisällä huumorilla.
Myöskin on B:llä mainetta hienona, lämpöisenä
runoilijana, jonka mallikelpoista kieltä kiite-

tään. B. on kirjoittanut myö.skiu kirjallis-

historiallisia ja teologisia teoksia. V. K-i.

Beffroi /hofriia'] (ran.sk.), keskiaikaisen lin-

nan päatortii.

Beg ks, B e i ja Bosnia.
Begardit ks. B e g i i n i t.

Begas, Reinhold (s. 1831), saks. kuvan-
veistiijä, opiskeltuaan Berliinin akatemiassa jn

Rauehin työhuoneessa hän matkusti v. 1856
Roomaan, jossa viipyi 3 vuotta. Michelangelo
ja barokkityyli ovat vaikuttaneet häneen varsin
tuntuvasti, samoin Arnold Böcklin. Hänen tai-
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teensä on euimmäkseen palvellut keisaria ja

isänmaata. Niin hän on veistänyt useampia kei-

sarillisen perheen jäsenten muotokuvia, Moltken
(Kansallismuseossa), Adolf Menzelin, Alexander
von Humboldtia (Berliinin yliopiston edustalla)

muotokuvat j. n. e. B. on sitäpaitsi toiminut
taideakatemian kuvanveisto-osaston johtajana ja

hänen esiintymisellään on ollut varsin suuri mer-

kitys saksalaisessa kuvanveistotaiteessa. Hänen
taiteessaan on voimaa ja tervettä realismia.

R. E. H.
Beggiatoa, bakteerisuku. ks. R i k k i b a k-

t e e r i t.

Begiinit (B e g u i n i t, B e g h i i u i t) ja

begardit, uskonnollisia yhdyskuntia 12:nnen
vuosis. toiselta puoliskolta, "saaneet nimeasä
Liege'n papista Lambert le BSgue'sta
(Beghe'stä; k. 1187). Lambert, joka monessa
kohdin muistuttaa nuorempia aikalaisiaan Pet-

rus Valdesta ja Fransiscus Assisilaista, esiintyi

voimakkaana parunuuksensaaruaajana katolisen

kirkon rappeutumista vastaan ja herätti ihas-

tusta varsinkin pyhissä neitsyeissä, jotka liit-

tyivät yhteen viettämään yhteiselämää ja saivat

pian pilkkanimekseen biguines. Lambeitin kuo-

leman jälkeen perustettiin Alankomaiden, Rans-
kan ja Saksan kaupunkeihin ja myöhemmin
Espanjaan, Italiaan, Böömiin ja Puolaan n. s.

begiinitaloja, joiden asukkaat, lesket ja

neitsyet, sitoutumatta nunnalupauksiin ja säi-

lyttäen oikeuden milloin tahansa erota, viet-

tivät itsensäkieltävää elämää harjoittaen kaiken-

laisia käsitöitä, hoitaen sairaita ja kasvattaen
löytölapsia j. n. e. Yhteyksien jäsenet olivat

enimmäkseen ylhäisön naisia. Begiinitalon joh-

tajana oli ,,mestarinna" (grunde dame, groot-

juffrouivj. Begiinien kukoistusaika oli 1250-

1350. Jo 13:nnella vuosis. kuri alkoi arvelutta-

vasti höltyä. Begiinitaloja on kuitenkin vielä

muutamien Belgian ja Alankomaiden kaupun-
kien laitaosissa. — Edellisten mallin mukaan
perusteltiin 13:nnen vuosis. alussa b e g a r d i-

taloja miehiä varten ; näiden asukkaat nou-

dattivat myöhemmin fransiskaanien (ks. t.) ter-

tiäärisääntöä. Heitä syytettiin kerettiläisyy-

destä. [E. Halimaan, ,.Geschichte des Ursprungs
der belgischen Beginen" (Berlin 1843) ; H. Haupt
teoksessa „Realenzyklopädie fiir protest. Theo-

logie und
(3Kirche"

pain.).]

/,. n.

Begonia,
V i n o 1 e h t i,

Ameriikan
kuumissa

osissa kasva-
via Begunia-
ctCE-heimoon
kuuluvia

meheviä yrt-

tejä. Maan-
alainen varsi

juurakko eli

mukuloita :

lehdet epämu-
kaisesti hert-

tamaisia; ku-
kat yksineu- Begonia. a kukkia, b hedelmä.

voisift. Emikukilla kehän alla 3-kulmainen siipi-

palteinen sikiäin. Sievien kukkiensa ja erit-

täinkin omituisten ja kauniiden lehtiensä vuoksi
suosittuja huonekasveja.
Behaim, Martin (n. 1459-1507) , saks. meren-

kulkija ja maantieteilijä, synt. Nurnbergissä,
kuoli Lissabonissa. B. toimi nuoruudessaan liike-

miehenä Flanderissa ja teki ensimäisen mat-
kansa Lissaboniin v. 1481. Täältä hän seurasi

portugalilaista Diego Cäo nimistä amiraalia
löytöretkelle pitkin Afrikan läntistä rantaa.

Hän oli Lissabonissa ollessaan jäsenenä kunin-
kaallisessa toimikunnassa (junta), jolla purjeh-

dustaidon edistämiseksi oli tehtävänä laskea
uusia tähtitieteellisiä- (kuu-) tauluja. B. asui

Azoreilla 1486-90 ja Nurnbergissä 1491-93, jossa

hän valmisti vielä säilössä olevan, kuuluisan
maanpallon.sa ; 1494-1506 hän oli taasen Azo-
reilla ja Lissabonissa. B:n muistopatsas pal-

jastettiin 1890 Nurnbergissä. IV". S-m.
Beham, B a rt hei (1502-40). saks. taide-

maalari ja kuparinpiirtäjä, Alb. Diirerin vaiku-

tuksen alainen, ja etevin niiden kuparinpiirtä-

jien joukossa, joita nimitettiin nimellä klein-

meister. Hänen taulunsa „Ristiinnaulitseminen"
cli saksalaisen renessanssin parhaita tuotteita.

Hänen veljensä Hans Sebald B. (1500-50)

oli myöskin taiteilija. R. E. H.
Belieniot [-ö'-] näkyy Job. 40,„ mukaan olevan

beheniä (= „eläin") sanan monikko ja merkit-

sevän suurta eläintä ; se ehkä on egyptiläinen

sana p-ehe-mau = „vesihärkä" = virtahepo. Joka
tapauksessa sillä tarkoitetaan Leviatanin ta-

paista mytologista olentoa, joka alussa hallitsi

kaosta. [Gunkel, ,.Schöp£ung u. Chaos" (1895).]

K. T-t.

Behen-pähkinät ovat erään itä-inti.Tlaisen,

kaikissa kuuman vyöhykkeen maissa viljellyn

puun, Moringa oleiferan, pähkinän kokoisia siipi-

palteisia siemeniä. Näistä saadaan b e h e u-

öljyä, joka ei härskiinny, ja jota siksi käyte-

tään hienojen koneiden, esim. kellojen, voitele-

miseen.
Behen-öljy saadaan erään Itä-Intiassa kasva-

van Moringa oleifera nimisen puun siemenistä

pusertamalla : väriltään valkoinen tai kellertävä,

ei eltaannu helposti; käytetään m. m. hiusvoi-

teeksi, pomaadoiksi, koneöljyksi. (W. B.)

Behistun (mpers. Bagastana, nyk. BisutiVn),

kylä Kurdistanissa Bagdadin ja Teheranin väli-

sen karavaanitien varrella; lähellä on kallio,

jonka sileäksi hiottuun kylkeen ou hakattu

korkokuva; se esittää m. m. Dareios I:tä, joka

polkee jalkoihinsa Vale-Smerdestä ; oheenliitetyn

nuolenpääkirjoituksen, jossa Dareios muinais-

persian, susan ja babylonian kielellä kertoo

kukistamistaan kapinanhankkeista, julkaisivat

RawIinson (1846), Norris (1853) ja Oppert

(1879). [„The sculptures and inscription of Da-

rius the great on the rock of Behistun" (1907).]

il. T-t.

Behm [Mm], Ernst (1830-84), saks. maan-
tieteellinen kirjailija, synt. Gothassa ; astui

V. 1856 J. Perthesin maant. laitoksen palveluk-

seen, perusti v. 1866 vuosikirjan „Geogr. Jahr-

buch" ja oli v:sta 1878 n. s. „Petermanns Mittei-

lungen''-nimisen maant. aikakauskirjan toimi-

tuksessa. Tämän lisävihoissa hän jatkoi v:sta

1872 H. Wagnerin kanssa julkaisemaansa tilas-



927 Behm—Beirut 928

töllistä teostaan „Die Bevölkerung der Erde".
Hän toimitti myöskin „Almanaeh de Gothan"
tilastollista osaa v:sta 1876. VV. S-m.
Behm. fbem], Iisak, käskynhaltia, oli jo

yhdessä Daniel Hjortin (ks. t.) kanssa ollut käy-
tettynä hallitustoimissa Lapissa ja Pohjan pe-

rillä, kun hän v. 1605 määrättiin Pohjanmaan
käskynhaltiaksi ja sai toimekseen korjauttaa
Oulun linnan sekä rakentaa uuden linnan, Ka-
jaanini! nnan, Vuohenginkosken rannalle. Syk-
syllä 1609 B. sai käskyn talvella tehdä hyökkäys-
retken Kuolaan, mutta kun hän ei saanut sitä

toimeen, kadotti hän kuninkaan luottamuksen
ja menetti seur. v. käskynhaltianvirkansa Eerik
Harelle. Kustaa Aadolfin hallituksen alussa B.

tavataan käskynhaltiana Ruotsin Länsipohjassa.
A'. G.

Behn fbein], A ph ra (1640-89), engl. kir-

jailijatar, kirjoitti ranskalaiseen malliin trage-

dioja, sekä sarjan mitä rohkeimpia ja avopuhei-
simpia huvinäytelmiä, joista tunnetuimmat ovat
„The foreed marriage" ja „The rover". Hän kir-

joitti myöskin novelleja, m. m. kirjallisuuden
ensimäisen neekerinovellin „Oroonoko". V. K-i.

Behrend [ber-J, William (s. 1861), tansk.

musiikkikirjailija ; on sepittänyt pieniä kirjoi-

telmia kotimaansa säveltäjistä sekä uudempaa
aikaa käsittelevän II osan yleistä musiikin-
historiaa „Illustrerct JIusikhistorie". I. K.
Behrens, Bert h a (s. 1S50), saks. kirjailija-

tar, kirjoittanut salanimellä W. Heimburg jou-

kon hyväätarkoittavia ,.liikutus"-romaaneja ja

novelleja, m. m. „Aus dem Leben meiner alten

Freundin" ja ,,Lumpenmullers Lieschen". Suo-
meksi ilmestynyt: ,,Ja rauha maassa". V". K-i.

Behrens, P e"t e r (s. 1868), saks. taiteilija ja

arkkitehti, alkoi taitelijauransa maalarina kuu-
luen Böeklinin runolliseen suuntaan, siirtyi sit-

ten arkkitehtuurin ja sovitetun taiteen alalle.

B. on Darmstadtin taitelijasiirtolan perustajia,

tuli 1903 Diisseldorfin Taideteollisuuskoulun joh-

tajaksi ja on eteväksi tunnettu sisäarkkitehtuu-
ristaaii ja ornamentiikastaan. E. S-m. rf E. R-r.

Behring, Emil Adolf von (s. 1854), saks.

liiiikäri ja bakteriologi, terveysopin professori

Xlarburgissa. saavut-
tanut maineensa

uudenaikaisen serum-
lerapian i)erustajana
ja kurkkumätiiseru-
Miin keksijänä, jonka
johdosta sai Nobel-
palkinnon V. 1901 ja

korotettiin aatelis-

arvoon. Sitäpaitsi B.
on julkaissut huomat-
tavia tutkimuksia de-
si nfektsioniaineista.

Julkaisuja; „Die Blut-

M'runitli.'rapie" (2

ity.r.i. Is'.i2), „Gesam-
iiielte .\bhandlungen
zur ätiolog. Therapie

von ansteekenden Krankheiten" (1893), ,.r)ie

Otsehichte der Diphtherie" (189,"), ,,Bekämp{ung
der Infektionskrankheiten" (1894), ,.lJiphtherie"

(„Bibl. von Coler"issa, 1901), „Tuberkulose-
brkiimpfung" (1903), „Atiologie u. ätiolog. Thera-
pie des Tetanus" (1904). V:sta 1900 B. julkaisee

K. V. V. lii'hnnK.

aikakauskirjaa „Beiträge zur experiraentellen
Therapie".

Bei, turkkilaisten virkamiesten, upseerien,
pasojen poikien ja muutamien maaherrojen arvo-
nimi. K. T-t.

Beijei- (Beier), Johan (1606-69), posti-

virkamies, kotoisin Saksasta, joutui Axel Oxen-
stjernau toimesta Ruotsin valtion palvelukseen;
tuli 1637 kauppakoUegin sihteeriksi ja 1642
sen ohessa „valtakunnan, suuriruhtinaskunnan
ja valtakunnan alaisten maakuntain postimesta-
riksi": julkaisi hallituksen toimesta v:sta 1645
Kuotsin vanhinta sanomalehteä „Ordinari Post-
tijdender". B. pani toimeen useita parannuksia
Ruotsin äsken perustetussa postilaitoksessa;

otti V. 1663 vuokralle Ruotsin ja Suomen posti-

laitoksen ja sai postitirehtöörin arvonimen;
aateloitiin 1654. [Postverkets minnesskrift,
1903.]

Beilstein, Friedrich Conrad (1838-

1900), ven. kemisti, tuli 1866 Pietarin teknil-

lisen korkeakoulun professoriksi sekä 1886 tiede-

akatemian jäseneksi. B. on julkaissut laajimman
ja täydellisimmän orgaanisen kemian käsikirjan,

mitä tähän asti on ilmestynyt. IV. B.

Beira. 1. Portugalin maakunta, jota rajoit-

tavat Atlantin valtameri. Espanja sekä Minhon,
Traz oz Montesin, Alemtejon ja Estremaduran
maakunnat, 23,942 km\ 1,515,834 as. (1900). Ran-
nikko on alavaa, mutta muuten maa on vuorista
(Serra da Estrella). B:ssa viljellään maissia
ja vehnää, viiniä ja etelänhedelmiä sekä harjoi-

tetaan karjanhoitoa (lampaita ja sikoja). Ranni-
kolla kuivataan merisuolaa. Minerualilähteitä.

Pääkaupunki: C o i m b r a. — 2. Kaupunki kaak-
koisessa Afrikassa, Portugalin Mosambikissa,
Pungve-joen suulla. Kuuma ja sateinen ilman-
ala. B. on nopeasti vaurastunut, se kun on lyhim-
män, Etelä-Rhodesian pääkaupunkiin Salisburyyn
fkultarikkaaseen Mashonamaahan) vievän rauta-
tien liihtökohtana. 7,200 as. (1904), niistä suuri

joukko eurooppalaisia.

Beiram (pers.-turkk. = „juhla"), kahden muha-
mettilaisen juhlan nimi. Pikku beiramia (kyt-

si/Ic hiiramj vietetään jiaastokuun Ramadania
loputtua savval-kuun kolmena ensimäisenä ]>äi-

vänä jokseenkin samalla tapaa kuin kristityt

viettävät joulua ja uudenvuoden juhlaa. Ennen
kaikki-a pikku b. on anteliaisuuden juhla, jolloin

köyhiä muistellaan. Iso beiram Ibujulc beiram)
alkaa su-l-hidil?.a kuun 10:ntenä p;nä, jolloin

pyhiinvaeltajat yleisellä uhrijuhlalla lopettavat

^Iekassa suoritettavat menot. Jokainen muha-
mettilainen perheenisä teurastaa sinä päivänä
lampaan tai vuohen ja panee toimeen juhla-ate-

rian. Muuten kuuluu tähän juhlaan samanlai-
sia huveja kuin pikku beiramiin. K. T-l.

Beirut (ent. lierytos), kaupunki samannimi-
sessä Turkin vilajeetissa Syyriassa Välimeren
rannalla, n. 120,000 as., joista tuskin neljäsosa

on muhamettilaisia. Muut ovat mitä erilaisim-

piin tunnustuksiin lukeutuvia kristittyjä (eni-

ten kreikk.-katoli.ia, marouiitteja ja melkiit-

tejä) ; euroo|ipalaisia asuu I!:ssa n. 3,000. B. on
ihanalla paikalla nuuitainia km rannasta kohoa-
van Libanonin-vuoriMi juurella. Se on iSyyrian

tärkein kauppakauiuinki ja sivistyksen ahjo.

V. 1893 valmistui suuri aallonmurtaja, joka loi

liille Syyrian ainoan kelvollisen sataman. V:sta
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1895 kapearaiteinen, osittain hammastettu rau-

tatie yhdistää B:in Damaskokseen. Tärkeim-
mät vientitavarat ovat vilja, raakasilkki, tu-

pakka, villa, viini y. m. Libanonin seudun ja

sisämaan (Hauranin) tuotteita. B:ssa on hyvä
vesijohto ja kaasuvalaistus. Jlonella valtiolla

siellä on pääkonsulinsa. Siellä myös asuu
kreikk.-katolinen ja maroniittein piispa sekä
melkiittein patriarkka ja paavin valtuusmies.

B. on lähetysseurojen toiminnan pääpaikka Syy-
riassa. Siellä on komea jesuiittain yliopisto

ja ameriikkalais-presbyteoriläinen opetuslaitos,

kumpikin varustettu oivallisella kirjapainolla.

Kirjapainoja B:ssa kaikkiansa on toista kym-
mentä ja arabiankielisiä sanomalehtiä ja aika-

kauskirjoja ilmestyy siellä useita. Kouluja on
toista sataa, sairaaloita, turvakoteja, kirkkoja
ja moskeioita suuri joukko. A'. T-L.

Beke [blk], Charles Tilstone (1800-74)

,

engl. löytöretkeilijä ja maantieteilijä. Tutki
1837 Kuolleen-meren seutuja Palestiinassa. Kävi
useita kertoja Abessiiniassa, missä tutki God-
jämin sekä etelässä olevat tuntemattomat seu-

dut. Johti 1865 onnistumattoman retkikunnan
sinne vapauttaakseen englantilaisia vankeja.
Matkusti 1873 Egyptissä ja Punaisella-merellä.

Otti innokkaasti osaa eri maantieteellisten riita-

kysymysten ratkaisemiseen, sekä Niilin lähteit-

ten tutkimiseen ; hän ehdotti, että näitä haet-

taisiin itärannikolta käsin. B. on kirjoittanut
monta maantieteellistä teosta ; tärkeimmät käsit-

televät Abessiiniaa ja Niilin lähteitä. W. S-m,
Bekkasiini ks. Taivaanvuohi.
Bekker, Balthasar (1634-98), holl. refor-

meerattu jumaluusoppinut. B. oli Cartesiuksen
suuri ihailija; vastusti aikansa taikauskoa; eri-

tyisesti on huomattava hänen teoksensa „De beto-

verde Wereld", jossa hän kumoaa uskon demo-
nisiin voimiin ja selittää raamatunkertomukset
pirun riivaamista ihmisistä luonnollisella tavalla.

Vapaan katsantokantansa takia B. v. 1692 ero-

tettiin Amsterdamin saarnaajan virasta (johon
virkaan hän oli tullut 1679). K. O.

Bekker, Elisabeth (1738-1804), hollantil.

kirjailijatar, joka yhdessä ystävättärensä
Agathe Uekenin (1741-1804) kanssa kir-

joitti sarjan Richardsonista herätteensä saa-

neita, johdonmukaisen toimintansa ja tyydyttä-
vän luonteenkuvauksensa sekä luonnollisen dia-

loginsa vuoksi huomattavia romaaneja, kuten
:,Abraham Blankaart" ja „Historie van Sara
Burgerhart". V. K-i.

Bel, babyl. sana = länsiseerail. l)a'al - „herra".
Käytettynä jumalien arvonimenä se vähitellen
tuli merkitsemään erityistä jumalaa. Bel oli

sama kuin Nippurissa palveltu sumerilainen
lu-lil (josta kreik. lUinos Damasciuksella)

.

„Maitten herrana" eli taivaallisen manteren
(eläinradan) ja maallisen maan hallitsijana Bel
Anu ja Ea jumalien kanssa muodosti babylonia-
laisen teologian ylimmän kolminaisuuden. Myö-
hemmin Bel oli Babylonin kaupungin suojelus-

jumalan Mardukin liikanimi. K. T-t.

Bel, Mäty.ls [böl mätjäs] 1. B e 1 i u s, M.
(1084-1749), kuuluisa unk. maantieteilijä ja his-

torioitsija, pappi, v;sta 1719 Pozsonyin evank.
lyseon rehtori

; pääteokset: „Hungaria; antiqua;
et novfE prodromus" (Niirnh. 1723), „Adparatus
ad historiara Hungarise" (Pozsony 1735-46) ja

30. Painettu '-/,;09.

kesken jäänyt erinomainen „Notitia Hungarise
nova; historico-geographica" (4 osaa, VVien 1735-
42). Perusti (yhdessä Marthin ja Beerin kanssa)
1721 ensimäisen varsinaisen sanomalehden Un-
kariin (,,Nova Posoniensia")

;
julkaisi myös (yh-

dessä Krmanin kanssa) uuden tsekinkielisen
raauiatunlaitoksen (1722). B:iä sanottiin 18;n-
nen vuosis. oppineimmaksi unkarilaiseksi.
Bela Ibe-J, neljän unk. kuninkaan nimi. 1.

B. I, kuninkaana 1061-63, saavutti kruunun vel-

jeltään Andräsilta (joka taistelussa kaatui), ku-
kisti pakanuuden surmauttamalla joukon sen
johtajia, ja kuoli sotaretkellä saksalaisia vas-
taan. — 2. B. II Sokea, 1131-41, heikko ruhti-
nas, puolisonsa, serbialaisruhtinattaren Helenan
johtama. — 3. B. III, 1173-96, Konstantinopo-
lissa kasvatettu, oli voimakas hallitsija, yhdisti
jälleen Dalmatsian Unkariin. — B. IV, 1235-70,

Andräs ILn poika, asutti saksalaisia maahan ja

komaaneja Siebenbiirgeniin (Erdfilyiin), pakeni
1241 mongoleja Dalmatsian saariin, taisteli me-
nestyksellä Itävaltaa vastaan ; hänen hallituk-

sensa viimeiset vuodet olivat jälleen rauhatto-
mat poikansa Istvanin nostaman kapinan joh-
do.sta. K. O.

Belaja (suom. „va!koinen")
, joki Itä-Venäjällä

Orenburgin ja Ufan kuvernementissa, lähtee Ura-
lilta ja laskee Kama-jokeen vasemmalta. B. on
näiden seutujen tärkein liikeväylä ; sitä myöten
kuljetetaan metallitavaroita, viljaa ja puutava-
roita. Sen rannalla on m. m. Ufan kaupunki.
Belbog' 1. Bjelbog „valkea jumala", muka

luoteisslaavilaisten palvelema valon ja hyvyy-
den jumala, jonka vastamahti oli cernobog (ks.

t.) , „musta jumala". Koko B. on pelkkää myö-
hempää keksintöä 18:nnelta vuosis. </. J. M.
Belcheu [-IhjenJ. 1. Vuori Schwarzwaldissa,

Freiburgista etelään, 1,414 m yi. merenp. B.-sola

vie Wiesentalista Munstertaliin, 1,119 m yi me-
renp. — 2. (ransk. Ballon), useilla Vogee-
seihin kuuluvilla vuorenhuipuilla on tämä nimi,

kuten Sulzer B., B. d'Alsaee y. m.
Belcher [bcltsa], Sir Edward (1799-1877),

engl. meriupseeri ja tutkimusmatkailija, seurasi

1825 Beecheytä Beringin-salmelle, teki vv. 1836-

42 matkan maan ympäri ja johti vv. 1852-54

titä arktista retkikuntaa, joka lähetettiin hake-

maan Franklinia. Tällä matkalla hän oli pakoi-

tettu hylkäämään 4 laivaa ja palaamaan takaisin

viidennellä. Hän on julkaissut maant. teoksia ja

matkakertomuksia, kuten suuresta ekvaattori-

virrasta, matkastaan maan ympäri ja Franklinin

pelastamiseksi tekemästään retkestä. Pääteos:

„Narrat. of a voyage round the World" (1843).

Belcikowski [-tsiko'-], Adam (1839-1909),

puolal. kirjailija, oli dosenttina Varsovan puolal.

yliopistossa ja on paitsi kirjallishistoriallisia ja

kriitillisiä tutkielmia julkaissut suosittuja huvi-

näytelmiä ja historiallisia draamoja sekä novel-

leja.

Belcredi /-e'-/, R i ch a r d (1823-1902), kreivi,

itävalt. valtiomies, 1864 Böömin käskynhaltija,

tuli V. 1865 klerikaalis-ieodaalisen puolueen joh-

tajana ministeripresidentiksi, jollaisena työsken-

teli itsevaltiuden ja konkordaatin puolesta sekä

vapaamielisten saksalaisten ja unkarilaisten ku-

kistamiseksi, erosi helmik. 1867; oli 1881-95

ylimmäisen hallinto-oikeusistuimen presidenttinä

ja v:sta 1881 herrainhuoneen jäsenenä. K. R. B.
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Belem [-le'r]]. 1. Lissabonin, Portugalin pää-
kaupungin läntinen etukaupunki. — 2. Brasilia-

laisen Parä valtion virallinen nimi (Santa
Maria de B.). W. S-m.

Belemniitit, paleont., sukupuuttoon kuolleit-

ten, nykyisten mustekalain sukuisten pääjalkais-
ten jäännöksiä. Näitä eläimiä (lahko Belemnoi-
dea) on ollut monta sataa lajia, ja niitä on elä-

nyt permikaudelta liitukaudelle asti. Niistä
ovat säilyneet vain kalsiumkarbonaatista muo-
dostuneet sisusrungot, pitkähköt, usein nuolen-
kärjen muotoi-set puikot, joita juuri nimitetään
belemniiteiksi. Ennen näitä käytettiin taika-

uskoisiin t.nrkoituksiin („pirun.sormi") . P. E.

Bel-etage [belleiä'ij (ransk.), talon ensimäi-
nen kerros.

Belfast lbelfä'st]. 1. Antrimin kreivikunnan
kaupunki, Ulsterin maakunnassa, Irlannissa,

missä Lagan-joki laskee Belfast-lähteen (B.

Lough), 350,000 as. Irlannin tärkeä kauppa- ja

teollisuuskaupunki. 17:nnen vuosis. loppupuolella
perustivat hugenotti-pakolaiset Belfastin kohruu-
ja kutomateoUisuuden. Korkealle on etenkin
pellavateollisuus (valkaisu) kohonnut. Suuria
laivanveistämöitä. Suurta vehnän, maissin ja

pellavan tuoutia. A'^ienti (pellavalankojen, rau-

dan, suolan, väkijuomien) ulkomaille tapahtuu
suurimmaksi osaksi Liverpoolin ja Glasgow'n
välityksellä. V. 1906 nousi B:iin tulleiden lai-

vojen yhteenlaskettu kantavuus n. 2," milj. ton-

niin. B:lla on kuten Irlannin useimmilla meri-
kaupungeilla kaunis asema; se on Irlannin pres-

byteriaanein pääpaikka. Paljon sivistyslaitok-

sia. Hyvä kasvitieteellinen tarha antaa oival-

lisen kuvan Irlannin kasvikunnasta. Hyvänteke-
väisyyslaitoksia. B. perustettiin 1602. — 2.

Mainen valtion kaupunki Pohj.-Ameriikan Yh-
dysvalloissa; sijaitsee Penobscot-lahden rannalla
n. ö.OOO as. Hyvä satama. W. S-m.

Belfort [helfö'r]. Ranskassa. 1. Departementti
Elsassin ja Sveitsin rajalla, 608 km', 95,421 as.

— 2. B:n departementin pääkaupunki, 31,049
as. (1906), Vogeesien ja Jura-vuorten välissä.

B. on asemansa vuoksi tärkeä kauppakeskus,
mutta varsinkin erinomaisen luja linnoitus.

Ransk.-saksalaisessa sodassa B. tuli kuuluisaksi
urhoollisen jiuolustuksensa johdosta; piiritystä

kesti marrask. 3 p:stä 1870 helmik. 15 p:ään
1871. Vasta silloin linnan puolustajat alkanei-

den rauhanneuvottelujen menestymiseksi sekä
Ranskan hallituk.sen nimenomaisella luvalla luo-

vuttivat linnan saksalaisille. B;n urhean puo-
lustuksen takia sai Ranska sen rauhanteossa
Saksalta takaisin. K. R. Ii.

Belgia (tähän kartta kirjoituksessa „Alanko-
maat"), kuningaskunta Pohjanmeren rannikolla,

Alaukomaitten, Saksan, Hanskan ja Pohjanme-
ren välissä, 29,456 km=, 7,317,561 as. (1907). 248
km^:llä. Euroopan tiheimmin asuttu itsenäinen

valtio. — Maas- ja Sanibre-jokien pohj.- ja länsi-

puolella olev.a osa maata on samaa alankoa kuin
Alankomaatkin. Tämä osa on n. s. Ala-Belgia,

jonka piiäjoki on Schelde. Suuri osa tasankoa
on marskimaata. jonka suojaksi merta vastaan
on rakennettu valleja sulkuineen; täten synty-
vät n. s. p o 1 d e r i t (ks. t.). Maaperä on osaksi

diluviaalista hiekkaa, osaksi hedelmällistä allu-

viaalista marskisavea. B:n lyhyt rannikko kul-

kee melkein suoraviivaisesti lounaasta koilliseen ;

pilkin sitä kulkevat lentohiekkavallit, dyynit,
melkein yhtäjaksoisina. Maas- ja Sambre-jokien
eteläpuolella kohoaa Ylä-Belgia, jonka Reinin
liu.skavuorten läntiset haarat, metsäiset tahi
soiset Ardennit (ks. t.) sekä Hohe Venn täyt-
tävät. Ylä-Belgia kuuluu Maasin jokialueeseen.
Täällä on maan korkein huippu Baraque Michel,
675 m yi. merenp., Hohe Venn vuorella, kaak-
koisrajalla. Sekä Maas että Sehelde saavat
alkunsa Ranskassa ja laskevat mereen Alanko-
maitten alueella. Schelden (ransk. Escaut)
lisäjoet B:ssa ovat Lys, Dender ja Rupel ; Maa-
sin (ransk. la Meuse) Sambre ja Ourthe, Vesdre
ja AmblSve syrjäjokineen. Sekä Schelde että

Maas ovat purjehdittavia ; niitä yhdistävät toi-

siinsa lukuisat kanavat. — Maa jakaantuu usei-

hin luonnollisiin maakuntiin: Flanderi meren ja
Schelde-joen välillä ; Waas 1. Waes alisen Schel-

den ja Alankomaiden rajan välillä; Kcmpen
(Campine) pitkin pohjoista rajaa Antverpenin
itäpuolella, jossa on suuria soita etenkin Lim-
burgin pohj.-osassa ; Hageland, Brysselin koillis-

puolella: valloninen Brabant; Hennegau (Hai-
naut) Maas- ja Sambre-jokien välissä; Marlagne
(Sambre-Maasmaa) pohjoisessa; Fagne etelässä.

Maas- ja Ourthe-jokien välissä ; Condroz pohjoi-
sessa ; Fanienne etelässä ; Ardennes sekä Hautes
Fagnes (Hohe Venn, kuitenkaan ci samannimi-
nen vuori) maan kaakkoiskulmassa, Ardenuein
eteläpuolella sijaitseva ylätasanko. Ilmanala
leutoa meri-ilmastoa, sataa usein, lounaistuulet
ovat vallitsevina, talvisin raivoaa usein myrs-
kyjä.

B. on sangen tasaisesti asuttu maa; sen mui-
hin osiin nähden harvemmin asuttuja seutuja
ovat ainoastaan Luxemburg ja Campine. Maa-
han muuttaneiden luku, joka viime aikoina on
noussut n. 30,000 vuodessa, on ollut maasta läh-

teneiden lukumäärää jonkun verran suurempi.
Kieliraja flaamin ja vallonin kieltä puhuvien
välillä kulkee eteläisestä Länsi-Flanderin provins-

sista melk. suorana viivana Liittichin provinssin
pohjoisosaan. Vuosisadan vaihteessa puhui kan-
sasta 42,2 ^ flaamin, 38,6 % ranskan (vallonin)

ja 0,4% saksan kieltä; useampaa kuin yhtä
näistä puhui 13,T c{,. Flaamin ja ranskan kie-

let ovat kumpikin laillisesti tasa-arvoiset. Väestö
on melkein poikkeuksetta roomal.-katolista (ark-

kipiispa Malines- 1. Mechelnin kaupungissa) :

maassa on vain 20,000 protestanttia ja 4,000

juutal. Kansansivistys on verrattain alhaisella

kaunalla (8 vuotta täyttäneistä on 19 % luku-
taidotonta). Maan neljästä yliopistosta ovat
Gentin ja Luttichin yliopistot valtion, Brys.selin

yliopisto on n. s. vapaa yliopisto ja Leuveniu on
katolinen. Käytännöllisiä ammatteja varten on
olemassa paljon oppilaitoksia (maanviljelystä,
teknillisiä tieteitä ja kauppaa varten) ; taide-

koulut ja -kokoelmat ovat arvokkaita.
Sekä maanviljelyksen että teollisuuden alalla

B. on korkealle kehittynyt: '/» kansasta harjoit-

taa maanviljelystä, peltomaa on laajuudeltaan
2'/] milj. ha, pieniin palstoihin jaettuna; sitä

viljelee varakas pieniviljelijäväestö. Paitsi rehu-
kasveja, ruista, kauraa ja vehnää, ovat pellava
ja sokerijuurikasviljelykset tärkeät; pellavaa
etupäässä Lys-joen seuduilla; kaupnnkeskuksena
r(.urtrain (Kortrijk) kaupunki. — Karjanhoidon
alalla on nautakarjan ja sikojen ]iitäiLiiiieii tiir-
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kein. B;n teollisuus, jonka harjoittajien luku
nousee enempään kuin 1 '/a miljoonaan, perustuu

suureksi osaksi maan rauta- ja kivihiilirikkauk-

siin ; myöskin saadaan paljon sinkkiä. Suurim-
mat kivihiilialueet ovat Monsin ja Charleroin

seuduissa ; rautaa saadaan Liittichin ja Namurin
ympäristöstä, sinkkiä Moresnefn ja Verviers'n

luota. Kiviliiiliä saadaan 122:sta kaivoksesta

23 milj. tonnia vuodessa; työvoima on n. 140,000

miestä. Rautamalmia saadaan n. 200,000 tonnia.

Suurteollisuuden alalla ovat, maan metallirik-

kaudesta huolimatta, ensi sijassa kehruu- ja ku-

tomatehtaat huomattavat ; näistä etenkin pel-

lava- ja villatehtaat, edelliset Tournaissa, jälk.

Verviers'ssä. Puuvillateollisuuden keskuksena on
Gent ; Bryssel on tunnettu pitsifeollisuudestaan.

metalliteollisuuden pääpaikka on Liittich (Liöge).

Kuuluisa koneteollisuudestaan on myöskin Se-

raing. — B:n kotimaankauppa osoittaa maan ylei-

sestä vaurastumisesta johtuvaa tasaista kehi-

tystä ; mutta maan maantieteellisen aseman joh-

dosta on kuitenkin ulkomaan kauppa ja ennen
kaikkea läpikulkukauppa sille tärkeä. Itse asiassa

B. onkin kaupanvälittäjänä suurelle osalle Saksaa,

Ranskaa ja Englantia, ja B:n kautta kulkevien
tavaroitten arvo nousee erinomaisen suuriin sum-
miin. Vuosien 1831-1840 välillä, siis Belgian
valtiollisen itsenäisyyden 10: nä ensi vuonna, oli

läpikulkutavaroiden vuotuinen arvo n. 25 milj.

frangia; nykyään se nousee yli 1,200 milj. ja oli

esim. 1904 yli 1,666 milj. frangia. B:n oma me-
renkulku on vielä vähäpätöinen. Tärkeimmät
kaupungit ovat Bryssel (Bruxelles), Antvorpen
(Anvers), Liittich (Liege), Gent (Gand), Me-
cheln (Malines), Brugge (Bruges). — Raha: 1

frangi = 1 Smk.
V. 1831 annetun ja 1893 tarkistetun peruslain

mukaan B. on perustuslaillinen kuningaskunta.
Eduskunta on kaksikamarinen. Sen muodostavat
110 jäsenestä kokoonpantu senaatti, joka osaksi

välillisillä osaksi välittömillä vaaleilla valitaan

8:ksi vuodeksi, sekä 166 jäsenestä kokoonpantu
toinen kamari (1 edustaja 40,000 asukasta kohti)

.

Molemmat kamarit valitaan suhteellisilla vaa-

leilla, toinen kamari kahden vuoden ajaksi, mutta
vuosittain '/a edustajista eroaa. Vaaleissa on
kullakin 25 vuotta täyttäneellä ja vähintään
vuoden ajan samassa kunnassa asuneella mie-

hellä, jota ei laki ole äänioikeutta menettäneeksi
tuominnut, yksi ääni ; kullakin 25 vuotta täyt-

täneellä kiinteistön omistajalla, jonka kiinteistön

arvo nousee vähintään 2,000 frangiin, kullakin

vähintään 100 frangin korkotuloja nauttivalla,

sekä kullakin 35 vuotta täyttäneellä 5 frangin
henkilöveroa maksavalla naineella miespuolisella

kansalaisella tai leskimiehellä, jolla on aviollisia

lapsia, kaksi ääntä. Akateemisesti sivisty-

neillä ja niillä, jotka ovat tai ovat olleet ylem-
mässä, korkeampaa sivistystä edellyttävässä yh-
teiskunnallisessa virassa tai asemassa, kolme
ääntä. Belgialainen mies on 20:nnestä ikävuo-
destaan asevelvollinen; valtio hankkii kuitenkin
sijaisen 1800 frangista. Palvelusaika on 8 vuotta
vakinaisessa väessä ja 5 vuotta reservissä ja

palvellaan jalkaväessä 20 kuukautta, ratsu-

väessä ja ratsastavassa tykkiväessä 36 kuu-
kautta. Sitäpaitsi on olemassa kansalaismiliisi.
B:n pääkaupunki on Bryssel (Bruxelles).

Vuotuinen kulunkiarvio on lähes 600 milj. fran-

gia; valtionvelka n. 3,4 miljaardia frangia. Li-
pun värit: musta, keltainen, punainen. B. on
tähän asti ollut personaaliunionissa siitä muu-
ten riippumattoman afrikkalaisen Kongo-valtion
(Etat Ind^pendant du Congo) kanssa, mutta v.

1908 Kongo-valtio julistettiin B:n siirtomaaksi.
W. S-m. (K. R. B.)

Historia. V. 57 e. Kr. Csesar valloitti B:n.
Sen asukkaina olivat siihen aikaan belgialaiset

(ks. t.). Kansainvaellusten aikana frankit val-

loittivat B:n, joka sen jälkeen kuului frankkien
valtakuntaan. Verdunin sopimuksessa (843) lii-

tettiin läntinen puoli (Artois ja Flanderi) Rans-
kaan, muu osa joutui Lotharille. Eri vaiheiden
jälkeen B. joutui, samoinkuin Alankomaatkin,
myöhemmällä keskiajalla Burgundille sekä
Kaarle Rohkean kaaduttua Nancyn taistelussa
1477 perintönä Habsburgin suvulle, kuuluen
v:sta 1556 Espanjan kuninkaalle Filip II:lle.

Alankomaiden (ks. t.) vapaustaistelussa B. pysyi
katolisena eikä yhtynyt Utrechtin Unioniin.
Vapaustaistelun päätyttyä Westfalin rauhaan
1648, B. jäi Espanjan vallan alle. Saivatpa
Alankomaat oikeuden sulkea Schelde-joen suun
B:n merikaupalta.
Ludvik XIV:n sodista Itävaltaa ja Hollantia

vastaan B. kärsi paljon. Osia Flanderista oli

luovutettava Ranskallekin. Utrechtin rauhassa
1713 B. joutui Itävallalle. Alankomaat saivat
oikeuden pitää joukon belgialaisia linnoituksia

miehitettyinä (n. s. barrieeri-sopimus) . Itävallan
perintösodan (1740-1748) jälkeisenä aikana B. sai

kauan nauttia rauhan siunauksia edistyen sekä
taloudellisessa että henkisessä suhteessa. Josef II

(1780-90) sai barrieeri-sopimuksen peruutetuksi.
Hänen tavaton uudistusintonsa aikaansai kui-

tenkin 1788 kapinan, joka vasta kahden vuoden
perästä kukistettiin. Ranskan vallankumous
aikaansai käänteen B:n historiassa. Jemappen
taistelun (1794) sekä Campo-Formion (1797) ja

Lunevillen (1801) rauhain tuloksena oli B:n täy-

dellinen liittäminen Ranskaan. Se jaettiin kym-
meneen departementtiin ja sai Ranskan lait ja

laitokset. Jälkeen 1792 ei Schelde-tulli enää ole

ollut esteenä B:a kaupalle.

Napoleonin kukistuttua yhdistettiin Wienin
kongressin päätöksen mukaisesti B. ja Alanko-
maat. Yhdistettyjen Alankomaiden kuningas
Vilhelm I vahvistutti hallitusmuodon molemmille
maille yhteisesti, mutta se oli B:lle sangen epä-

edullinen, etenkin kun B. suurempaan väki-

lukuunsa nähden tuli eduskunnassa huonommin
edustetuksi kuin Hollanti. Tämä, kuiu myös
uskonnolliset ja kansalliset vastakohdat ynnä
muut seikat aikaansaivat ja ylläpitivät katke-

ruutta molempien maiden välillä, ja seurauksena
heinäkuun vallankumouksesta Ranskassa 1830

tapahtui syksyllä samana vuonna B:ssak)n vallan-

kumous, joka aikaansai unionin purkamisen
ja B:n kuningaskunnan perustamisen. Kunin-
kaaksi valittiin 1831 Sachsen-Koburgin prinssi

Leopold. Kun kuningas Vilhelm ei tahtonut tai-

pua uuteen asiain tilaan, syntyi lyhyt sota Hol-

lannin kanssa, joka 1832 Ranskan avulla päättyi

B:n eduksi. Leopold I:tä seurasi 1865 nyk. hal-

litsija Leopold II. Alussa maassa ei ollut selvää

puoluejakoa, mutta jälkeen 1846 on vuoroin va-

paamielinen, vuoroin vanhoillis-katolinen puolue

ollut hallituksessa, viimemainittu eräistä miuis-
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terivaihdoksista huolimatta yhtämittaa v:sta

1884 asti. B:n huomattavimmat valtiomiehet

ovat vajjaamielisessä puolueessa olleet Rogier ja

Fröre-Orban stkä katolisessa puolueessa Beernaert

ja Woeste. Painavimmat riitakysymykset ovat

koskeneet kansanopetusta ja äänioikeutta. V. 1879

aikaansaatiin laki, jolla uskonnonopetus poistet-

tiin valtion koulujen varsinaisesta opetusohjel-

masta, mutta 1895 katolinen puolue sai jälleen

uskonnonopetuksen pakolliseksi. V. 1893 säädet-

tiin yleinen äänioikeus (miespuolisille kansalai-

sille). — 1880-luvulta on sosialistinen liike saa-

nut vauhtia B:5sa. V. 1886 tapahtui huomattavia
työväenlevottomuuksia. — B:n valtiollisessa elä-

mässä on kielellisellä vastakohdalla molempien
kansanainesten välillä myöskin ollut merkitystä.

K. U. B.

Belgialaiset. 1. Kelttiläinen kansa, joka van-

halla ajalla asui Pohj.-Galliassa, Seine- ja Hein-

jokien välissä. Osa belgialaisia asui vielä C^-
sarin aikana Etelä-Britanniassa. Belgialaiset oli-

vat muita gallialaisia raaemmat ja sotaisemmat.

Strabon mukaan heitä oli n. 1 milj. asekuntoista

miestä. Urhoollisen vastarinnan jälkeen Ca'sar

voitti heidät (vv. 58-51 e. Kr.), jonka jiilkeen he

romaanilaistuivat. Britannian belgialaiset kukis-

tettiin keis. Claudiuksen aikana. Sittemmin he

anglosaksien valloituksen jälkeen hävisivät suku-

fuuttoon. — 2. Nyk. Belgian asukkaat.
W. Sm.

Belgian kirjallisuus. Belgiassa on sekä rans-

ki'n-, flaamin- että sitäpaitsi valloninkielinen

kirjallisuus.

1. tanskankielisen kirjallisuuden alku-

ajat Belgiassa voi rajoittaa 12:nteen ja 14:nteen

vuosis., jolloin esiintyi sarja kirjailijoita Flande-

rissa, Artois'ssa ja Hainaufssa. Aiheensa nämä
kirjailijat ovat saaneet Kreikan ja Rooman
keskiaikana tunnetusta historiasta, mysterioista,

sekä Roman de Reinarfista. 13;nnella vuosis.

alkaa esiintyä kronikkoja, kuten Philippe de
Tournay'n (k. 1282), sekä 14:nnellä vuosis.

Jean Le Bel de Liög e'n, joka pysähtyy
v:een 1361, ja jota Froissart jatkoi v:een

1400. 15:nnellä vuosis. Burgundin herttuain

loistoaika antoi virikettä kirjallisuudelle, 16:n-

nella vuosis. taas uskonnolliset ja valtiolliset

kysymykset antoivat aihetta laajalle sekä rans-

kan- että flaaminkieliselle tilapääkirjallisuudelle,

kirjoitettiin runoutta, teologiaa, pamfletteja,

kronikkoja, muistelmia. 18:iinella vuosis. lyö

Ranskan valistuskirjallisuus leimansa kirjalli-

suuteen, kirjoitetaan omantunnon vapaudesta,

yhteiskunnallisista oikeuksista y. m., peruste-

taan tiede- ja kirjallisuusakatemia. V. 1830 saa-

vutettu itsenäisyys vasta sentään elvyttää itse-

näisen belgialaisen kirjallisuudenkin varsinai-

seen eloon. Esiintyy lukuisa sarja sekä kirjaili-

joita, kuten E. T. e c I e r c q, de C o s t e r ja var-

sinkin Camille I, e z m o n n i e r, että tiedemiehiä,

kuten Lesbroussart de Reiffenberg,
Van H a s s e I t, A d. M a t h i e u, E. de L a-

veleye y. ra. V:sta 1880 alkaen on huomatta-

vissa vahva ranskalainen vaikutus. Sekä par-

nassolaiset että naturalistit ja symbolistit saa-

vuttavat innokkaita kannattajia nuorissa belgia-

laisissa kirjailijoissa. .Vikaakin nyt semmoinen
kukoistusaika B:n kirjallisuudessa, että se tulee

koko Euroopassakin huomattavaksi ; nimet sel-

laiset kuin kaikkien sorrettujen innokas puolus-

taja Georges E e k h o u d, omituinen lyyrikko
Emile Verhaeren, sielukas uneksuva Geor-

ges Rodenbaeh, aavistuksien, hämärien sie-

lunliikkeiden runoilija Maurice Maeterlinck
ovat kaikki eurooppalaisia kuuluisuuksia. Paitsi

heitä mainittakoon vielä B:n parnassolaiset Al-

bert G i r a u d. Ivan G i 1 k i n, ValSre G i 1 1 e,

sekä hieno elegikko Fernand Severin, iro-

nikko L^on D o n n a y ja dramaatikko H. d e

M a r e z.

2. Flaamilaisen kirjallisuuden alkeet

ovat tavattavissa nekin 13:nnella vuosis., jolloin

ta|)aa Reinart-romaanin jäljennöksen, jota jos-

kus on luultu R.-romaanin alkuperäiseksi laitok-

seksi. Kuuluisin alkuajan flaamil. runoilijoista

on Jakob van M a e r 1 a n t (s. 1285) , joka on
kirjoittanut uskonnollista runoutta sekä ,,Spieg-

hel historiel". Uskonpuhdistuksen aika tuo mu-
kanaan myöskin flaaminkielisen uskonnollisen

kirjallisuuden. Itsenäisemmäksi varttuu flaa-

minkielinen kirjallisuus vasta sentään n. 1840-

luvulta alkaen, jolloin esiintyy kansallinen he-

rättäjä, sanomalehtimies J. F. W i 1 1 e m s. Ha-
uen rinnallaan työskentelee kokonainen sarja

runoilijoita, kuten innokas levotonsieluinen

Theodor van Rijswijck, sekä Prudens van
Duyse ja K. L. Ledeganck. Samaan ai-

kaan kirjoitti Hendrik Conscience romaa-
ninsa ja novellinsa ja Charles de Coster ta-

voitteli kirjallaan Uylenspicgelistä onnistuneesti

flaamilaista luonnesävyä. Eleegikko Octave
P i r m e z edustaa taas ran.sk. sävyä flaamil. kir-

jallisuudessa, jota vastoin flaamil. luonne sai in-

nokkaat harrastajansa kirjailijoissa sellaisissa

kuin hieno lyyrikko Jan van B e e r s, runoili-

jat J. de Geyter, Franz de C o r t, Emmanuel
H i e 1, sekä isänmaallinen runoilija J. M. D a n t-

z e n b e r g, ja vapaamielinen, toimekas Julius

Vuylsteke, ja vähän myöhemmin lahjakas

Pol de M o n t ja Helene S w a r t h. [Stecher,

,,IIistoire de la littSrature n^erlandaise en Bel-

gique", Bryss. 1887; Coopman ja Scharpe, „Ge-

sohiedenis der vlaamsche letterkunde", Antv.

1900.]

3. Vallonilainen kirjallisuus on näi-

den kahden edellisen rinnalla vaatimattomampi,
senkin alku on tuo yleinen kansallinen heräys-

aika v:n 1850 tienoissa; sen tunnusmerkillisenä

omituisuutena onkin sotaisa, vallankumoukselli-

nen sävy. [\Vilmotte, „Le Wallon. Histoire et

littfraturo", Bry.ss. 1893.] (Y. K-i.)

Belgica-retkikunta, etelänaparetkikunta, joka

elokuussa 1897 lähti Antverpenistä. „Belgica"-

iaivan kapteenina oli belgialainen meriupseeri

\. de Gerlach ja ensimäisenä perämiehenä norja-

lainen Roald Amundsen. Helmikuussa 1898 saa-

tiin näkyviin Aleksanterin-maa, 16 p:nä oltiin

71° 35' et. lev. ja 89° 10' länt. pit. Vasta tammi-
kuussa 1899 laiva pääsi jäistä ja saapui maalis-

kuussa Chileen.

Belgiojoso [beldzojö'-], Cristina (1808-71),

it. isänmaanystävä ja kirjailijatar, otti innok-

kaasti osaa Italian vapauttamispyrintöihin ja

pakeni Romagnan kapinan (1830) kukistuksen

jiilkeon Ranskaan. V. 1848 Italiaan palatt\iaan

hän perusti omalla kustannuk.sellaan vapaajou-

kon, mutta jälleen tuli hänen pakko lähteä ulko-

maalle, ja hänen omaisuutensa otettiin taka-
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varikkoon. Maanpaossa hän julkaisi tunnetut
kirjeensä ,,Souvenirs d'exil". Myöhemmin Mila-

noon siirryttyään hän vaikutti Italian yhdistä-

misekbi Savoijin johdolla. (K. G.)

Belgorod, „valkoinen kaupunki". 1. Kur-
skin kuvernementin piirikaupunki Venäjällä

Donets-joen varrella 26,564 as. (1897). Arkki-
piispanistuin. Kauppa- ja teollisuuskaupunki.

Vuosittain kolmet markkinat. — 2. Moskovan
(ks. t.) kaupunginosa. — 3. Akkermanin kau-

pungin slaavilainen nimi. W. S-rii.

Belgrad (serb. B e o g r a d = „valkea linna").

Serbian pääkaupunki Savan ja Tonavan yhtymä-
kohdassa, 79,110 as., joista n. '/s muukalaisia,

eniten Itävalta-Unkarista. B:n asema tekee siitä

tärkeän kauppakaupungin ja strategisen pai-

kan. Linnoitus, korkeakoulu (3 tiedekuntaa).

Belgrad.

Roomalaisaikana B:n paikalla sijaitsi linnoi-

tettu Singidunum. Edullisen strategisen asemansa
johdosta B. ympäristöineen on ollut lukuisain

taisteluiden temmellyspaikka. V. 1521 kaupunki
joutui turkkilaisten valtaan, mutta on myöhem-
missä sodissa useita kertoja ollut kristittyjen

käsissä. Se tuli 1867 itsenäisen Serbian pää-

kaupungiksi. W. S-m.
Bellal (hebr. „pahuus, turmio"), myöhem-

mässä juutalaisessa kirjallisuudessa sekä U.
T:ssa (2 Kor. 615) Saatanan nimi; kirjoitetaan

tällöin myös Beliar. Ar. H.
Beliczay, Gyula [belitsai djulaj (1835-93),

unk. säveltäjä ja musiikkiteoreetikko ; oli v:sta

1888 musiikin teorian opettajana Budapestin
musiikkiakatemiassa.
Belidor [belidö'r], Bernard ForSt de

(1698-1761), ransk. insinööri, tehnyt perustavia
kokeita miinoitustaidon alalla. „Trait6 de forti-

fications" (1735. 2 nid.)
;
„Architecture hydrau-

lique" (1737-53, 4 nid.).

Beliuskij [-i'n-], Vissarion Grigorje-
vits (lSlO-48), suurin ven. kriitikko, synt. Via-

porissa, jossa isä silloin oli laivaston lääkä-

rinä.' Kymnaasia hän kävi Pensassa ja tuli

1831 ylioppilaaksi Moskovaan, mutta erotettiin

yliopistosta seuraavana vuonna muka ,,kykene-
mättömyyden takia", todellisuudessa siksi, että

B. oli kirjoittanut näytelmän maaorjuutta vas-

taan. Sen jälkeen B. oli kaiken ikänsä aika-

kauskirjatyössä. Kun ne aikakauskirjat, joiden
toimittaja hän oli ollut Moskovassa, olivat lak-

kautetut, siirtyi hän Pietariin, missä oli ensin

Otetsestvennyja Zapiskin ja sitte Sovremennikin
toimituksessa. Moskovassa vaikuttaessaan hän
ihaili vain itsetajuttomasti luovaa objektiivista
taidetta, „taidetta taiteen vuoksi". Taide ei

muka saa sekaantua ajan kysymyksiin ja huo-
liin. Siksi hän ei hyväksynyt senaikaista rans-
kalaista kirjallisuutta sen yhteiskunnallisen
luonteen takia, ei Schilleriä eikä Heineä, joiden
luomukset olivat vastalauseita olevia oloja vas-
taan. Hegelin filosofiasta B. teki sen yksipuoli-
sen johtopäätöksen, että on mukauduttava jo-

kaiseen todellisuuteen ja saattoi tällä lohdutuk-
sella rauhassa katsella Nikolai I:n despotismia.
Mutta Pietarissa B. joutui katselemaan todelli-

suutta silmästä silmään ja hänen mielipiteensä
kehittyivät toiseen äärimäisyyteen — Venäjällä
tuollainen siirtyminen äärimäisyydestä äärimäi-
syyteen ei ole harvinainen. Taiteen täytyy olla

ei itseään, vaan elämää varten ja kirjallisen

teoksen arvo riippuu siitä, missä määrin se on
yhteiskunnallisesti sivistävä. Mutta ei siinä

kyllin, kaunokirjallisuus tulee hänelle vain niin

sanoakseni saarnatekstiksi, jonka johdosta hän
esittää ja julistaa valtiollisia ja j'hteiskunnalli-

sia mielipiteitään. Nyt on Gogol, joka on pal-

jastanut Venäjän yhteiskunnallisen lahonneisuu-
den, hänen ihanteensa, ja Ranskan kirjallisuus

sosiaalisine tendesseincen on yhtäkkiä kohonnut
hänen silmissään. Hän moittii Puskinia siitä,

ettei tällä ole Lermontovin leimuavaa vihaa ole-

via oloja vastaan. B. ei ollut ainoastaan kirjal-

lisuuden tulkki, joka yleisölle avaa kirjailijan

henkisen maailman — sellaisena hän kohotti oi-

keaan arvoonsa Gogolin, Puskinin, Lermontovin,
Koljtsovin, Dostojevskijn — vaan hän oli koko
edistysmielisen Venäjän opettaja, joka painoi elä-

mänkatsomuksensa enemmän kuin yhden suku-
polven ajaksi lukemattoman moniin sieluihin.

Hän teki Venäjän sivistyneelle yleisölle kirjal-

lisuuden ja juuri ajan tarpeita tulkitsevan kir-

jallisuuden jonkinlaiseksi pyhäköksi, johon val-

tiollisen ja yhteiskunnallisen vapauden puut-

teessa kaikki parhaat venäläiset harrastukset
keskittyivät, mutta antoi taiteen vahingoksi kir-

jallisuudelle paljon niistä tehtävistä, jotka

Länsi-Euroopassa kuuluvat sanomalehdistölle.

Vaikutuksen laajuuteen nähden ei edes Lessingiä,

joka kuitenkin ajatuksen terävyydessä ja esi-

tyksensä selvyydessä ja perusteellisuudessa oli

paljon B:n yläpuolella, voida verrata tuohon
38-vuotisena kuolleeseen venäläiseen kriitikkoon,

jonka voima oli joka sanassa ilmenevässä vakau-
muksessa ja hehkuvassa innossa parantaa val-

tiollisia ja yhteiskunnallisia oloja. Siksi halli-

tus häntä pelkäsikin ja ainoastaan kuoleman vä-

liintulo pelasti hänet vankilasta. [Pypin, „B:n
elämä ja kirjeenvaihto" (ven.).] J. J. M.

Belisarius [-a'-] (505-65) , itäroomal. sotapääl-

likkö keisari Justinianuksen armeijassa, nimi-

tettiin 530 ylipäälliköksi persialaisia vastaan,

jotka voitti s. v. Daran luona. Kärsittyään

tappion seuraavana vuonna hänet kutsuttiin

takaisin Konstantinopoliin, jossa 532 kuki.sti

n i k a-kapinan (ks. t.) pelastaen siten Justinia-

nuksen kruunun. 533-4 B. taisteli Pohjois- Afri-

kassa kukistaen siellä vandaalien valtakunnan.

Taistelu.ssa itägootteja vastaan hän valloitti

535-40 Sisilian ja Italian ja lähti sen jälkeen

sotaretkelle Persiaa vastaan. Jouduttuaan epä-
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suosioon hänet kutsuttiin Konstantinopoliin,

mutta lähetettiin kumminkin 544 Italiaan itä-

gootteja vastaan, jotka kuningas Totilan joh-

dolla jälleen olivat nousseet taisteluun. Saa-

matta riittävää kannatusta B. pyysi eroa pääl-

likkyydestä, mikä hänelle myönnettiinkin 548.

Oli myöhemmin vielä keisarin palveluksessa kar-

koittaen bulgaarit Konstantinopolin edustalta

559. Syytettiin osallisuudesta salaliittoon kei-

saria vastaan ja vangittiin, mutta todistettuaan

syyttömyytensä vapautettiin. — Kertomus hänen
sokeudestaan ja kerjäläis-köyhyydestään on epä-

historialliurn. [Lord Mahon, „Life of Belisarius"

(Lontoo 1848), Pflugk-Harttung, „Belisarius

Vandalenkrieg" (Sybelin Hist. Zeitschr. 1889).]

O. M-e.
Beljajev, Mitrofan (1836-1904), ven. mu-

siikkikustantaja ja suurenmoisen antelias kan-
sallisen säveltaiteen suosija.

Beljskij, Leonid Petrovits (s. 1855),

ven. kirjallisuushistorioitsija ja kirjailija, v:sta

1887 Moskovan yliopiston dosentti, on m. m.
kääntänyt Kalevalan kokonaisuudessaan venä-
jäksi, sekä käännöksestään myös nuorisoa var-

ten toimittanut (1904) lyhennetyn kuvitetun
laitoksen. B:n Kalevalan-käännös, jota pide-

tään varsin onnistuneena, ilmestyi 1889. [Val-

voja 1890, siv. 327-30; 1909, siv. 307-12.]

Bell, Sir Charles (1774-1842), engl. fysio-

logi, hän on tunnettu varsinkin hermostoa kos-

kevista tutkimuksistaan. B:n sääntö: selkä-

ytimen etujuurissa kulkee yksistään liikunto-

hermoja, takajuurissa pelkästään tuntohermoja.
H. OB.

BeU. 1. Alexander Melville B. (1819-

1906), skotl. lonetikko, oli Edinburghin, Lontoon
ja (Kanadan) Kingstonin yliopistoissa „oikein-

ääntämisen" opettajana ja asettui sittemmin
(v:sta 1881) Washingtoniin asumaan. Etevin sen
harrastuksen edustajista, jonka tarkoituksena oli

mutkikkaan englantilaisen oikeinkirjoitustavan

yksinkertaistuttaminen. Muodosti sellaisen aak-
kosjärjestelmän, jonka avulla kenen hyvänsä
olisi mahdollista lyhyessä ajassa omistaa itsel-

leen ei ainoastaan englannin vaan kaikkien kiel-

ten oikea ääntäminen. Hänen kirjaintensa tar-

koituksena oli kuvaannollisella tavalla osoittaa

puhe-elinten a.sentoja. Tutkimustensa tulokset

hän julkaisi m. m. teoksessa „Visible speech"
(„Näkyvä puhe"), ja hän koetti saada aakkos-
järjestelmänsä virallisesti hyväksytyksi, mikä
kuitenkaan ei onnistunut. Käytännöllisessä
kuuromykkäinopetuksessa on tästä hänen teok-

sestaan ollut paljo hyötyä. — B;n tieteelliset tut-

kimukset ovat erittäin ansiokkaita, vars. vo-

kaalioppiin nähden ; hän huomauttaa erityisesti

sitä keskinäistä suhdetta missä eri puhe-elinten

asennot ja muodot ovat toisiinsa vokaaleja ään-
nettäessä ja järjestää vf)kaalit (samoin kuin kon-
sonantitkin) artikulatsioni-asentojen mukaan.
B:n järjestelmää ovat sitten varsinkin englanti-

lainen Sweet ja norjalainen Storm kehittäneet.
— B. on myös rakentanut foneettisiin peri-

aattcihin perustuvan pikakirjoitusjärjestelmän

(„Stenophonograpliy", 1852). V. IV.

2. AlexandrV Graham B. (s. 1847),

skotl. fyysikko, edellisen poika, aloitti kuurojen
lasten opettajana, luli 1870 Kanadaan ja nimi-

tettiin kielen fysiologian professoriksi Bostoniin.

Kuurojen lasten opetus johti hänet keksimään
telefonin (1875), josta hän sai Ranskan akate-
mian valtapalkinnon. Paitsi tätä B. on vielä

tehnyt useita muita keksintöjä, esim. fotofonin

(yhdessä Tainterin kanssa). 1902 B. tuli St.

Andrewsissa kunniatohtoriksi.

Bell, Andrew (1753-1832), skotl. pappi, sit-

temmin orpokodin johtaja Madrasissa. Käytti
laitoksensa koulussa kehittyneempiä oppilaita

apuna opetuksessa, ks. B e 1 1-L a n c a s t e r i n
opetus menettely.

Bell, Thomas (1792-1880), engl. eläintietei-

lijä, tuli 1832 Lontoon „King's Collegen" eläint.

professoriksi, oli ,,Royal Societyn" sihteerinä

vuoteen 1853 ja „Linnean Societyn" puheenjohta-
jana vuoteen 1861. Teoksillaan tuntuvasti edisti

Britannian eläimistön tuntemista („British qua-

drupeds" 1837, „British reptiles" 1839, „British

stalkeyed Crustacea" 1853).

Belladonna ks. A t r o p a Belladonna.
Belladonniini, belladonnakasvissa oleva alka-

loidi, joka kera. katsannossa on atropiinin

(ks. t.) tapainen.
Bellamy [bel9mi], Edward (1850-98)

,
poh-

jois-amer. kirjailija ja sanomalehtimies, jonka
on tehnyt kuuluksi hänen kirjansa „Looking
backward 2000-1887" (suomennettu nimellä

„Vuonna 2000", 1902). B. kuvailee siinä pirteästi

ja havainnollisesti tulevaisuuden sosialisti.sta yh-

teiskuntaa. Muutaman vuoden kuluessa tätä

kirjaa ilmestyi Ameriikassa enemmän kuin puo-

len miljoonaa kappaletta ja se käännettiin useille

kielille. Ameriikassa syntyi joukko yhdistyksiä,

joiden tarkoituksena oli B:n aatteiden toteutta-

minen. Itse hän on kehittänyt niitä edelleen

kirjassa .,Equality", joka ei kuitenkaan ole

edellämainitun vertainen. J. F.

Bellamy [mej], Jacob us (1757-86), holl.

runoilija, kirjoittanut „Gesangen mijner jeugd"
ja innostuneet, kansalliset „Vaterlandsche ge-

sangen", mutta elinvoimaisimpana hänen luo-

mistaan on pysynyt liikuttavan yksinkertainen
ja lämmintunteinen romanssi „Roosje".

V. Ki.
Bellarmin /-?'-/, Robert (1542-1621), op-

pinut jesuiitta, kotoisin Toscanasta, kuoli Roo-
massa kardinaalina. Tunnettu kirjastaan, joka
käsittelee katolisuuden ja protestanttisuuden
eroavaisuuksia ja jossa hän puolustaa paavin
erehtymättömyyttä ja paavin ruhtinaiden yli

ulottuvaa valtaa.

Belle-Alliance [bel-alju'sj, maatila Belgiassa,

Etclä-Brabantissa Brysselin ja Genappen väli-

sellä tiellä, 6 km etelään Waterloosta. Preussi-

laiset nimittävät Waterloon taistelua B.-A:n
taisteluk^si.

Belle-Ile [belVl], vuorinen saari Atlantin
valtameressä Bretagnen niemimaan eteläranni-

kolla. Ranskassa ; 85 km', n. 10,000 as., jotka
harjoittavat maanviljelystä, sardiinin ja tonno-
kalan sekä hummerin pyydystämistä. Pääkau-
punki Le Palais. W. S-m.

Belle-Isle lbe:a'ilj. 1. Salmi Labradorin
niemimaan ja New Foundlandin saaren välissä,

P.-Ameriikassa, 100 km pitkä ja 18 km leveä.

Se yhdistää Atlantin valtameren ja St. Law-
rence-lahden. — 2. Saari B.-I.-salmen pohjois-

päässä, haaksirikkoisten pelastusasema.
n'. S-m.
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Belle-lsle [helVl], Charles Louis Au-
guste Fouquet, herttua (1684-1761), ransk.

sotapäällikkö ja valtiomies. Taisteli menestyk-
sellä Puolan ja Itävallan perimyssodissa, johon
viimemainittuun oli kehoittanut Eanskan halli-

tusta. B. suoritti siinä m. m. kuuluisan peräy-

tymisretkeusU Böömistä v. 1742. Aikalaisensa
ihailivat häntä suuresti. G. li.

Bellermann, .Johann Gottfried Hein-
rich (1S32-1903), etevimpiä saks. musiikkiteo-

reetikkoja; tuli 1866 ylimääräiseksi musiikin

professoriksi Berliinin yliopistoon; sävelsi enim-
mäkseen a cappella-kuoroUe; erittäin on mainit-

tava hänen kuoronsa ja melodraamansa eräisiin

Sophokleen näytelmiin. /. K.
Bellerophon [-ö'nj (kreik., tav. BeUeropho'ntes,

lat. BeUe'rophon) , tarun mukaan Korinthoksen
kuninkaan Glaukoksen (tai Poseidonin) poika,

pakeni tekemänsä murhan takia Tirynsin kunin-

kaan Proitoksen luo, joka puolisonsa Anteian
(tai Stheueboian) panettelun johdosta lähetti

hänet Lykiaan appensa lobateen tykö, mukanaan
kirje, jossa käskettiin tuhoamaan tämän tuoja,

lobates antoi nyt B:n toimeksi surmata Khimai-
ran (ks. t.), mikä häneltä onnistui Pegasoksen
(ks. t.) avulla. B:n suoritettua muutkin ansio-

työt lobates antoi hänelle tyttärensä ja puolet

valtakuntaansa. Myöhemmin B. joutui jumalien
vihan alaiseksi ja harhaili yksinään ihmisseu-

raa kartellen. Pindaroksen mukaan B. yritti

Pegasoksen selässä kohota Olympokseen, mutta
hevonen syöksi hänet maahan, joten hän sai

surmansa. — Taiteessa esitettiin usein B. Pega-
sosta juottamassa tai Khimairaa vastaan tais-

telemassa. E. R-n.

Belletristiikka (< ransk. belles lettres),

kaunokirjallisuus.
Belleville. 1. [helvi'1] Pariisin kaupungin-

osa, sijaitsee PSre-Lachaisen hautausmaan pohj.-

puolella ; oli ennen v:tta 1860 itsenäisenä kun-
tana ; n. 55,000 as. — 2. [helvil] Illinoisin val-

tion kaupunki Yhdysvalloissa, n. 18,000 as.;

rautateitten risteyskohta, kivihiilikaivoksia, teh-

taita. — 3. Kaupunki Kanadan Ontarion pro-

vinssissa, Ontario-järven rannalla, n. 10,000 as.

Vilkas kauppa; yliopisto, kuuromykkäinkoulu.
W. S-m.

Bellevue [belvy'] (ransk.), „kaunis näköala",
huvilinnojen ja kauniitten näköalapaikkojen
yleisnimi (it. Belvedere) . Historiallisesti tärkeä
on B:n huvilinna Sedan-Donchfiryn tien varrella.

Siellä allekirjoitettiin antautumissopimus Seda-
nin tappelun jälkeen ja kohtasivat toisensa kunin-
gas Wilhelm I ja Napoleon III 2 p. syysk. 1870.

Belliard lbelju'r], Augustin Daniel,
kreivi (1769-1832), ransk. kenraali, meni Rans-
kan vallankumouksen alkaessa vapaaehtoisena
sotapalvelukseen, oli mukana Napoleonin sota-

retkillä yleten kenraaliksi ; Bourbonien palattua
liittyi näihin, mutta oli „satapäiväisen keisari-

vallan" aikana (1815) Napoleonin puolella;

menetti sen johdosta jäsenyytensä pairien huo-

neessa, mutta sai sen takaisin 1819. Ludvik
Filipin hallitessa B. oli v:sta 1831 Ranskan
lähettiläänä Brysselissä, jossa toimi Belgian ja

Hollannin erottamiseksi toisistaan ; muistopatsas
Brysselissä. J. F.

Belliitti, eräs Ruotsissa keksitty savuton
ruutilaji, jonka kokoumusta pidetään salassa.

Bellingshausen, Faddel Faddejevits
(1779-1852), ven. löytöretkeilijä, kuoli Kron-
stadtin kuvernöörinä. B. teki vv. 1819-21 löytö-

rttken Eteläiselle jäämerelle, saavutti 70° ete-

läisen lev. ja löysi Aleksanterinmaan ja Pietarin-

saaren. IV. S-m.
Bellini [-i'-], kuuluisa venetsialainen taiteilija-

suku. 1. J a c o p o B. (n. 1400-70) , suvun esi-isä,

oli Gentile da Fabrianon oppilas ja työskenteli

hänen kanssaan Doge-palatsia koristettaessa. Hän
oleskeli sittemmin m. m. Padovassa, tutustui

Uonatelloon ja vastaanotti vaikutuksia varsinkin

langoltaan Mantegnalta. — 2. Gentile B.,

edellisen poika (1427-1507), on 1400-luvun paras

tosiasiain kuvaaja. Hänen taulunsa ovat kuvio-

rikkaita, luotettavia kulttuurihistoriallisia asia-

kirjoja. Maalauksissaan pyhän ristin histo-

riasta hän antaa selvän kuvan aikansa elämästä

Venetsiassa ja luo niihin voimakasta, kirkasta

läpikuultavaa auringonvaloa. Vanhoilla päivil-

lään hän alkoi niinkuin nuorempi veljensäkin

käyttää öljyvärejä ja saavuttamillaan taiteel-

lisilla tuloksilla he laskivat perustuksen 1500-

luvun Venetsian suurien mestarien loistavalle

väritykselle. Gentilen oppilaista oli merkillisin

Carpaccio. — 3. Giovanni B. (n. 1428-1516)

erosi veljestään Gen-
tile B:stä huomatta-
vasti jo väriaistinsa

puolesta. Hän ympä-
röi kuvionsa, samoin-
kuin Perugino, valo-

hämyllä, yksityis-

värit saavat pehmoi-

sesti sulavan koko-

naisvaikutuksen ja

hehkuvan loisteen.

Häneen vaikutti en-

sin määräävästi hä-

nen lankonsa Man-
tegna ja tämän ta-

paan hän maalasi
Kristuksen oriiaisten

murehtimana, mutta
pian hän löysi erikoisen suuntansa, jota hän nou-

datti kuolemaansa saakka. Hänen taulunsa ovat

varsin yksinkertaisia, hän esittää melkein yksin-

omaan Neitsyt Maariaa joko yksin lapsensa

kanssa tai pyhimysten ympäröimänä (santa con-

versazione) enimmäkseen puolikuvassa. Hänen
käsittelynsä on klassillisen juhlallinen, ylevä,

kauneus on inhimillistä täydellisyyttä, hengen ja

muodon sopusointua. Hänen oppilaitaan olivat

m. m. suuret mestarit Giorgione ja Tizian.

R. E. H.

Bellini, [-1-], Vincenzo (1802-35), kuu-

luisa ja yli ansionsa ihasteltu it. oopperasävel-

täjä, jonka teoksia aikoinaan esitettiin kaik-

kialla Euroopassa. Suomalaisessakin oopperassa

on esitettv „Norma" ja „Somnambula". /. K.

Bellinus [-V-J, Olaus Stephani(k. 1618),

ruotsalainen piispa; oltuaan ensin Juhana III:n

hovisaarnaajana ja kirkkoherrana Gäflessä B.

nimitettiin 1589 Vesteräsin piispaksi. Hän
allekirjoitti liturgian 1577, mutta pyysi hiippa-

kuntansa papiston kanssa vapautusta siitä 1592.

Upsalan kokouksessa 1593 B:lla oli huomattavr.

sija. Eräässä valmistavassa kokouksessa hän

piti puheen käsiteltävistä asioista ja kelioitti

rjiovauni Bellini.
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papistoa yotävällisyyteen ja veljellisyyteen. 1606
hänet liturgian allekirjoittamisesta erotettiin

piispanvirasta, jonka kuitenkin sai takaisin 1608.
Bellinzona (saks. Bellenz) , Tessinin kantto-

nin pääkaupunki, Etelä-Sveitsissä, Tessin- (Tici-

no-)joen ja Gotthard-radan varrella; St. Bern-
hard- ja St. Gotthard-solien läpi kulkevien teitten
risteyksessä, 4,956 as. (1900) eniten italialaisia.

B. oli ennen strategisessa suhteessa tärkeä, se kun
yksin vallitsi solien läpi vievät tiet. TT. S-m.

Bellis perennis,
kaunokki, kau-
nokainen, Compo-
«i*(E-heimoon kuuluva
puutarhoissa yleisesti

viljelty matalakasvui-
nen yrtti. Lehdet ruu-

sukkeessa, mykerö va-

nan latvassa. Laita-

kukkien väri puner-
tava tahi valkea. Ko-
toisin Keski-Euroo-
pasta. Bellis.

Bell-Lancasterin opetusmenettely {-lärj-

kästa] tarkoittaa opetusmenettelyä, jota uou-
datettaissa varttuneemmat oppilaat opettajan
johdolla opettavat heikompia tovereitaan. Sen
keksivät skotlantilainen .\ndrew Bell (ks. t.),

joka oli ollut pappina Intiassa ja siellä tutus-

tunut jonkinlaiseen keskenäisopetukseen, ja engl.

Lancaster (ks. t.), joka samaan aikaan
(1798) Lontoos.-ia, tuntematta Bellin metodia,
alkoi noudattaa samankaltaista menettelytapaa
käyttäen kehittyneempiä oppilaita ajiuua ope-
tuksessa ja järjestyksen pidossa (iitspecting

moniluix). He julkaisivat useita kirjoituksia
uudesta menettelystä, joka alussa herätti suurta
huomiota ja tuli kokeilun alaiseksi sekä Eng-
lannin siirtomaissa että useissa Euroopan val-

tioissa. Pysyvämpää menestystä ei sillä ole

kumminkaan ollut. [„Helfersystem", Heinin
Encykl. llandb., jossa runsas kirjall. luettelo].

O. 3le.
Bellman, Carl Michael (1740-95), ruots.

runoilija („Ruotsin Anakreon"), synt. Tukhol-
massa 4 p. helmik. 1740, yritteli virkamiehenä
eri virastoissa, ilman erikoisempaa menestystä,
kunnes suosijansa Kustaa III: n toimesta sai

nimellisvirkoja, joita hänen ystävänsä hoitivat.

Kustaa III:n kuoltua hän kadotti virkansa, ja

joutui taloudelliseen ahdinkotilaan, jota hänen
epäsäännöllinen elämäntapansa vielä pahensi.
1794 häu p.vysi päiistä holhouksen alaiseksi. —
B. oli lähtenyt uskonnollisesta kodista, ja hänen
ensimäiset runokokeensa, kuten ,,Gudeliga lÄng-

fredagstankar" y. m. olivat hartausrunoja, mutta
pian hän aikoi, enimmäkseen tuttuihin säve-

leihin, sepitellä pila- ja juomalauluja, joissa hän
vapaasti käsitteli elossa olevia ihmisiä ja joita

hän esitti ystiivä- ja tuttavapiiriensä ratoksi.

Alkuaan B. tuskin lienee ajatellut näiden laulu-

jen julkaisemista, mutta ne levisivät pian arkki-
veisuina ja jäljennöksinä ja alkoivat jo 1770
vuosikymmenellä olla yleisesti tunnettuja. Lau-
lunsa B. julkaisi 1790 ,.l'"redmans epistlar" ja

1791 ,.Fredmans s3.nger"-kokoelmina. Ne ovat
eninimäk.scen sepitetyt 60-luvun loppu- ja 70-

luvun alkuvuosina, joka oli hänen runollisen tuo-

tantonsa kukoistusaika. Kuolemattomine kuvi-

neen Tukholmasta ja sen ympäristöstä, ne ovat,

varsinkin ,,Fredmans epistlar", ihmeellisiä, laa-

tuaan yksinäisiä runoja, joissa nuorekas, kevyt,
omituisen välitön, luonnonherkkä mieli ikään-

kuin itsestään pulpahtaa runoksi. Hänelle kel-

paa aiheeksi kaikki, rumakin muuttuu suloa

C. M. Bellman. (Edelfeltin piirustuksen niukaau.)

säteileväksi hänen aurinkoisen huumorinsa kul-

taamana. Hänen alati elävä huomiokykynsä,
jolta ei pieninkään yksityispiirre jää salaan, ja

liäneu raikas, kaikille vaikutteille salaman-
herkkä mielikuvituksensa ottavat mukaan kai-

ken, halvimniankin, jokapäiväisimmänkin, mutta
kirkastavat sen samalla omituisen sovitetuksi,

jumalaisen kevyeksi, iloa välkkeileväksi. —
Yleensä B. on hyvin riippumaton oman aikansa,
valistusajan runoilijoista: lähemmin hän liittyy

Dalinin kautta Ruotsin mahtavuuden ajan runoi-

lijoihin: Stjernhjelmissä, Lueidorissa, Runiuk-
sessa, Israel liolmströmissä voi nähdä sakenen
Bellmania. Hänen runollisen erikoislaatunsa
toisena lähteenä on ranskalainen kansanomai-
sempi rokoko-runous, kaikki sen lukemattomat
kupletit, pila- ja juomalaulut, jotka kajahtelivat
syrjäravintoloissa tai iloisissa juomaseuroissa.
Laulunsa B. on sepittänyt sävelmiin, jotka ovat
kirjavaa lainatavaraa, enimmiten ranskalaisista
laulelmista ja oopjierakappaleista, osaksi myös
tunnetuista marsseista ja tansseista, sekä kai-

kenlaisista saksalaisista, italialaisista ja eng-

lantilaisista lähteistä. „Epistolain" ja „lau-

lujtu" henkilöt ovat runollisesti muovailtuja
todellisuuskuvia; niinpä on esim. Frednian kello-

seppä Johan Fredr.ian, Ulla A'inbladin edustaja
todellisessa elämässä on Maria Kristina Kiell-

ström. Samaten on Mollbergillä, Fader Bergillä

y. m. vastineensa senaikuisessa kai)akkamaail-
raassa, joista ne vain ovat laadulleen ihannoi-

tuja silmänräpäyskuvia. — „Fredmans sänger"
kokoelmaan sisältyy sarja rohkeita, vallattomia
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raamattu-parodioja. •— Paitsi näitä Fredmanin
lauluja B. on kirjoittanut pitkin elämäänsä
kokonaisen sarjan hengellisiä lauluja ja virsiä,

sekä 1706 viehättävän rokoko-kappaleen „Det
lyckliga skeppet", ynnä hilpeät sepitelmät „Kersö
värdshus", ,,Den 17 juli", „Kaffehuset", „Mantal-
skrifningen". Ooppera ,,Fiskarne" jäi häneltä

keskentekoiseksi. — Suomeksi on Gottlund kään-

tänyt muutamia „Fredmanin lauluja ja loiluja".

— vrt. Erdmann, „C. M. Bellman". V'. K-i.

Bello IbeljoJ, Andr^s (1781-1865), etelä-

araer. kirjailija ja valtiomies, synt. Venetsue-

lassa, otti valtiollisena asiamiehenä osaa Etelä-

Ameriikan vapaus-taisteluun, kutsuttiin 1829

Chileen, jossa hän valtiosihteerinä toimi sangen
tehokkaasti maan valtiollisen ja sivistyksellisen

kehityksen hyväksi. Harrasti filosofiaa, kirjal-

lisuushistoriaa, kieliopillisia tutkimuksia, kan-

sainvälistä oikeutta, sekä julkaisi kokoelman
runoja, joiden hieno vakava ylevyys ja täsmäl-

linen puhdas kieliasu tekevät hänet Etelä-Ame-
riikau huomattavimmaksi lyyrilliseksi runoili-

jaksi. V. E-i.

Bellona [-ö'-] (< lat. 6e;;»j?i = sota) , rooma-
laisten sodanjumalatar, jota toisinaan nimitetään

Marsin puolisoksi tai sisa-

reksi tai tyttäreksi (= kreik.

E ny o). Hänen varsinaisen

kaupunginalueen ulkopuolella,

Marskentällä, sijaitsevaan

temppeliinsä Rooman senaatti

kokoontui vastaanottamaan
vieraitten kansain lähettiläitä

sekä voittoretken kunniaa
vaativia sotapäälliköitä. Temp-
pelin edustalla oli sotapylväs
(coluviyja bellica), jonka yli

f e t i a a 1 i (ks. t.) sotaa julis-

tettaessa heitti keihäänsä
ikäänkuin vihollismaahan. —
Bellonan nimellä palveltiin

myöhemmin tasavallan loppuajoilta aasialaista

Ma jumalatarta, jonka papit (Bellonarii) toi-

meenpanivat hurjia verisiä tansseja kidutuksi-

neen y. m. K. J. H.
Bellofn-salmi [bellö'n], Pohj.-Ameriikan ark-

tisessa osassa, Boothia Felix- ja Pohjois-Somer-
set- saarten välissä. Saanut nimensä ransk. meri-

luutnantti Bellofsta, joka 1853 kuoli Jäämerellä.
Belluse ks. S i k o e 1 ä i m e t.

Bellum (lat.) , sota : bellum omnium
contra omnes, ,.kaikkien sota kaikkia vas-

taan", usein käytetty filosofi Hobbesin lauseparsi,

jolla hän kuvaa ihmisten luonnollista, ennen
yhteiskunnan syntymistä vallinnutta tilaa.

Belmontiini, eräs parafiinilaji. ks. Para-
fiini.

Beloch, J u 1 i u s A 1 w i n (s. 1854) , saks. his-

toriantutkija, 1879 vanhan ajan historian pro-

fessori Roomassa. Teoksia: ,,Kampanien" (2

pain. 1890) ;
„Die attische Politik seit Perikles"

(1884) ; „Die Bevölkerung der griech.-röm. Welt"
(1886) ; „Storia Greca" (1891 seur., saks. „Grie-

chische Geschichte", 1893-97, 2 osaa) y. m.
(K. R. B.)

Beloe more (ven. „valkea meri") = Vienan-
meri.

Belone ks. N o k k a h a u k i.

Belo-ostrov (ven.) = Valkeasaari (ks. t.).

BfUoiiaji pappi.

Belo-ozero ks. V a 1 g e t-j ä r v i.

Belostok [-o'k] (puol. B i a 1 y s t o k) , Grod-
non kuvernementin piirikaupunki Länsi-Venä-
jällä, Biala-joen ja Pietari-Varsovan rautatien
varrella, 91,695 as. (1906). Paljon juutalaisia,

joita viime vuosina on ankarasti vainottu; veri-

siä kahakoita oli etenkin 1906. B. harjoittaa
suurta verkateollisuutta (vuosittain n. 15 milj.

mk:n arvosta), verka-, villatavara-, vilja- ja puu-
tavarakauppaa. Luja linnoitus. Branicki krei-

vien linna. — Ennenmuinoin oli olemassa B.

niminen Puolan maakunta, joka 1795 joutui

Preussin sekä Tilsitin rauhassa 1807 Venäjän
haltuun. 17. S-m. (K. K. B.)

Below, Georg von (s. 1858), saks. histo-

riantutkija, erikoisalana Saksan keskiajan kau-
punkihistoria, 1891 vakin. professori Munste-
rissä, 1897 Marburgissa, 1901 Tiibingenissä.

Teoksia: „Die landständische Verfassung in Ju-
lich und Berg" (1885-91, 3 osaa) ; „Die Entste-

huug der deutschen Stadtgeraeiude" (1889) ;

,,Der Ursprung der deutschen Statsvertassung"

(1892) ; „Das Duell und der germanische Ehrbe-
griff" (1896) ; „Das ältere deutsehe Städtewesen
und Biirgertum" (1898) ; .,Territorium und
Stadt" (1900). Reiniläisen historiallisen seuran
toimituksissa julkaissut „Landtagsakten von Ju-
lich Berg 1410-1610" (I osa, 1895). K. R. B.

Belovezin metsä, suuri metsä Venäjällä Grod-
non kuvernementissa, 1,224 km'. Sen läpi juok-

sevat Narev-, Narevka- ja Lesna-joet. B:ssä tava-

taan vielä visenttihärkä sekä karhuja, susia,

ilveksiä, villisikoja, hirviä. Suurimman osan

metsää muodostavat havupuut. B. on keisarilli-

nen metsästysmaa. IV. 8-m.

Belozersk, Novgorodin kuvernementin piiri-

kaupunki Venäjällä, Valget-järven (ks. t.) etelä-

rannalla, 6,012 as. (1897). Kalastusta, tervan

ja kynttiläin valmistusta. Lähistöllä on kivi-

hiilikaivoksia. TV'. S-m.

Belsasar, Raamatun mukaan Nebukadnesarin
poika ja Babylonian viimeinen kuningas. Dan.

5,1,1, kerrotaan hänen toimeenpanemiinsa pitoi-

hin tuottaneen juutalaisten pyhät astiat, jotka

olivat Jerusalemista ryöstetyt, ja käyttäneen
niitä juomingeissaan. Keskellä juhlaa ilmaan-

tui seinälle outo kirjoitus, jota ei kukaan voinut

selittää, kunnes Daniel luki sen: laene' mene'

teke'l ufarsin ja selitti sen tietävän kuninkaan
kuolemaa ja hänen valtakuntansa häviötä. Da-
nielinkirjassa lisätään, että B. samana yönä
murhattiin, ja Dareios medialainen anasti valta-

kunnan. Nuolenpääkirjoitukset osoittavat, että

nämä tiedonannot eivät ole totuuden kanssa

yhtäpitäviä. B. 1. Bel-sar-usur niinkuin nimi

kuuluu babylonian kielessä, ei ollut Nebukadne-
sarin poika eikä kuningas, vaan Nabunaidin,

Babylonian viimeisen kuninkaan, poika ja apu-

lainen. Hänellä tosin oli tärkeä tehtävä Baby-

lonin vallan loppunäytöksessä, mutta valloittaja

ei ollut mikään Dareios medialainen vaan Kyros.
K. T-t.

Belsebub ks. B e e 1 s e b u b.

Belshelm, Johannes (s. 1829), uorj. pappi,

v:sta 1875 asunut Kristiaaniassa tieteellisissä ja

kirjallisissa töissä ; huomattava hän on varsinkin

Raamatun tekstin tutkijana.

Belt 1. B e 1 1 i t (lat. ilare baltirum *. o. Bal-

tinen meri), vanha, vielä 16:nnella vuosis. käy-
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telty Kattegatin tahi Kattegatin ja Itämeren
nimitys. Ison-Beltin nimenä oli silloin Eeltis-

sund s. o. Beltin-salmi. Xyk. käytetään Belt
nimeä vain Iso- ja Vähä-Beltin salmista (ks. n.)

.

Belt, Yhdysvalloissa, Montanan valtiossa si-

jaitseva kaupunki. Ensimäiset suomalaiset saa-

puivat B;iin 1S93. Suomalaisten luku 1895 lie-

nee ollut n. 1,000. Ympäristöön on osa suoma-
laisia asettunut maanviljelijöiksi. V. P.
Beltrami /-«'-/, Giulio Cesare (1779-

1855), it. tutkimusmatkailija. B. oli valtiolli-

sista syistä V. 1821 pakoitettu pakenemaan
Ameriikkaan, jossa hän otti osaa Longin retki-

kuntaan; tämän tarkoituksena oli löytää Mis-
sissippi-joen lähteet. Hän erosi retkikunnasta,
löysi ja tutki näitä lähteitä 1823. B. matkus-
teli myöhemmin Meksikossa ja palasi Euroop-
paan 1827. Kuoli Italiassa. On julkaissut teok-
sia m. m. Mississippi-joen lähteitten löydöstä,

matkoistaan Euroopassa ja Ameriikassa sekä
Meksikosta. TT. S-m.
Beludshistan ks. B e 1 u t s i s t a n.

Beluga ks. M a i t o v a 1 a s.

Beluha, varsinaisten 1. kolyraniston Altai-

vuorten (ks. t.) korkein huippu. B:n korkeus-
määräykset ovat johtaneet hyvin erilaisiin ar-

voihin, 3,300-4,400 m; todennäköisimmin B. on
n. 4,000 m yi. merenp.

Belutsistan (B e 1 u t s h i s t a n) 1. B a 1 u-

c h i s t a n. Iraanin ylängön kaakkoisin osa. Sitä
rajoittaa lännessä Persia, pohjoisessa Afganis-
tan, idässä Intia ja etelässä Intian-meri, n.

343,000 km=, n. 811,000 as. (1901). Loivalta
ehyeltä rannikolta kohoaa maa pengermäisesti
kuivaa ylätasankoa kohti, joka pohjoisessa on
täynnä soita ja lännessä erämaata (vanha Ged-
rosia, missä osa Aleksanteri Suuren sotajoukkoa
tuhoutui). YlätasangoUa kulkee joukko vuori-

jonoja yhdensuuntaisesti ; ne yhtyvät vihdoin
pohjoisessa n. 3,270 m korkeaksi vuorimaaksi.
Tämän pohjoispuolella kohoavat Soliman-vuoret
aina 2,430 m yi. merenp. Molempia vuoris-

toja yhdistää tärkeä Bolan-sola. Miuin etelä-

osan halki käy syviä laaksoja, joitten läpi vir-

taavat joet saavuttavat rannikon, mutta koko
sisämaa on ilman laskujokia; joet laskevat suu-
riin soihin tahi suolajärviin. — Mannerilmasto
on vallitsevana sisämaassa, talvet ovat kylmät
ja kuivat, kesät kuumat. Rannikon {Oertnesir =

„kuuma ranta") ilmanala on hyvin epäterveelli-

nen. Pääkaupungin Kelatin keskilämpö on 1

12,0°, tammik, 2,6°, kesäk. 22,9°. Sademäärä on
|

riittämätön, 2-300 mm (eniten kesällä). Maan-
j

viljely.stä on sentähden vaikea harjoittaa ja se
j

menestyy vain keinotekoisen kastelun avulla; se

tuottaa silloin hedelmiä ja ohraa sisämaassa,
rannikolla taateleita, vehnää, riisiä ja maissia,
tupakkaa ja puuvillaa. Karjanhoito on tär-

keämpi. Kotieläiminä hoidetaan hevosia ja lam-
paita, vetojuhtana käytetiUin myöskin kamelia.
— Asukkaat ovat joko iraanilaisia belutäeja tahi

brahui-kansaa, joka on sukua Dekanin dravida-
kansoille. Useimmat ovat uskonnoltaan suniit-

tilaisia muhamettilaisia. Pääkaupunki Kelat,
2,060 m yi. merenp. — Indus-joen laaksosta käy
rautatie Bolan-solan j'li Quetta nimiseen kau-
punkiin. Osa Belutsistania (British B a 1 u-

chistao, ks. t.) on Englannin siirtomaana.
Muu osa (Kelatin kaanikunta) on itsenäinen,

mutta tunnustaa jälkeen v:n 1876 Englannin
suojelusherruuden. W. S-m. (K. R. B.)
Belvedere [-de'-] (it. < 6eHo = kaunis, ja ve-

dere = nähdä), „kaunis näköala", (ransk. 6cHe-
vue), tavataan huvilinnojen ja näköalatornien
nimenä. Kuuluisa on Vatikaanin B., jossa säi-

lytetään mainioita taideteoksia (B:n Apollo,
Laoko'on-ryhmä y. m.). W. S-m.

Belza, S t a n i s 1 a w, puol. kirjailija, toimel-
taan asianajaja Varsovassa, on julkaissut laki-

tieteellisiä tutkielmia, runoja ja useita vilk-

kaasti kirjoitettuja matkakertomuksia, m. m.
.,Wkraju tj siteca jezior" (Tuhatjärvien maassa),
josta on ilmestynyt useampia kuvallisia pai-

noksia. J. J. il.

Belzonl [-dzö'-], Giovanni BattisLa
(G iamb a 1 1 i st a) (1778-1823), it. retkeilijä

synt. Padovassa, tutki v:sta 1815 alkaen Egyptin
muinaismuistoja; avasi 1817 Abusimbelin (ks. t.)

temppelin sekä Chephreniu pyramidin, kävi
El-Kassarin keitaassa ja teki matkan Timbuk-
tuun 1822. Tutkimuksensa B. teki Englannin
varoilla; hänen rikkaat kokoelmansa ovat nyk.
Lontoon British Mu.seumissa. VV. S-m.

Bern, Jozef (s. 1791-1850), puol. sotilas ja

isänmaanystävä. Palveli aluksi Ranskan ar-

meijassa ollen mukana Xapoleonin kuuluisalla
Venäjän-retkellä 1812 ja v:sta 1815 Puolan
vastaperustetussa sotaväessä, toimien samalla
opettajana Varsovan sotakoulussa. Joutui avo-
mielisyytensä ja puolalais-kansallisten mieli-

piteittensä takia vainon alaiseksi; Aleksanteri
I:n kuoltua hän 1825 erosi sotapalveluksesta.
Kapinan puhjetessa Puolassa B. 1830 tuli maju-
riksi kapinallisten armeijassa ja kohosi vähi-
tellen urhoollisuutensa takia kenraaliksi. Var-
sovan kukistuttua hän lähti Saksaan ja oleskeli

sitten eri maissa, suunnitellen m. m. Puolan
vapauttamista. Kun 1S48 kapina puhkesi Itä-

vallassa, saapui B. Wieniin ja otti tarmokkaasti
osaa kapinan johtoon. Kaupungin antauduttua
hän pakeni Unkariin, saaden toimekseen Sieben-
biirgenin valloituksen. Huolimatta monista voi-

toista ei hänellä kumminkaan ollut lopullista

menestystä. Hän otti vielä osaa Temesvärin tais-

teluun 1849 paeten senjälkeen Turkinmaalle.
Kääntyi siellä islaminoppiin ottaen nimekseen
Amurat pasa ja sai paikan Turkin armeijassa.

O. il-e.

Ben (hebr. = „poika") , sana, joka asetetaan
isän nimen eteen ja siten muodostaa juutalaisia
henkilön- ja perheennimiä. K. T-t.

Ben (kelt.), nyk. Skotlannin ylämaalaisten ja

irlantilaisten kielessä = vuori, vuorenhuippu;
esim. Ben-Newis. Sama esiintyy muodossa pen
sanassa Apenniinit.
Benares [-u'rizj, Etu-Intian kaupunki Ganges-

joen pohj.-rannalla, 209,331 as. (1901). •/. hin-

dulaisia, '/. muhamettilaisia, 1,000 kristittyä. B.
on jo ammoisista ajoista asti ollut brahmalaisen
opin keskus, hindulaisten pyhin kaupunki ja
kuuluisin pyhiinvaelluspaikka. Sinne tulee kai-
kilta tahoilta hindulaisia pyhiinvaeltajia pesey-
tyäkseen pyhässä virrassa, jopa hukuttautuak-
seen sen pyhiin aaltoihin. Kaduilla liikuskelee
suuri joukko kerjäläisiä, fakiireja ja pyhiä här-
kiä. Täällä on yli 1,400 hindutem[ipeliä ja 272
moskeiaa, kuuluisa hindul. yliopisto ja tähti-

torni. Mutta lukuunottamatta englantilaisten
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kaupunginosaa B. on
ruma, kurjine taloineen

ja likaisine katuineen.
— Teollisuus on huomat-
tava (huivien ja silkki-

tavaroiden valmistusta,

sokeritehtaita, kulta- ja

hopeatavaroita y. m.)

.

Kauppa on vilkas, joella

liikkuu höyrylaivoja ja

rautateitä kulkee mo-
nelle taholle. B. ou ])ää-

kaupunki samannimi-
sessä hallinnollisessa

alueessa, 26,971 km-,

5,032,502 as. (l'J01).

pääasiallisesti hindulai-

sia. Maan läpi virtaa

Ganges ; se on hedelmäl-
listä tasankoa.

W. S-)n.

Benavente [-e'-], J a-

cinto (s. 18C6), esp.

kirjailija, tuottelias ja

lahjakas näytelmäkirjailija, tarkka ja hieno
havaitsija ja psykologi, perin „uudenaikainen".
Hänen kuuluisimmat teoksensa ovat ,,Gente cono-

cida", „Lo cursi", „Amor de amar", „Alma trium-
fante". V. K-i.

Benczur Ibentsur], Gyula (s. 1844), unk.
taidemaalari, opiskellut Miinchenissä, tunnettu
taiturimaisista, usein aistillisista rokokokuvis-
taan. K. E. H.
Benda. 1. F r a n z B. (1709-86) , böömiläinen

viulutaiteilija ; oltuaan poikana kuorilaulajana
ja seurattuaan erästä kuljeksivaa soittoseuru-

etta, jossa oppi viulunsoiton, hän tuli myöhem-
min kapellimestariksi Varsovaan ja sitten 1732
Preussin kruununprinssin (sittemmin Fredrik
II) palvelukseen. — 2. G e o r g B. (1722-95),

edellisen veli, saks. muusikko, tuli 1748 Fredrik
III:n kapellimestariksi Gothaan, josta sitten

isäntänsä kustannuksella matkusti Italiaan. Pa-
lattuaan B. herätti huomiota melodraamallaan
„Ariadne auf Naxos" ; hän on säveltänyt muita-
kin melodraamoja.

Bendel, Karel (1838-97), böömiläinen sä-

veltäjä, sävelsi useita oopperoita sekä noin 200

soolo- ja kuorolaulua; johti v:sta 1865 Hlahol
nimistä kuoro.a Pragissa. /. K.
Bender (ven. Bendery), kaupunki ja linna

Bessarabiassa, Dnjestrin rannalla, 31,851 as.

(1901), v:sta 1812 Venäjälle kuuluva. Tunne-
tuksi B. on tullut erittäinkin Kaarle XII:n
oleskelun kautta sen läheisyydessä, 1709-1713.

ks. Benderiu kalabaliikki.
Benderin kalabaliikki (s. o. ,,B:n mellakka"),

se taistelu, jossa Kaarle XII 1 p. helmik. 1713

Benderissä taistellessaan ylivoimaista turkki-

laisjoukkoa vastaan joutui vangiksi.

Bendigo (muin. Sandhurst), kaupunki
Austraaliassa Viktorian valtiossa, Melbournesta
luoteeseen, n. 44,140 as. Katol. piispanistuin,

monta kirkkoa ja koulua, kasvitieteellinen puu-
tarha ja sairashuone. Olutpanimolta ja rauta-

tehtaita; läheisyydessä rikkaita kultakaivoksia
(V. 1900 6,413 kg.).

Bendis, traakialainen jumalatar, jota kreik-

kalaiset pitivät samana kuin Artemista, Hekatea

tai Persephonea. Hänen palvelukseensa, joka
tuotiin Ateenaan 5:nnen vuosis. puolivälissä

e. Kr., kuului juhlasaatto, soihtujuoksu ja yö-

juhla (b e n d i d e i a)

.

E. R-n.
Bendixson, Ivar Otto (s. 1861), ruots. ma-

temaatikko, tuli V. 1900 Tukholman teknillisen

korkeakoulun professoriksi. Hänen tutkimuk-
sensa käsittelevät analyyttisiä funktsioneja, dif-

ferentsiaaliyhtälöitä sekä algebrata.

Bene (lat.), hyvin.
Benecke [bc-J, Georg Friedrich (1762-

1844), saks. kielentutkija, germanisti, Göttinge-

nin yliopiston professori ja ylikirjastonhoitaja;

Englannin sekä vars. vanhemman saksalaisen

kirjallisuuden erinomainen tuntija, vanhojen
saksalaisten tekstien ensimäinen tieteellinen jul-

kaisija, etevä sanakirjankirjoittaja. Huomatta-
vimmat teokset: „Beiträge zur Kenntnis der ait-

deutschen Sprache und Literatur" (Gött. 1810-

32, 2 osaa), „Iwein von Hartmann von der Aue"
(julk. yhdessä Lachmannin kanssa, Gött. 1827)

ynnä mallikelpoinen „Wörterbuch zu Hartmanns
Iwein" (Gött. 1833, 3:s pain. Leipz. 1901). Mai-

lerin ja Zarncken „Mittelhoehdeutsch. Wörter-

buch" (Leipz. 1854-66, 4 osaa) perustuu B:n
suorittamiin alkutöihin.

Benedek, Ludvig August von (1804-81)

,

itäv. kenraali, tuli tunnetuksi Italian sodassa

1848-49 ja lähetettiin viimeksimainittuna vuonna
kenraalimajurina taistelemaan Unkarin kapi-

nallisia vastaan. Kohosi sitten sotilaallisissa

arvoasteissa ja lähetettiin 1859 8:nnen armeija-

kunnan päällikkönä Italiaan, jossa kunnosti

itseään erittäin Solferinon taistelussa. Määrät-

tiin 1860 yleisesikunnan päälliköksi ja siviili-

ja Eotilaskuvernööriksi LTnkariin, mutta nimi-

tettiin jo s. V. armeijan ylipäälliköksi Italiaan.

Vasten tahtoaan määrättiin hänet 1866 pohjois-

arineijan päälliköksi taistelemaan preussilaisia

vastaan, kärsi tappion Königgrätzin luona s. v.

Sai eron 1866. Tutkimus, joka oli aloitettu hä-

nen päällikkötoimestaan, keskeytettiin keisarin

käskystä. [H. Friedjung, „Der Kampf um d=e

Vorherrschaft m Deutschland" (Stuttg. 1901).]

O. M-e.
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Beneden. 1. Pierre Joseph van
(1809-94), belgial. eläintieteilijä. Tutki erittäin

alempia eläimiä, varsinkin sisälmysmatojen bio-

logiaa ja kehitystä.

2. Edouard van B. (s. 1846). edellisen

poika. Kuuluisa embryologi. Vertailevan ana-
tomian professorina Liittichissä. Julkaissut
enimmät teoksensa yhdessä van Bambeken
kanssa v:sta 1861 toimittamassaan aikakaus-
lehdessä ,..\rchives de biologie".

Benedetti [-de'-], Vincent d e (1817-1900),
kreivi, ransk. diplomaatti, tuli 1855 Ranskan
ulkoasiain ministeriön valtiollisen osaston päälli-

köksi, oli 1861-64 lähettiläänä Torino.ssa, 1864-70

Berliinissä. V. 1870 heinäk. hän Emsissä esitti

Preussin kuninkaalle Wilhelm I:lle Kanskan
hallituksen vaatimuksen, että Wilhelm kirjalli-

sesti sitoutuisi estämään Hohenzollernin prinssiä

pääsemästä Espanjan valtaistuimelle. Kun
Preussin kuningas antoi kieltävän vastauksen
eikä laskenut B:ä puheillensa, niin Eanska
julisti sodan. B. erosi valtion palveluksesta
1871 ja julkaisi s. v. puolustaaksensa menet-
telyänsä Preussissa kirjasen „Ma mission en
Prusse"'; on sitäpaitsi julkaissut „Essais diplo-

matiques" (189C) ja „Nouveaux essais diploma-
tiques" (1897). J. F.

Benedictio ks. Benediktsioni.
Benedictsson [-i'-], Victoria Maria,

synt. B r u z e 1 i u s (1850-88) , ruots. naiskirjai-

lija, käytti kirjailijanimeä Ernst Ahlgren.
Jouduttuaan jo nuorena naimisiin häntä paljoa

vanhemman postimestari Kristian B:n kanssa
hän alkoi vuonna 1884 esiintyä kirjailijana, jul-

kaisemalla romaaneja ja novelleja, joihin hän
oli saanut aiheet Skänesta, ja jotka alallaan

myöskin istuttivat naturalismin Ruotsin kirjal-

lisuuteen. Hänen kirjansa ovat raittiita, ter-

veitä tosielämän kuvauksia, joissa kirjailijatar

terävällä psykologisella silmällä ja karaistulla
elämänyminiirryksellä käsittelee olevia oloja.

Hänen kirjoistaan mainittakoon novellikokoel-

mat „Frän Skäne", „Folklif och smftberättelser",

ronuianit ,,Pengar", „Fru Marianne" („Marianne
rouva"), „Modern", näytelmät „Den bergtagna",
,,I telefon" (,,Telefoonissa") sekä yhdessä A.
Ijundegärdin kanssa kirjoitettu „Finalen". B.

harrasti niyö.skin nais-asiaa. Lop])u-ikänsä hän
oli hyvin kivuUoinen. Päätti itse päivänsä
Kööjienhaminassa. Hänen kuolemansa jälkeen

julkaisi Lundegärd hänen jälkeenjättämänsä
teokset „Modern", sekä „Berättelser och utkast"
(suomenn. „Kertomuksia") Kekä hänen kirjei-

siinsä perustuvan „Victoria Benedictsson, en
sjclfbiografi ur bref och anteckningar". Kootut
kertomukset ovat ilmestyneet nimellä: ,,Samlade
berättelser" af Ernst Ahlgren. [Ellen Key:
„Ernst Ahlgren", 1889.] V. Ki'
Benedictus /-»'-/ (lat., s. o. siunattu olkoon

hän, joka tulee Herran nimeen!), jälkipuolisko

ehtoollismessuun kuuluvasta laulusia ,,Sanctus"

(„pyhä"), katolisissa messusävellyksissä usein

eristetty itsenäiseksi kappaleeksi. Useat sävel-

täjät ovat siinä suloisintansa ilmituoneet, enim-
miteu soololaulun muodossa. /. K.
Benedictus [-i'-], Turun piispa, ks. Pentti.
Benedictus /i'-/, 14 paavin nimi. B. I, 574-

78. B. II, 683-85. B. III, 855-58. B. IV,
900-03. B. V, 964. B. VI, 972-74, keisarillisen

puolueen ehdokas ; aatelinen puolue kukisti ja.

surmautti hänet. B. VII, 974-83, luostarilaitok-

sen lämmin suosija. B. VIII, 1012-24, alkuaan
Teofylaktus. Tuseulumin kreivin poika. 1U14 B.

kruunasi Henrik Il:n ja liittyi hänen kirkolli-

seen uudistusohjelmaansa; taisteli arabialaisia
sekä kreikkalaisia vastaan. — B. IX, 1033-48,

edellisen veljenpoika, valittiin isänsä toimesta
ja rahojen avulla 10-vuotisena paaviksi. Hän
vietti niin huonoa elämää, että roomalaiset kar-

koittivat hänet ja valitsivat vastapaavin, Sil-

vester Ill:n. B. IX kyllä voitti tämän, mutta
havaitsi kuitenkin parhaimmaksi luopua viras-

taan ja möi paavinistuimen n. 1,000 hopea-
punnasta Johannes Gratianukselle (Gregorius
VI:lle). Sutrin synodissa 1046 erotettiin kaikki
nämä 3 paavia. — B. X, 1058-59. B. XI, 1303-04.

B. XII, 1334-42, alk. Jacques Fournier, kotoisin

Languedocista, oli ensin piispana ja kardinaa-
lina. Paavina hän asui Avignonissa. Hän vaati

ankarampaa kuria sekä papistolta että luosta-

reilta ja oli vapaampi kuin muut tämän ajan
paavit sukulaistensa suosimisesta. Politiikas-

saan B. harrasti sovintoa sekä oppikysymyk-
sissä että suhteissa valtiovaltaan, vaikka välit

I.udvik Baierilaisen kanssa pysyivät kireinä.

Suomen oloihin hän kajosi kirjeillä, joissa rat-

kaisi Sääksmäen kirkkoherran Henrik Hart-
manniu pojan ja Turun dominikaaninuinkkien
välisen riidan. — B. [XIII], paavina 1394-1417,

espanjalainen; alkuperäinen nimi Petrus de

Luna. Paaviksi valittuna ,.suuren skisman" (ks. t.)

aikana hän ei saanut kannatusta; Pisan kir-

kolliskokous pani 1409 hänet viralta harhaoppi-
sena ja valapattona ja Konstanzin kirkollis-

kokous erotti hänet kirkon yhteydestä 1417;
hän kuoli 1424. Häntä ei lueta laillisten paavien
sarjaan. — B. XIII, paavina 1724-30, it. Orsini-

sukua. Harrasti kirkollisia parannuksia ja oli

riidass.a keisarin, Ranskan, Sardinian ja Portu-
galin kanssa, mutta menestyi huonosti pyrin-

nöissään. B. oli tuottelias teologinen kirjailija.

— B. XIV, paavina 1740-58, it., alkuper. nimi
Prospero Lambertini : uuden ajan huomattavim-
pia paaveja; synt. 1075 Bolognassa. Paavinistui-
men rappeutuneet raha-asiat hän korjasi sääs-

täväisyydellä hallinnossa sekä edistämällä elin-

keinoja Kirkkovaltiossa; papiston elämää pidet-

tiin silmällä ja sivistystä harrastettiin. Ollen

suvaitsevainen ja lempeä, mutta periaatteissaan
vakava B. joutui riitaan jesuiittain kanssa, joi-

den mukautumista pakanallisiin tapoihin ja kä-

sityksiin lähetysalalla hän paheksui. Tiedettä,

varsinkin kanonista oikeutta, B. tehokkaasti
edisti, perusti oppineita .=:euroja kirkollisen mui-
naisuuden tutkimusta varten ja rikastutti Vati-

kaanin kirjastoa. J. G.

Benedictus Nursialainen (480-543), katoli-

lainen pyhimys, ensimäisen järjestetyn munkki-
kunnan perustaja länsimailla, kotoisin Nursiasta
Umbriasta. Arvokkaasta perheestä syntyneenä
hän jo nuorukaisena pakeni ympäristönsä sivee-

töntä elämää, antautuen eräässä Subiacon lähellä

olevassa vuorenonkalossa mitä ankarimpiin
itsensäkidutuksiin. Kun hänen olinpaikkansa
tuli tunnetuksi ja pyhyytensä maine levisi, hän
tuli vastoin tahtoaan vedetyksi toisten erak-

kojen johtajaksi. Jätettyään Subiacon luo ai-

kaisemmin perustamansa munkkiyhdyskunnan
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erään kateellisen papin juonien vuoksi B. perusti

529 puolitiessä Rooman ja Napolin välillä ole-

valle Cassino-vuorelle luostarin, joka tuli esi-

kuvaksi koko länsimaiselle luostarilaitokselle.

Siellä hän kuoli 21 p. maalisk. 543. Faavi Gre-

gorius Suuren Benedictuksesta kirjoittama

elämäkerta sisältää runsaasti tarunomaisia
piirteitä pyhimyksen tekemistä ihmeistä y. m.
vrt. B e n e d i k t i 1 ä i s e t. A. J. P-ä.

Benediktiinilikööri („munkkilikööri"). ks.

F f c a m p.

Benediktiinit, munkkikunta, joka noudat-

taa Benedictus Nursialaisen (ks. t.) antamaa
luostarisääntöä, levisi 6:nnelta vuosis. alkaen

Monte Cassinon (ks. t.) luostarista yli koko län-

simaisen kristikunnan, kunnes sillä 15:nnellä

vuosis. oli yli 15,000 luostaria. Luostarisääntö,

jolla on ollut perustava merkitys länsimaisen

munkkilaisuuden kehityksessä, on samalla ker-

taa ankara ja kohtuullinen. Velvoittamalla

munkkeja hartaudenharjoitusten ohella ruumiil-

liseen (maanviljelys, käsityöt) ja henkiseen toi-

mintaan se kohotti benediktiläisluostarit, ku-

ten St. Gallenin, Fuldan. Reichenaun, Hirschaun,
Korvein y. m., aineellisen ja henkisen viljelyk-

sen tyyssijoiksi keskiajan kansoille. Katolinen
kirkko on veljeskunnasta saanut lukuisia paa-

veja, kardinaaleja, arkkipiispoja, piispoja, kir-

jailijoita ja pyhimyksiä. Luostarielämän rap-

peutuessa sai Clugnyn (ks. t.) luostarista 10:q-

nellä vuosis. lähtenyt uudistu.sliike munkkikun-
nan uuteen kukoistukseen. Vanhan itsensäkidut-

taraishengen herääminen sitä vastoin aiheutti

uusia munkkikuutamuodostuksia, kuten kamal-
dolilaisten, kartusialaisten, sistersiläisten, trap-

pilaisten, birgittalaisten y. m. munkki- ja nunna-
kunnat. Erinomaiseksi ansioksi on benedikti-

läisille luettava, että he yleensä ovat pysyneet
varsinaisilla toimialoillaan sekaantumatta val-

tiollisiin juoniin. Munkkikunnan tunnussana on:

.,l't in onmibus glorificetur Deus!'' (Jumalalle

kunnia kaikesta!) [Krätzinger, „Der Benedik-

tinerorden und die Kultur" (Heidelberg 1876) ;

S. Brunner, „Ein Benediktinerbuch ; Geschichte

und Beschreibung der Benediktinerstifte in ös-

terreieh, Ungarn, Deutschland und der Schweiz"
(Wien 1880) ; Rickenbach, „Monte Cassino"
(Einsiedeln 1884) ; Mangenot, „Les travaux des

Bön^dictins de St. Maur" (Amiens 1889)].

A. J. P-ä.

Benediktiläiset ks. Benediktiinit.
Benediktiohdake ks. C n i c u s.

Benediktov [-i'-], Vladimir Grigorje-
vits (1807-75), ven. lyyrillinen runoilija.

Hänen kootut runonsa ilmestyivät 1856-57.

J. J. M.
Benediktsioni (lat. fcene(it'cftö = siunaus) , ka-

tol. kirkon pyhä toimitus henkilöiden tai esinei-

den siunaamiseksi ; toimitukseen kuuluu tavalli-

sesti rukous, kätten päällepaneminen, ristin-

merkkejä, priiskoitus vihkivedellä, suitsutus

j. n. e. Tällaisten toimituksien kaavoja sisältä-

vät erityiset käsikirjat (henndictionalia 1. Uhri
benedictionalesj. J. G.

Benedix, Roderich (1811-73), saks. kir-

jailija ja teatterinjohtaja, kirjoittanut joukon
suosittuja huvinäytelmiä, joiden ansiot ovat

hullunkurisissa kohtauksissa ja rohkeissa teat-

terieflekteissä, mutta joiden taiteellinen arvo on

vähäinen. Hänen kappaleistaan mainittakoon
,,Doktor Wespe", „Das Gefängnis", ,,Die zärt-

lichen Verwandten" („Hellät sukulaiset"),
„Asehenbrödel" („Kassan avain", „Riita-asia")

.

Mainittakoon myös hänen esitystaitoa koskeva
teoksensa „Der miindliche Vortrag". V. E-i.

Beneficium [-fi'-] (lat.), „hyvä teko", suosion-

osoitus, etuoikeus; läänitys ; yleisimmin kä}'-

tetty merkityksessä ,,kirkollinen palkkatulo" ja

siitä joutunut myös merkitsemään itse virkaa.

J. G.

Beneke [be-J, Friedrich Eduard (1798-

1854), saks. filosofi, synt. Berliinissä, tuli dosen-

tiksi Berliinin yliopistoon, mutta hänen opettaja-

toimensa kiellettiin, koska arveltiin hänen teok-

sensa „Grundlegung zur Physik der Sitten"

(1822) esittävän „epikurolaisia" mielipiteitä;

oli 3 vuotta dosenttina Göttingenissä, pääsi

V. 1832, kun Hegel, jonka väitettiin häntä eri-

tyisesti vastustaneen, oli kuollut, ylimäär. pro-

fessoriksi Berliiniin, eli vanhempana ruumiil-

listen kärsimyksien alaisena, hukutti luultavasti

itsensä v. 1854. B. tahtoo kokonaan perustaa
filosofisen maailmankatsantonsa sisälliseen koke-
mukseen, lähtien siitä perusvakaumuksesta, että

täysin todenmukaisesti käsitämme omaa itseäm-

me, mutta ulkomaailmaa ainoastaan epätäydelli-

sesti aistien avulla ; sen olemusta ymmärrämme
vain mikäli .se on samanluontoinen kuin oma it-

semme. Sielutiede on käsiteltävä .,sisällisenä

luonnontieteenä". B. koettaa johtaa koko sielun-

elämän muutamista yksinkertaisista alkeistapah-

tumista ja alkukyvyistä, jommoisia ovat kiiho-

tusten vastaanottaminen,
,,
jälkien" („Spuren")

muodostuminen, yhtäläisten sielullisten muodos-
tumain toisiinsa yhtyminen y. m. Filosofisen

peruskantansa B. esitti jo 1820 teoksessa „Er-

fahrungsseelenlehre als Grundlage alles Wis-
sens"; julkaisi sitten „Lehrbuch der Psycho-
logie" (1833, toisessa pain. 1845 hän lisäsi

kirjannimeen sanat ,,als Xaturwissenscha£t")

,

„Erziehungs- und Unterrichtslehre" (2 os.,

1835-6) y. m. [Raue, „Die neue Seelenlehre B:s",

5 pain. 1876; Gramzovv, „B:s Leben und Philo-

sophie", 1899.] A. Gr.

Beneventum [-e'n-] (Benevent), Italiassa.

1. Kampanjan provinssi, 2.118 km", n. 260,000

as., 123 km-:llä. Keskiajan alussa B. oli lougo-

bardilainen herttuakunta ; sen jälkeen B:n histo-

ria on ollut erittäin vaiherikas. V. 1806-15 hal-

litsi sitä ransk. valtiomies Talleyrand erityisenä

ruhtinaskuntana. Sitä ennen ja sen jälkeen B.

oli paavien hallussa, kunnes se v. 1860 yhdistet-

tiin muuhun Italiaan. — 2. Samannimisen pro-

vinssin pääkaupunki, 55 km koilliseen Napolista,

Sabato- ja Calore-jokien varrella, 170 m yi.

merenp., 24.137 as. (1901. B. on vanha, muinais-

muistoista rikas kaupunki Via Appian varrella,

Trajanuksen riemuportti, vanhan ajan kau-

neimpia muinaisjäännöksiä, on hyvin säilynyt.

B:n luona roomalaiset voittivat Pyrrhoksen 275

e. Kr. Täällä kaatui Manfred kuningas 1266

j. Kr. W. S-m. (K. R. B.)

Bene vixit, qui bene latuit (lat.) , ..onnellinen

se, joka on huomaamattomana elänyt" (Ovidiuk-

sen „Tristiasta")

.

Benevoli [-ne'-], Orazio (1602-72), ii.

kirkkosäveltäjä ; sävelsi enimmiten usealle kuo-

rolle, 12-, 16- ja 24-äänisesti ; hänen 12-kuoroinen
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(48-ääninen) messunsa on äskettäin julkaistu
painettuna. /. K.
Benfey, Theodor (1809-81), saks. orienta-

listi ja kielentutkija. Hänen useista teoksis-

taan mainittakoon „Griechisches Wurzellexikon"
(1839-42), „Die persischen Keilinschriften"
(1847).

Bengaali (Bengaalin maa). Englannin
Intian suurin ja tiheimmin asuttu maakunta
n. SUO,000 km', 78 '/j milj. as., joista vasallival-

tioita n. 100,000 km=, 3,900,000 as. Maakunta
sijaitsee Ganges- ja Brahmaputra-jokien alajuok-
sun ympärillä. Molemmat joet muodostavat yh-
teisen suuren 15,000 km" laajan suistomaan, joka
on matala ja rämeinen sekä metsän ja lävitse-

pääsemättömän dzungelin peittämä, missä asus-
taa tiikereitä ja myrkyllisiä käärmeitä. Suisto-

maan lounaispuolella on maa vuorinen, samoin
pohjoisessa, mutta muuten alavaa, hedelmällistä
tasankoa. Ilmanala on hyvin kuuma (keski-

lämpö 23-27°) sekä tavattoman kostea (sadeaika
kesäk.-Iokak.) ja epäterveellinen (kolera, kuu-
meet). Maanviljelys tuottaa riisiä, vehnää, in-

digoa, puuvillaa, opiumia, teetä, juuttia, soke-
ria, silkkiä, ryytejä y. m. Karjanhoitokin on
tärkeä. Maa tuottaa kivihiiltä, suolaa, rautaa
ja vaskea. Siellä on suuria juutti- ja puu-
villakehruutehtaita, kutomoja ja muita tehtaita.

Kauppa on vilkas ; rautatieverkko n. 4,000 km
pitkä; joilla ja kanavilla on vilkas liike. Asuk-
kaista on n. 50 milj. brahman-uskoisia (hindu-
laisia), 25 milj. muhamettilaisia, ainoastaan n.

300,000 kristittyä. Maan asukkaat ovat tumma-
ihoisia, kaunisvartaloisia sekä taitavia ja ahkeria
maanviljelijöitä. — B:ia hallitsee Kalkutassa
asuva n. s. luutnantti-kuvernööri. Maa on jaettu
4:uän provinssiin: varsinainen Bengaali, Behar,
Orissa ja Chutia Nagpur. Suurin kaupunki on
Kalkutta, joka myös on koko Intian keisari-

kunnan pääkaupunki. W. S-ni. (K. R. B.J
Bengaalin kieli ja kirjallisuus. Bengaali on

uus-intialainen (präkritista kehittynyt) kieli,

jota noiu 36 miljoonaa ihmistä puhuu Etu-In-
tiassa alisella Ganges-alueella koko Bengaalissa,
sekä osassa Assamin maakuntaa, vrt. Intian
kielet, Präkrit. — Kirjallisuus alkaa 14: n-

nellä vuosis. ; sen muodostavat suureksi osaksi

käännökset sanskriti.sta, persiasta, hindusta-
nista, englannista. Uudempina aikoina on kui-

tenkin kansallinen runous, varsinkin draamalli-
sella alalla, päässyt kehittymään, vaikuttaen sa-

malla myös edullisesti uudemman kirjakielen

kehittymiseen. [Beames, „A grammar of the
bengali language'', Lond. 1894 (2:u pain.) ; A.
Dae, „The literature of Bengal", Calc. 1877

;

R. Ch. Dutt, „The literature of Bengal", Calc.

1895.]

Bengaalin-Iahti, Intian valtameren lahti Etu-
ja Taka-Intian välillä. Lahden lounaisosassa on
Ceylon, itäisessä Andamaanit ja Nikobaarit.
Rannat ovat matalia ja hyviä satamia puuttuu.
Siihen laskevat Ganges, Brahmaputra, Irawadi,
Sahven, Codavari ju Kistna.
Bengaalituli on kirkas ja värillinen valo,

joka syntyy eräitten n. s. ilotulitusesineittin

palaessa. B:n synnyttäjänä käytetään tavalli-

sesti kaliumkloraatin (ks. t.) ja rikin seosta,

jolion sitten lisätään sellaisia suoloja, jotka
antavat liekille määrätyn värin. Punaista

bengaalivaloa saadaan esim. polttamalla seosta,
joka sisältää 6 paino-osaa kaliumkloraattia, 40
paino-os. strontsiumnitraattia, 13 paino-os. rik-

kiä ja 2 paino-os. hiiltä; vihreätä valoa saadaan
seoksesta, jossa on 8 paino-os. kaliumkloraattia,
77 paino-os. bariumnitraattia, 13 rikkiä ja 3
hiiltä. IV. B.
Bengel, Johann Albrecht (1687-1752),

saks. protestanttinen teologi, kotoisin Wurttem-
bergistä. B. on saavuttanut pysyvän merkityk-
sen julkaisemansa Uuden testamentin laitoksen
(Stuttgartissa 1734) ja erittäin siihen liitetyn

kriitillisen apuneuvoston („Apparatus criticus")

kautta, jossa hän ensiksi järjesti U:n T:n käsi-
kirjoitukset niiden yhteenkuuluvaisuuden mu-
kaan jakaen ne kahteen pääryhmään, aasialai-

siin ja afrikkalaisiin. Tätä U. T:n kriitillistä

laitosta seurasi verraton eksegeettinen teos,

„Gnomon Novi Testamenti" (Tiibingenissä 1752),
jolla vielä tänä päivänä on arvonsa. B:n ekse-
geettiset periaatteet olivat seuraavat: Raamattu
muodostaa yhtenäisen, jumalallisen pelastus-
talouden. Sama Jumala, jota V. T:ssa sanotaan
Abrahamin, Isakin ja Jaakobin Jumalaksi ja

joka on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
isä, on pyhässä Raamatussa ilmoittanut meille
keskenään sopusointuisen, selvän ja täydellisen

sanansa, sekä täyttänyt U. T:ssa, mitä V:ssa
T:ssa on luvannut. Raamattu itse on paras
todistus sen sisällyksen totuudesta. Raamattu
on ihmisen itselleen omistettava kokonaisuutena.
.,Älä lisää mitään Raamattuun, vaan ammenna
kaikki, mitä siinä on, jättämättä mitään pois".
— Tunnettu on B. myöskin uudenaikaisen kilias-

min isänä. Hän koetti nimittäin Raamatun,
erittäin Johanneksen Ilmestyksen avulla saada
selkoa tulevista asioista, niinpä esim. laskea
Kristuksin tulemisen ja tuhatvuotisen valtakun-
nan alkamisen aikaa, joksi määräsi kesän 1836
(.,Erklärte OlTenb. St. Johannis", Stuttgartissa
1740, sekä hänen kronologiset teoksensa „Ordo
temporum a principio per periodos ceconomioe
divinie historicas atqve propheticas ad finem
usqve ita deductus ut tota series ex V. et N.
Tcst. proponatur") . Kuitenkaan ei B. itsekään
vaatinut näille laskelmilleen ehdotonta luotetta-

vaisuutta, ja toisaalta on hän näissä teoksissaan
ihmeteltävällä tarkkanäköisyydellä osannut esit-

tää vastaisten aikain, erittäin henkistä, kehi-
tystä. A. F. P.

Ben Ghasi 1. B a r k a, muinoin B e r e n i k e,

samannimisen Turkin mutessarifaatin pääkau-
punki Tripoliksessa, Välimeren rannalla, n. 15,000
as. Ennen tärkeä karavaani-kauppakaupunki,
josta liike kävi Kufran keitaitten kautta Sisä-

Afrikkaan, etupäässä Wadaihin. B. oli myös
kaup])ayhteydessä Italian kanssa, mutta nyt
satama on madaltunut, ja kaupungin merkitys
vähentynyt. N. '/< väestöstä on juutalaisia, (vrt.

B a r k a).

Bengt ks. Pentti.
Bengt (B e n e d i e t u s), usean ruots. piispan

nimi. 1. B. Hyvä, Skaran piispa 1100-luvun
jälkipuoliskolla, kaunisti kirkkoja ja rakennutti
teitä. — 2. B. M a u n u n p o i k a, Birger Jaarlin
veli, Linköpingin piispa 1220-37. — 3. Bengt
B i r g e r i n p o i k a ks. Pentti.
Bengt Algotsson ks. Pentti Algotin-

poika.



957 Bengtskär—Bennigsen 958

Bengtskär [-surj, kalliosaari n. 19 km eteUiäa

Hiittisten kirkolta; B:in loistotorni on uusin

maamme suuremmista loistotorneista, rakennettu

1906. Se on tiilistä tehty, mutta ulkopinnaltaan
yltyleensä harmaalla kivellä suojustettu. Lois-

ton korkeus on vedenpinnasta 49,5 m ja sen mate-

maattinen valolaajuus 14,ä meripeninkulmaa;
sen voima lasketaan 630,000 hefnerkynttiluksi.

Loistotorni on tullut maksamaan 380,000 mark-
kaa. K. S.

Benguela [bengelaj 1. Benguella {-gvillaj,

hallinto-alue Portugalin Angolan siirtomaassa,

Länsi-Afrikassa n. 11-13° välillä etel. lev., 250.000

km^ n. 1,880,000 as. Pääkaupunki San Filippo

de B. sijaitsee ihanalla metsäisellä rinteellä lä-

hellä epäterveellistä rannikkoa-, n. 2,000 as.

Portugalin rangaistussiirtola ja muinoin orja-

kaupan keskus; nyt tärkeimpiä kumikaupan
(vuosittain n. 2 milj. kg.), vahan ja norsunluun
vientipaikkoja. — B.-v i r t a, ,,kylmä" pohjoi-

seen kulkeva merivirta pitkin Länsi-Afrikan
rannikkoa. \V. S-m. (K. R. B.)

Benhadad, Damaskoksen kuningas (n. 885-

844 e. Kr.), Tab-Rimmonin poika (1 Kun. 15„),

taisteli 854 Karkarin luona Israelin kuninkaan
Ahabin (ks. t.) kanssa Salmanassar II:ta vas-

taan ; mainitaan nuolenpääkirjoituksissa nimellä

Adad-idri, joten hänen täysi nimensä ehkä oli

Ben-Hadad-ezer. K. T-t.

Beni (mon. arab. ihn =
,,
poika") , sana, joka

yhdessä seuraavan kantaisän taikka paikan ni-

men kanssa muodostaa arab. heimonnimiä, esim.

Beni-Asad = „Asadin heimo". K. T-i.

Beni-Amir, vaaleaverinen paimentolaiskansa
pohjoisessa Abessiiniassa, n. 200,000 henkeä,
(vrt. B e d z a)

.

IV. H-m.

Bemer'n moottori [benie'it], kuumailmakone,
missä puristettu ilma johdetaan koksilla lämmi-
tettyyn tulensijaan, jonka jälkeen ilma ja pala-

misessa syntyneet kaasut vaikuttavat sylinterissä

liikkuvaan mäntään.
Beni-Hasan, kylä Keski-Egyptissä Niilin oi-

kealla (itäisellä) rannalla n. 230 km Kairosta
etelään. Kuuluisa korkealle kallioihin haka-
tuista luolahaudoistaan 12;nnen hallitsijasuvun

ajoilta (2380-2167 e. Kr.). 11'. S-m.
Beni-Mzab, m z a b i i t i t, berberiläis-heimo

Algerian Saharassa, Vadi Mzabissa, n. 40,000

henkeä. Heidän pääkaupunkinsa on Ghardaja.
Benin, neekerivaltio Länsi-Afrikassa. B.-l a h-

d e n (Guinea-lähden) rannalla Nigerin suisto-

maan länsipuolella. Hedelmällistä, mutta eu-

rooppalaisille epäterveellistä suomaata, jonka
englantilaiset v. 1886 ottivat suojelukseensa ja

jonne he perustivat kaupungin (B. city) B.-joen

suulle. W. S-m.
Beni-Suef, egyptiläisen Beni-Suefin maakun-

nan pääkaupunki Niilin läntisellä (vasemmalla)
rannalla, n. 30 m yi. merenp., n. 100 km Kai-
rosta etelään, 15,000 as. Tärkeä kauppakau-
punki ja rautatieasema. Hedelmällisen, luoteessa
sijaitsevan Medinet elFajum-alueen satamakau-
punki. Suuria puuvillankehruutehtaita.

ir. S-m.
Benjamin (hebr. „oikean käden poika"), nuo-

rin patriarkka Jaakobin 12:sta pojasta. Hänen
syntymänsä mak.soi hänen äitinsä Raakelin
hengen (1 Moos. 3ö„-j„). Benjaminin suvulla oli

hallussaan pieni, mutta hedelmällinen maa-alue

Efraimin ja Juudan suvun välillä. Tuomarien-
kirja (luvut 19-20) kertoo, kuinka muut suvut
rankaisivat B:n sukua tämän väkivallantyöstä
Gibeassa. Tähän sukuun kuuluivat kuningas
Saul ja apostoli Paavali (Room. 11,; Filip. Sj)

.

K. T-t.

Benjamin, Ben Jona 1. Tudelalainen,
kauppamies, matkusti 1165-73 Aasiassa, Afri-

kassa ja Etelä-Euroopassa ja laati matkoistaan
kertomuksen, joka valaisee juutalaisten histo-

riaa ja kirjallisuutta sekä keskiajan kauppaa
ja maantiedettä. Teos ilmestyi 1543 ja kään-
nettiin monelle kielelle. [„The itinerary of rabbi
Benjamin of Tudela", toim. Asher, 1840.]

K. T-t.

Benkendorf , Aleksandr von (1783-

1844), veu. kenraali, kotoisin Vironmaalta
(Tallinnasta), tuli keisari Paavalin aikana ho-

viin, jossa pääsi suuriruhtinasten likimpään
tuttavapiiriin, ja seurasi sitten Aleksanteri I:tä

tämän ystävänä kaikilla hänen sotaretkillään.

B. otti toimekkaasti osaa joulukuun-kapinan
kukistamiseen 1825, josta syystä keisari Nikolai
nimitti hänet santarmiston ja keisarillisen yli-

komennon päälliköksi. Varsinkin B. tuli tunne-
tuksi keisarin salaisen kanslian peljätyn kol-

mannen osaston päällikkönä, jona järjesti val-

tiollisen poliisi- ja vakoojajärjestelmän Venä-
jällä. Nikolain kerrotaan lausuneen: „Minut
voidaan Venäjälle korvata, mutta ei B:ia".

Kuoli kreivin arvoon korotettuna 1844. K. G,
Bennet [benitj, Sir William S t e rn-

dale (1810-75), Englannin huomattavimpia
säveltäjiä, Schumannin ja Mendelssohnin ystävä,

etevä etenkin pianosävellyksen alalla. V. 1856

Cambridgen yliopisto nimitti hänet musiikin
professoriksi. Hän vaikutti paljon siihen, että

Bachin ja Mendelssohnin sävellykset tulivat

Englannissa suureen suosioon. I. K.
Bennett [beiiitj. 1. James Gordon B.

(1795-1872), pohj.-amer. sanomalehtimies, synt.

Skotlannissa, kuoli Ne\v Yorkissa. B. siirtyi 1819

Ameriikkaan, perusti 1835 ,,New York-Heraldin",

joka hänen johdollaan saavutti suuren leviä-

misen. V. 1871 hän lähetti Stanleyn Afrikkaan
Livingstonea etsimään. •— 2. James Gordon
B. nuor. (s. 1841), edellisen poika, jatkoi isänsä

työtä sanomalehdessä ja lähetti 1871 Stanleyn

toiselle retkelle; 1879 hän omalla kustannuksel-

laan varusti pohj.-naparetkikunnan (.,Jeannette"

laivan), joka päättyi hyvin onnettomasti. Pe-

rustanut hänen nimeänsä kantavan automobiili-

kilpailujen palkinnon.

Ben Nevis [ben-ne'visj, Grampian-vuorten
huippu Skotlannissa, Loch Linnhe-järven ran-

nalla, 1,343 m yi. merenp. Ison-Britannian kor-

kein huippu; se on porfyyrimuodostuma. Me-
teorologinen havaintoasema (perust. 1883).

Bennigsen. 1. Levin August Theo-
phil von B. (1745-1826), kreivi, ven. ken-

raali, saksal. syntyperää : oli Venäjän sotapalve-

luksessa 1773-1818. Oli päähenkilönä salaliitossa

Paavali I:tä vastaan (1801). Oli v. 1807 venä-

läisten päällikkönä Eylaun ja Friedlandin tap-

peluissa sekä otti 1813 tehokkaasti osaa Leip-

zigin taisteluun. Kuoli Hannoverissa. — 2.

Alexander Levin B. (1809-93), kreivi,

edellisen poika, hannoverilainen valtiomies, l:sen

kamarin jäsen 1841, miuisteripresidentti 1848-
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1850. Sen jälkeen uudestaan l:sen ja myöhem-
min 2:sen kamarin presidenttinä. 1881-84 Sak-
san valtiopäivien jäsen. K. R. B.
Bennigsen, Rudolf von (1824-1902), saks.

valtiomies. Harjoitettuaan lainopillisia opintoja
B. meni Hannoverin valtion palvelukseen.
V. 1855 hänet valittiin toisen kamarin jäseneksi;
kun hän valtion virkamiehenä ei saanut halli-

tuksen suostumusta ruveta edustajaksi, hän erosi
virastaan. V. 1856 hänet valittiin uudelleen
kamariin, jossa pian esiintyi vapaamielisen vas-

tustuspuolueen johtajana. Samaan aikaan hän
innokkaasti otti osaa Saksan yhdistämistä tar-

koittaviin pyrintöihin, oli mukana perustamassa
,,Kansallisylidistystä" ja valittiin sen puheen-
johtajaksi (vuoteen 1867). V. 1866 hän turhaan
koetti pidättää Hannoveria yhtymästä Itäval-
taan. Kun Hannover oli liitetty Preussiin, B.
valittiin Preussin maapäiville, Pohjois-Saksan
liiton ja sittemmin Saksan valtakunnan valtio-

päiville, ollen useampaan kertaan Preussin edus-
tajakamarin varapuheenjohtajana ja 1873-79
puheenjohtajana. Hän oli kansallisvapaamielisen
puolueen johtajia ja sai puolueensa toimimaan
yhdessä Bismarckin kanssa. Sittemmin hän vas-

tusti Bismarckin tulli- ja sosiaalipolitiikkaa,
mutta kun hänen välittävä politiikkansa ei

.saanut kannatusta, hän luopui edustajatoiniis-
taan v. 1883. Vv. 1887-98 hän jälleen oli valtio-

päivien jäsenenä ja 1888-98 Hannoverin yli])resi-

denttinä. [A. Kiepert, „Rudolf v. Bennigsen".]
J. F.

Bennäs ks. P ä n n ä i n e n.

Benoit [hanit(Y], Peter Leonard Leo-
pold (1834-1901), flaamilainen säveltäjä ja mu-
siikkikirjailija; tuli v. 1867 Antverpenin kouser-
vatorin johtajaksi; sävelsi oopperoita, orato-
reja y. m.; kirjoitti useita teoksia kansallisen
säveltaiteen herättämiseksi ja kehittämiseksi.

/. Ä.
Benoit de Sainte More [hrtnuiT do s^tnu/rj,

muiuaisransk. r2:nnella vuosis. elänyt kirjailija,

kirjoittanut keskiaikana laajalle levinneen „Le
roman de Troie", joka käsittelee Trojan sotaa
perin mielivaltaisessa keskiaikaisessa asussa.
Laaja runopukuinen „Chronique des ducs de
Normandie", jonka kertomus ulottuu vuoteen
1135, lienee myös hänen tekemänsä. V. K-i.

Bentham [benpamj, Georg (1800-84), engl.

kasvitieteilijä, oli aikansa etcvimpiä kasviutun-
tijoita; 1863-74 ,,Linnean Societyn" puheenjoh-
tajana. Tärkein hänen teoksistaan on yhdessä
Sir Joseph Hookerin kanssa 1862-83 julkai-

semansa „Genera Plantarum", joka sisältää

seikkaperäisiä selityksiä siemenkasvien suvuista.
Bentham [henPam], Jeremy (1748-1832),

engl. oikeusoppinut, „iitilitarismin" (hyödylli-
syys-lilosolian) kuvaavin edustaja. A.sianajaja-

toimi tuntui B:sta vastenmieliseltä ja hän «setti

elämUntelitäväkseen vaikuttaa kirjailijana järjen-

mukaisen lainsäädännön aikaansaamiseksi. Pon-
tevasti ja johdonmukaisesti hän panee lainsiiä-

dännön ainoaksi ])erusohjeeksi sen, eitä on han-
kittava „suurinta mahdollista onnea suurimmalle
mahdolliselle luvulle"; sitä periaatetta sovitet-

taessa „jokainen on laskettava yhdeksi, ei ku-
kaan enemmäksi kuin yksi". Himinen ci voi-
kaan hänen mielestään pyrkiä mihinkään muu-
hun loppumäärään kuin onnellisuuteen, lähinnä

JiTtMiiv lieuthaiii.

omaan onneensa : sillä ainoat liikkeellepanevat
voimat, jotka vaikuttavat ihmisen tahtoon, ovat
mielihyvä ja mieli-

paha. Syvinnä siis

ihmisen kaikki pyr-
kimykset ovat it-

sekkyyttä. Mutt.n

yhteiskunnan pitää
järjestää olot niin,

että ihmiset huo-
maavat itselleen

edullisimmaksi edis-

tää yleisonueakin.
Periaatteitaan B.

esitti teoksissaan
,,A fragment on
goverument"(1776)

,

„Introduction to the
principles of moral
and legislation"

(1789) y. ni. sekä myöskin laajoissa käsikirjoituk-
sissa, joita hän ei itse toimittanut painosta, vaan
jätti oppilailleen viimeisteltäviksi ; huomattavat
ovat varsinkin E. Dumonfin toimittamat ,,Trait6

de la legislation civile et p^nale" (1802) ja

.,Theorie des peine.s et des recompenses" (1811).
Sitä paitsi B. erikoisten lainsäädäntökysymysten
johdosta julkaisi tilapääkirjoituksia (esim.
..Koron vapauden puolustus", 1787), joissa hän
ankarasti vastustaa „taikauskoista" kunnioi-
tusta kaikenlaisia vanhoja „ennakkoluuloja"
kohtaan, jotka hänen mielestään estävät inhi-

millistä onnellisuutta, vaatii oikeusjärjestelmän
ja oikeudenkäynnin tekemistä yksinkertaisem-
nuiksi j. n. e. B:n teokset ynnä elämäkerran
julkaisi J. Bowring ll:ssa osassa 1843. [L. Ste-
phen, „The english utilitarians" I, 1900.]

A. Gr.
Benthos (kreik., .,syvänne"), yhteisnimitys

merenpohjalla elävälle, kiinnikasvaneelle tai ryö-
mivälle eläin- ja kasvimaailmalle. K. M. L.

Bentinck, engl. aatelissuku, kotoisin Pfal-
zista. 1. Johann Wilhelm (William
B. (1649-1709), Portlandin earli, Wilhelm III:n
Oranialaisen uskottu ystävä ja neuvonantaja,
joka 1688 seurasi häntä Englantiin ja jota i)al-

jon käytettiin valtiotoimissa. — 2. William
Cavendish B. (1774-1839), Portlandin hert-

tua, valtiomies. Oli 1811-15 englantilaisen sota-

joukon päällikkönä ja Ferdinand I\';n ministe-
rinä Sisilian saarella, jolle maalle hän toimitti
vapaan valtiomuodon. Suosi Italian yhdistymis-
aatetta. Oli Itä-Intian kenraalikuvernöörinä
1828-35, jolloin hän piti hyvää huolta asukasten
eduista, kielsi leskien polttamistavan, määräsi
englanninkielen viralliseksi kieleksi ja „vuodatti
itämaiseen despotismiin brittiläisen vapauden
li<'ngen". O. R.
Bentley f-lij, Richard (1662-1742), mainio

engl. klassillinen filologi ja kriitikko, Cambrid-
gen yliopistossa (v:sta 1716) jumaluusopin pro-
fessorina; liiinen pääteoksensa on hänen kuuluisa
Horatius-julkaisursa (Cambr. 1711; uusia pai-

noksia esim. Amsterd. 1728, Lpz. 1826, Berl.

1869-70), hyvin huomattavia ovat myös hänen
Terentius-, Phaedrus- ja Manilius-julkaisunsa
((^ambr. 1726; Lond. 1739) sekä varsinkin hänen
tutkimuksensa Phalariksen väärennetyistä kir-

jeistä (Lond. 1797 ja 1799). [Mähly, „Richard
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Bentley" (Lpz. 186S) ; Jebb, „Richard Bentley"
(Lond. 1882; saks. Berl. 1885).]

Benton [bentn], Thomas Hart (1782-

1858), polijois-amer. valtiomies; oltuaan ensin

asianajajana ja 1812 Englantia vastaan käy-

dyssä sodassa everstinä hän asettui S:t Louis'n

kaupunkiin Missourin valtiossa; oli Missourin

edustajana senaatissa 1820-50 ja demokraattien
puolueen toiraeliaimpia miehiä. B. harrasti var-

sinkin Mississipin länsipuolella olevien seu-

tujen kehitystä ja halusi saada Euroopasta näi-

hin aikoihin alkavan suuren siirtolaistulvan

kääntymään sinne ehdottaen m. m. että uutis-

asukkaille tarjottaisiin maata huokeasta hin-

nasta. Hän oli neekeriorjuuden kannattaja,

mutta vastusti sen ulottamista pohjoisvaltioi-

hin ; menetti tämän johdosta paikkansa senaa-

tissa, mutta oli vielä 1852-54 edustajahuoneen
jäsenenä ;

julkaissut oman aikansa historiaa va-

laisevan teoksen „Thirty years view" (1855-56)

ja „Abridgement of the debates of the congress
1789-1856".

Bentsaalivihreä ks. Malakiittivihreä.
Bentsaldehydi, karvasmanteliöljy,

hiilen, vedyn ja hapen kem. yhdistys (CtHbO) ;

syntyy emulsiinin vaikuttaessa amygdaliiniin

(ks. t.) ja on sitä sentähden karvasmanteli-
vedessä (ks. t.). Suuremmissa määrin valmis-

tetaan sitä toluolista ja käytetään väriteolli-

suudessa varsinkin malakiittivihreän valmistuk-

seen. Puhdas b. on väritön, miellyttävänhajui-

nen; kiehumap. 179°. Ilmassa se hapettuu hel-

posti bentsoehapoksi (ks. t.)

.

Bentsiini, petroleumia tislattaessa saadut
helpoimmin haihtuvat aineet. Käytetään kaasu-
moottorien käyttövoimana sekä rasva-aineiden

liuottamiseen, tahrapilkkujen poistamiseen.

Bentsiinimoottori ks. Sl o o 1 1 o r i.

Bentsoe, hyvälle tuoksuvia hartseja, joita

saadaan eräistä harvinaisista, Sfj/raccce-heimoon

kuuluvista puulajeista n. s. bentsoepuista.
Parhain b. saadaan pohjoisesta Siamista; käy
kaupassa S i a m-b e n t s o e n nimellä. Se on
läpinäkymätöntä, maidoukarvaista hartsia, muo-
dostunut usein mantelin tapaisiksi kappaleiksi,

jotka löyhästi ovat liittyneet yhteen suurem-
miksi möhkäleiksi. Sillä on miellyttävä vaniljin

tapainen tuoksu ; sisältää noin 12-38 % bentsoe-

happoa. Toinen b. laji on Sumatran b.,

joka ei sisällä ensinkään tai ainoastaan vähän
bentsoehappoa, mutta sen sijaan suuremman
määrän kanelihappoa. — Bentsoea käytetään
suitsutusaineeksi ja hajusteiksi, eräisiin rinta-

lääkkeisiin ja sekoitetaan usein ihraan, jotta

tämä saisi miellyttävän hajun. W. B.

Bentsoehappo (acidiim henzoicum), hiilen,

vedyn ja hapen kem. yhdistys (C7H,0,) , orgaa-

ninen happo, jota on bentsoessa (ks. t.), syntyy
myös kasveja syövien eläinten virtsassa olevan
hippuurihapon käydessä sekä karvasmanteliöljyn
hapettuessa. Bentsoehappoa valmistetaan taval-

lisesti bentsoehartsista, myös hippuurihaposta ja

toluolista. Bentsoehartsista valmistettu b. sisäl-

tää jonkun verran eetterisiä öljyjä, jotka anta-

vat sille omituisen hajun. Puhdas b. muodostaa
valkoisia, kiiltäviä neulasia tai lehtiä, haihtuvat
vesihöyryjen kera; sulamisp. 121°. Kovasti kuu-
mennettaessa b. hajoaa bentsoliksi ja hiilidi-

oksidiksi. B:a käytetään väriaineteollisuudessa

31. Painettu i»/c09.

ja lääkeaineena. Bentsoyliksi nimitetään
bentsoehapon „radikaalia" CjHjO. Bentsoyli-
kloridi, CjH^OCl, väritön neste, kiehumisp.
198°, saadaan bentsoehaposta ja fosforitriklori-

dista ; sillä on laaja käytäntö kemiallisissa
töissä. ^\'

. B.

Bentsoehartsi ks. Bentsoe.
Bentsoli, Faradayn 1825 keksimä hiilivety,

jonka kokoumus on CjHo, saadaan kivihiilitervaa

tislaamalla (ks. t.) . B. on väritön neste, kiehu-
misp. 80,5°, om.-p. 0,9 ; liukenematon veteen,

helposti liukeneva alkoholiin ja eetteriin. Palaa
savuavalla liekillä. Bentsolia voidaan valmistaa
usealla eri tavalla, mutta tehdasmaisesti sitä

saadaan yksinomaan kivihiilitervasta tislaamalla
sitä useaan kertaan. Koska b. helposti liuottaa

rasva- ja hartsiaineita, käytettiin sitä aikai-

semmin yleisesti n. s. pilkkuvetenä poistamaan
tahroja vaatteista. Nykyään käytetään tähän
tarkoitukseen enimmäkseen bentsiiniä (ks. t.).

Kemiallisessa teollisuudessa valmistetaan b:sta

useita tärkeitä tuotteita, varsinkin nitrobentso-
lia, josta edelleen saadaan aniliinia ja monia
muita varsinkin väriteoUisuudessa tärkeitä ai-

neita. W. B.

Bentsoliderivaatit, kemiallisia yhdistyksiä,

jotka johtuvat bentsolista CeH, siten, että sen

vetyatomit korvataan muilla atomeilla tai radi-

kaaleilla. Tällaisia bentsoliderivaatteja ovat

esim. nitrobentsoli, aniliini, karbolihappo ja

monet muut. (ks. Bentsoli).
Bentsosoli, valkoista, kiteistä jauhetta. Käy-

tetään tuberkuloosissa 1-10 g annoksissa päivit-

täin guajakolin tai kreosootin asemesta, joista

se eroaa edukseen siinä, että se on mautonta eikä

vaikuta kiihottavasti ruuansulatukseen.
Bentsoyli ks. Bentsoehappo.
Bentsoylikloridi ks. Bentsoehappo.
Bentzen, Louis (s. 1864), Norjan oppikou-

lujen voimisteluntarkastaja ja „Den gymnastiske
Centralskole i Kristiania" nimisen keskuslaitok-

sen johtaja. B. toimi aikaisemmin aliopettajana

main. laitoksessa sekä voimistelunopettajana

erinäisissä oppilaitoksissa. Hän ou usean vuo-

den ollut „Centralforeningen for udbredelse af

idriet" nimisen liiton hallituksen jäsenenä sekä

julkaissut sarjan voimistelutauluja koulujen

voim.-opettajia varten (1892) ; näissä yleisesti

noudatetuissa tauluissaan hän liittyy läheisesti

ruots. Hjalmar Lingin edustamaan suuntaan.
-Iskm-.

Benue, joki Länsi-Afrikassa, ks. B i n u e.

Benvik, maatila Närpiössä ; ollut ennen
Bladh-suvulla.

Benzelius [-tse'-], ruots. pappissuku, joka on

antanut Ruotsin kirkolle 4 arkkipiispaa ja 2

piispaa, oli lähtöisin Bentscbyn tilalta Luulajan
pitäjästä, jossa sen kantaisä Henrik Ja-
kobsson (k. 1654) oli lautamiehenä.

1. Erik B. vanh. (Henrici) (1632-1709),

Upsalan arkkipiispa. Toimittuaan v:sta 1665

alkaen ensin historian ja moraalifilosofian, sitten

jumaluusopin professorina Upsalan yliopistossa,

hänet 1687 nimitettiin Strängnäsin piispaksi ja

1700 Ruotsin arkkipiispaksi. Sekä jumaluus-

oppineena että käytännöllisenä kirkonmiehenä
B:lla oli suuri vaikutusvalta Ruotsin kirkon elä-

mässä. Lujan oikeaoppisuutensa ja taitonsa

vuoksi nauttien Kaarle XI:n luottamusta hänelle
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uskottiin kruununperillisen (Kaarle XII:n)
jumaluusopillisten opintojen johtaminen. Tehok-
kaalla tavalla hän otti osaa v:n 1686 kirkkolain

ja v:n 1695:n virsikirjan esitöihin sekä kirkko-
käsikirjan tarkastukseen, ja n. s. Kaarle XII:n
kirkkoraamattu julkaistiin hänen johdollaan.
— 2. Erik B. nuor. (E r i e i) (167Ö-1743),

edellisen poika, Upsalan arkkipiispa. Lopetet-

tuaan opintonsa kotimaassa B. teki vv. 1697-1700

laajan matkan Saksaan, Ranskaan ja Englantiin,

perehtyen siellä monipuolisesti ajan tieteelliseen

elämään ja tutustuen persoonallisesti etevimpiin

tiedemiehiin, kuten Leibnitziin, Malebranche'iin,

Thomasiukseen y. m. V. 1702 hänet nimitettiin

Upsalan yliopiston kirjaston hoitajaksi, 1723

jumaluusopin professoriksi, 1726 Göteborgin
piispaksi, 1731 Linköpingin piispaksi ja vihdoin

1742 Upsalan arkkipiispaksi. Ehtimättä astua
viimemainittuun virkaan hän kuoli Linköpingissä
23 p. syysk. 1743. 1740 hänet oli valittu Ruotsin
tiedeakatemian jäseneksi, 1743 hän oli sen esi-

miehenä. Monipuoliset tietonsa ja persoonalliset

suhteensa ulkomaisiin tiedemiehiin B. käytti

kotimaansa kirjallisen ja tieteellisen elämän
hyväksi. Upsalan yliopiston kirjastoa hän
kartutti n. 3,300:na nidoksella, toimitti aika-

naan harvinaisen kriitillisiä historiallisia lähde-

julkaisuja, edisti ruotsin kielen tutkimusta,

pani alulle 1710 perustetun oppineen seuran

nimeltä „Collegium curiosorum" sekä 1719 pe-

rustetun Tiedeseuran (Veten.skapssocieteten),

perusti Ruotsin ensimäisen tieteellisen aikakaus-

kirjan „Acta literaria Sueeiae" (1720-1739) y. m.

Näin hänestä tuli „vapauden ajan" monipuo-
lisen sivistyselämän etevimpiä uranuurtajia,

joka vaikutti tuntuvasti suomalaisiinkin tie-

teilijöihin. Vielä piispaksi tultuaankin hän
jatkoi tieteellisiä harrastuksiaan, vaikka hä-

nen päähuomionsa kääntyikin kirkolliseen ja

valtiolliseen elämään. Valtiopäivämieheuä v:sta

1723 alkaen B:ta käytettiin useissa tärkei.ssä

tehtävissä, ollen m. m. useilla valtiopäivillä

pappissäädyn etevin edustaja salaisessa valio-

kunnassa. Vaikka olikin luonteeltaan rauhaa-
rakastava ja maltillinen, hän kuului hattu-

puolueeseen, jonka johtomiehiin hänet pitkän
aikaa luettiin. Jumaluusopillisilta mielipiteil-

tään B. oli oikeaoppinen, kuten isänsäkin, mutta
suvaitsevaisempi kuin vanhemman polven mie-

het. Kuuluisaa harhao|)pista Dippeliä ;ks. t.)

hän ankarasti vastusti, vaatien hänen karkoit-

tamistaan maasta. Teoksista mainittakoon:

„Joannis Vastovii Gothi vitis aquilouia" (1708),

„Monumenta historica vetera ecclesia: suiogo-

thicoe" (1709-13), „Diarium \vazstenensp" (1'21)

,

„UlphiliE sacrorum evangcliorura versio gothica

ex cod. argenteo cum interpretatione latina et

annotationibus" (Oxford 1750), „Utkast tili

svenska folkets historia" (1762). [H. Forssell,

„Minne af erkebiskopen E. B. d. y." (Sv. akad:s
handl. 58, 1883).] — 3. J a k o b B. (1083-

1747), edellisen veli, Upsalan arkkipiispa, nimi-

tettiin 1718 teologian professoriksi Lundin yli-

opistoon, 1731 Göteborgin piispaksi, 1744 Up-
salan arkkipiispaksi. Hattupuolueen jäsenenä

ja oikeaoppisuuden innokkaana etuvartijana B.

oli 1720-IuvuIta alkaen vaikutusvaltainen hen-

kilö Ruotsin valtiollisessa ja kirkollisessa elä-

mässä. Erittäin laajan levenemisen saavuttivat

hänen jumaluusopin oppikirjansa, joista „Epi-

tome repetitionis theologica^" (ensim. pain. 1734)

oli pitkän aikaa käytännössä Suomenkin kou-
luissa, samalla kuin suurempi „Repetitio theo-

logica" (1735) palveli ylioppilasten ja pappien
tiedontarvetta. — 4. H e n r i k B. (1689-1758),

edellisen veli, L'psalan arkkipiispa. Tehtyään
nuoruudessaan laajoja matkoja m. m. itämaille

H. B. nimitettiin 1720 ylim. professoriksi Lundin
yliopiston filosofiseen tiedekuntaan, 1728 itä-

maisten kielten, 1732 jumaluusopin profes-

soriksi, 1740 Lundin piispaksi, 1747 LTpsalan

arkkipiispaksi. Valtiopäivillä hän toimi v:sta

1740 alkaen. A. J. P-ä.

Benzelstierna [-särnaj, ruots. suku, polveu-

tuva kuuluisasta Benzelius-suvusta. Sen huo-

mattavimpia jäseniä ovat: 1. Gustaf B.

(1687-1747), arkkipiispa Erik Benzelius vanh:n
poika, kirjastonhoitaja ja historiallinen ko-

kooja, ja v:sta 1737 censor librorum. Tärkeä
kirjallisessa suhteessa on hänen tekemänsä,
myöhemmin painettu .,G. Benzelstiernas censors-

jourual". — 2. Lars B. (1719-1800) , Vesterisin

piispa 1759, edellisen veljenpoika. — 3. L a r s B.

(17591S0S), ruots. meriluutnantti, valtiollinen

seikkailija, joka 1789 Kustaa III:lle esitti suun-

nitelman Kööpenhaminassa olevan venäläisen

laivaston polttamiseksi, vaan joutui kiinni (Tans-

kassa) ja tuomittiin kuolemaan, mutta armah-
dettiin elinkautiseen vankeuteen, josta kuitenkin

sitten laskettiin vapaaksi.

Benzo ... ja Benzoe ... ks. B e n t s o . . . ja

B e n t s o e . . .

Beowulf, anglosaks. sankariruno 7:nneltä

vuosisadalta, perin huomattava sekä kirjalli-

selta, että kielelliseltä ja historialliselta näkö-

kannalta. Tapahtumapaikaksi ovat toiset tut-

kijat arvelleet Jyllantia, toiset Etelä-Ruotsia.

Geatilainen sankari B. surmaa tanskalaiskunin-

kaan Hrodgarin (Roarin) vitsauksen, Grendel-

hirviön, sekä ottaa osaa kuninkaansa Ilygelacin

(Huglek) onnettomaan Friislannin retkeen (hist.

tapahtuma v:lta 515), tulee myöhemmin itse

Geatain kuninkaaksi ja kaatuu taistelussa lohi-

käärmettä vastaan. Sivutapahtumina ovat ru-

nossa taistelut geatain ja sveain, danien ja

hadubardien y. m. välillä. Tarina, jonka ytimen
muodostavat historialliset tapahtumat v:lta 512-

520, on anglosaksien mukana kulkenut Britan-

niaan, ja siellä saanut uusia sadunomaisia lisäk-

keitä. Aikaisin käsikirjoitus on 10:nneltä

vuosis. Ensiksi julkaisi B.-runon tansk. Thor-
kelin 1815. Ruots. käännös B.-laulun toisesta

osasta sisältyy julkaisuun „Världsliteraturen i

urval". Runo on Ynglingasagan ohella ja sen

varmentajana varsin tärkeä Skandinaavian ai-

kaisimman historian lähdekirja. [Rönning,

„Beowulfskvädet" (1883) ja ten Brink, „Beo-
wulf" (1888).] V. K-i.

Beräbra (B a r ä b r a) , nubialaisheimo Niilin

varrella, Assuanista etelään; uskonnoltaan muha-
mettilainen; todennäköisesti .sukua vanh. egyp-

tiläisille, Egyptin alamainen jälkeen v:n 1815.

Beranger IbeiäH'], Pierre Jean de (l'S0-

1SÖ7), ransk. runoilija, kasvoi niukoissa oloissa,

ja ansaitsi toimeentulonsa vaatimattomissa vi-

roissa. Runoilijana hän tapasi hieman haparoi-

tuaan aluksi alansa kansanomaisissa kevyissä
lauluissa, kirjoitellen iloisia, hilpeitä juomalau-
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B^ranger.

luja ja tunteellisia rakkauslauluja, kunnes Na-
poleonin kukistuminen ja sitä seuraava restau-

ratsioni johtivat hänet
sille alalle, jolle hänen
varsinainen maineensa
ja suosionsa oli perus-

tuva, poliittiseen runoi-

lemiseen. Reippaissa,

rohkeissa lauluissa,

jotka olivat valppaan
vapaushengen, terveen
porvarillisen mielen ja

innokkaan Napoleonin
ihailun leimaamia, hän
ahdisteli restaurat-

sioni-aj^n hallitusta ja

bourboneja. Vaikka
hänet useammat kerrat
tuomittiin sakkoihin,

jopa vankeuteenkin, jatkoi hän siitä huolimatta
rohkeasti runoiluaan, hänen laulunsa olivat kaik-

kien huulilla ja vaikuttivat kai nekin osaltaan

heinäkuun vallankumouksen puhkeamiseen, mutta
myöskin toisen keisarikunnan perustamiseen.

Paitsi hänen koottuja teoksiaan on julaistu

myöskin hänen kirjeenvaihtonsa, joka aiheutti

kiivasta sanomelehtiväittelyä. [P. Boiteau, „Vie
de B^ranger" (1861).] 'V. K-i.

Berar [-ä-J, Intian keisarikunnan sisämaan
provinssi, Hyderabadin pohj.puolella, 45,888 knr,

2,750,000 as. (1901). Väestön pääosa hindulaisia,

300,000 on muhamettilaisia. Pohj.- ja eteläosa

on vuorista, keskiosa hedelmällistä alatasankoa.

jonka läpi Purna-joki juoksee. Suurta puuvillan

viljelystä. Hallitusta hoitaa Hyderabadin brit-

til. residentin alainen komissaari. B. joutui v.

1853 Englannin vallan alle. U'. H-iii.

Berber (El M e h a r i f f) , kaupunki Nu-
biassa Niilin oikealla (itä-) rannalla, 349 m yi.

merenp., n. 10,000 as. Tärkeä kauppakaupunki
Khartumin radan sekä Nubian erämaan kautta
Punaiselle-merelle johtavan rautatien varrella.

18S0-luvulla muhamettilaisen ruhtinaan, ynähdin,

hallussa: v. 1897 englantilaiset sen valloittivat

takaisin. W. *'-»i.

Berber, Felix (s. 1871), viulutaiteilija,

unkarilaista sukuperää, tuli 1904 opettajaksi

Miinchenin musiikkiakatemiaan, 1907 Frankfurt
am Mainiin; hänen oppilaitaan ovat nuoret suo-

malaiset viulunsoittajat Anna Forssell ja Eino
Raitio. I. K.
Berberiä, luoteisin Afrikan rannikkovaltioi-

den, Marokon, Algerian, Tuniksen ja Tripoliksen

yhteisnimi. Väestön muodostavat berberit (heistä

B. nimitys), arabialaiset, neekerit, juutalaiset ia

eurooppalaiset. 16:nnelta vuosisadalta harjoit-

tivat B:n n. s. barbareskivaltiot (ks. t.) peljättyä

merirosvousta, joka lakkasi vasta 1830 Ranskan
valloitettua Algerian. (K. R. B.)

Berberiini, morfiinille läheissukuinen alka-

loidi ; tavataan berberis-pensaan juurissa ja

eräissä muissa kasveissa; keltaista, karvasta
jauhetta ; käytetään väri- ja lääkeaineena.
Berberis vulgaris, happomarjapensas,

puutarhoissa viljelty koristepensas, jonka pitkä-

versojen lehdet ovat muuttuneet useimmin 3-

haaraisiksi piikeiksi ; vihreät, vastapuikeat leh-

det kehittyvät piikkien hangoista nouseviin kää-
piöoksiin. Keltaiset kukat riippuvissa tertuissa.

Berberis.

Kirkkaan punaiset marjat
väkevän happamia. Leh-
dillä tavataan viljaruoste-

sienen helmi-itiöaste, jonka
vuoksi happomarjapensasta
pidetään äskenmainitun

sienen levittäjänä.

Berberit, „haamilainen",
kenties Pohj.-Afrikan alku-
peräinen, mutta joka ta-

pauksessa hyvin aikaisin,

luultavasti Pyreneitten
niemimaalta Gibraltarin-
salmen yli sinne siirtynyt
kansa. Koko historiallisen

ajan berberit ovat asuneet
Atlasmaissa, Syrtin maa-
kunnissa ja Saharassa, Niilin laaksoon asti

idässä ja Sudaniin etelässä. Berberit ovat vuori-

ja erämaakansan sit-

keydellä säilyttäneet

rotunsa tuntomerkit,
vaikka heidän on ol-

lut kestettävä m. m.
arabialainen kansain-
vaellus 7:nuellä vuo-
sis. Arabialaisilta he
ovat saaneet muha-
metinuskon. He ovat,

kuten esi-isänsäkin

(vanhan ajan libya-

laiset, mauretaania-
laiset, numidialaiset
y. m.) , suurikasvuisia,
Noimakkaita sekä yli-

päänsä hyväntahtoi-
sia, ahkeria ja tyyty-

väisiä. Nyk. on heitä varsin umpimähkäisen
ja epävarman arvion mukaan 3-4 milj., jakaan-
tuneina useihin heimoihin, jotka kaikki puhuvat
saman kielen eri murteita, (vrt. H a a m i 1 a i-

set kansat ja Haamilaiset kielet).
B:llä on ylipäänsä vakinaiset asumukset. Tär-
keimmät elinkeinot ovat maanviljelys ja kauppa,
sekä karjanhoito. Teollisuuttakin, etenkin kan-

kaiden ja aseiden valmistusta, harjoitetaan.

Berberi-nimi on H. Kiepertin mukaan arabial.

muodostus latinan barbarus-sanasta, jota nimeä
roomal. käyttivät Pohj.-Afrikan kansojen yhteis-

nimenä. Algerian ja Tunisin berbereistä käyte-

tään myöskin nimeä kabylit (ks. kuvataulua
Afrikkalaisia kansantyyppejä II,

Nto 3). W. S-m. (K. R. B.)

Berceuse /-s5'27 (ransk.) (suom. = kehtolaulu),

sävellys pianolle, viululle tahi muulle soittimelle,

yleissävyltään ja etenkin metodiikaltaan kehto-

laulua muistuttava. 7. E.
Berch [berkj. 1. Karl Reinhold B.

(1706-77), ruots. rahatieteilijä, virkamies anti-

kviteetliarkistossa. Oli etevä rahaintuntija sekä

kartutti arkiston ruotsalaisia ja roomalaisia raha-

kokoelmia ; on liikkunut myös historiantutki-

muksen alalla. Hänen useista sivistyshistoriaa

ja rahatiedettä koskevista julkaisuistaan mainit-

takoon: ..Namnkunnige svenske herrars och

fruers skädepenningar, med bifogade lefvernes-

beskrifningar" (1777-81) sekä elämäkerrallisia

luonnoksia Ruotsin halitsijoista ja heidän puoli-

soistaan (Gustaf II Adolf—Fredrik I). K. S.

BerberiUisvairao.
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2. Anders B. (1711-74), edellisen veli,

taloustieteilijä. Palveltuaan kauppakoUegissa
ja toimittuaan kaksilla valtiopäivillä valiokun-

tain sihteerinä B. nimitettiin 1741 taloustieteen

ensimäiseksi professoriksi Upsalan yliopistoon
— virka oli laatuaan toinen Euroopassa; luopui

professorinvirastaan 1770 ruvetaksensa yliopis-

ton räntmestariksi. Hän on kirjoittanut tutkifl-

mat: „Sätt att igenom politisk aritlimetica ut-

röna länders och rikens hushäldning" (1746) ja

„Inledning til almänna hushälningen, inntfat-

tande grunden til politie, oeconomie och cameral
wetenskaperne" (1747), jossa ilmenee vapauden-
ajan merkantilistinen käsityskanta. B. perusti

myöskin jonkinlaisen kauppa- ja teoUisuusmu-

seon, joka nyt on yhdistettynä Pohjoismaiseen
museoon.
Berchtesgaden. 1. Alue kaakkoisessa Baie-

rissa, Ylä-Baierin piirissä, 400 km', 10,046 as.

(1900). Maan täyttävät korkeat Salzburgin

alpit (korkein huippu: Watzmann 2,714 m yi.

mereup.). B:n asutut osat keskittyvät kolmeen
päälaaksoon: Seetal, jossa Königsee-järvi sijait-

see, Wimbachtal ja Hinterseetal, jotka kaikki

ovat Salzach-laakson sivuhaaroja. Karjan- ja

metsänhoitoa, suolakaivoksia. Matkailijaseutu.
— 2. Kylpypaikka B:ssa, 550 m yi. merenp., n.

2,700 as., suuri suolalouhimo (Tuval), puunleik-

kuutehdas, linna, kauniita huviloita; paljon käy-

tetty ilmaparantola. W. S-m.

Bercsenyi, Miklös [bärtsenji miklösj (1664-

1726), unk. sotilas ja valtiomies, Ferenez II

Eäköczyn uskollinen ystävä, neuvonantaja ja

oikea käsi. Kun itävaltalaiset 1701 vangitsivat

Eäköczyn, kiiruhti B. Puolaan valmistaakseen

sieltäpäin yleistä unkarilaisten kapinaa Itä-

valtaa vastaan. Räköczyn päästyä pakenemaan
vankeudesta, riensi B. puolalaisen sotajoukon

johtajana hänen avukseen. Tästä lähtien B. oli

vapaudentaistelun varsinainen johtaja. Hän
johti myös Räköczyn diplomaattisia neuvot-

teluja ulkovaltain kanssa, solmien m. m. 1707

Varsovassa Itävaltaa vastaan suunnatun liiton

Pietari Suuren kanssa. Kun Unkarin säädyt

1711 Szatmärissa suostuivat rauhantekoon Itä-

vallan kanssa, ei B., yhtävähän kuin Räköczy-

kaan, siihen yhtynyt eikä välittänyt „amnes-
tiasta", koska ei luottanut itävaltalaisten lupauk-

siin. Tämän jälkeen B. eli 1711-16 Puolassa ja

senjälkeen, yhdessä Räköczyn kanssa. Turkissa

sulttaanin vieraana. V. 1717 hän turkkilaisen

sotajoukon etunenässä hyökkäsi Etelä-Unkariin,

multa pakoitettiin pian peräytymään. — Kokoel-

man B.n kirjeitä y. m. asiakirjoja on Kälmän
Thaly koonnut 7:ään niteeseen (1868 ja 1875-82).

vrt. K il k 6 c z y F e r e n c z II. 1'. W.
Berczik, Arpäd [härtsik ärpädj (s. 1842),

unk. kirjailija ja sanomalehtimies, tunnettu var-

sinkin hauskoista novelleistaan ja iloisista huvi-

näytelmistään, joissa kumpaisissakin käsitellään

etupäässä sivistyneiden kansanluokkien piiristä

otettuja aiheita, sekä varsin onnistuneista kan-

sannäytelmistään. Huvinäytelmistä mainitta-

koot: „A köziigyek" (..Yleiset asiat", myös saks.

ja ransk.), ,.A bälkirälynö" („Baalikuningatar"),

„Mai divat" („Nykyincn muoti"), „A papa"
(„Pappa"), „Hirafy dalai" („II:n laulut"): kan-

sannäytelmistä: „A szfkelyföldön" („Sz<5kely-un-

karilaisten maassa"), „A vfn kupee" („Vauha

kupetsi"), „A parasztkisasszony" („Talonpoikais-

neiti"), „Postäs Kläri" („Klaara postineiti").

Novellikokoelma „VSg 6räk" (1888) (ilm. suom.
„Hauskoja hetkiä").

Berdaanin-kivääri, ameriikkalaisen kenraalin
Berdanin (k. 1893) suunnittelema kivääri, ks.

A m p u m a-a s e e t.

Berditsev (Berdyczev) , kaupunki Kievin ku-

vernementissa, Venäjällä, Gnilopjat-joen var-

rella, 53,351 as., suureksi osaksi juutalaisia.

Suuri markkinapaikka, vilkas kauppakaupunki
(hevoset, karja, vilja, turkikset, vuodat y. i.i.).

Tupakka- ja värjäystehtaita. IV. »S-m.

Ber(d)tby ks. B e r t b y.

Berendes ks. B e r n d e s.

Berends ks. B e r n d e s.

Berendsen, Ivar (s. 1865), tansk. valtiol-

linen kirjailija, syntynyt Kööpenhaminassa,
rupesi lakit.-kandidaatiksi tultuaan tullilaitok-

sen palvelukseen ja nimitettiin 1903 Kööpenha-
minan tullinhoitajaksi. On ottanut ahkerasti osaa

Tanskan julkiseen valtiolliseen elämään, liittyen

siinä radikaaliseen vasemmistoon, jonka keskus-

hallintoon kuuluu. B. on tehokkaasti toiminut
Suomen oikeuksien puolesta m. m. toht. Norman-
Hansenin kanssa johtaen Tanskan osanottoa eu-

rooppalaiseen kulttuuriadressiin 1899 Suomen
hyväksi sekä asiasta kirjoitellen eri lehtiin.

Salmonsenin tietosanakirjan Suomen osa-.ton

avustaja. V. 1891 nainut Anna Levouiuk.-.en

Suomesta. K. O.

Berendts, Edvard (s. 1860), ven. professori

ja lainoppinut, jonka tutkimukset m. m. ovat

koskeneet Ruotsin oikeusoloja. Nykyään jäse-

nenä sensuurihallituksessa. Nimitettiin Pleh-

wen johtaessa maamme asioita virkamieheksi
erinäisiä toimia varten ministerivaltiosihteerin-

virastoon ja yliopiston kanslerinsihteeriksi,

mutta sai laillisten olojen palautuessa eron

näistä toimista. B. on myöskin venäjäksi jul-

kaissut esityksiä Suomen raha-asioista, yliopis-

to.sta y. m.
Berengar, Italian kuninkaita. — 1. B. I,

Friaulin markkreivin Eberhardin ja keisari Lud-
vig Pyhän tyttären Giselan poika, valtasi Ita-

lian ja kruunattiin Paviassa 888. Monien tais-

telujen jälkeen paavi Johannes X kruunasi hä-

net myös keisariksi 915. V. 924 puhkesi Vero-

nassa kapina, jossa B. sai surmansa. — 2. B. II,

Ivrean markkreivin ja edellisen tyttären Gise-

lan poika, tuli 926 Ivrean markkreiviksi, nousi

940 Italian kuningasta Hugoa vastaan, mutta
oli pakoitettu pakenemaan keisari Otto I;n tur-

viin. Palasi 945 Italiaan ylimystön tervehties-sä

häntä vapauttajana ja sai Hugon pojan Lotha-
rin kuoltua kuninkaan arvon. Koetti pakoittaa

Lotharin leskeä Adelheidiä naimisiin poikansa

ja seuraajansa Adalbertin kanssa, ja kun tämä
ei suostunut, pani hänet vankeuteen. Adelhei-

din onnistui paeta Otto I:n turviin, joka nai-

tuaan A:n saapui Italiaan, voitti B:n, jouka
täytyi tunnustaa Otto lääninherrakseen (952).

Yritti vapautua Saksan yliherruudesta, vangit-

tiin viimein ja kuoli 966. [Fietz. „Ge.schichte

Berengars II Königs von Italien" (Leipz. 1870).]

Berengaria /-«'-/ (k. 1221), tansk. kuninga-
tar, portugalit, prinsessa, tuli 1214 Valdemar
Seierin toiseksi puolisoksi; ylistetään erinomai-
sen kauniiksi, mutta kuvataan kansanlauluissa
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kovaksi ja kostonhaluiseksi. Hänen Lautonsa

on Ringstedin kirkossa.

Berengarius /«'-/ Toursilainen (k. 1088)

,

skolastikko ; nautittuaan opetusta Chartren tuo-

miokirkkokoulussa Fulbert Chartrelaisen joh-

dolla hän n. 1040 tuli Tours'in tuomiokirkko-

koulun johtajaksi ja kohotti koulunsa uuteen
kukoistukseen ; B. oli kriitillinen luonne ; tätä

osoittaa hän m. m. vastustaessaan sitä käsi-

tystä, että ehtoollisessa leipä muuttuu Kris-

tuksen ruumiiksi. B. pakoitettiin peruuttamaan
oppinsa; hän kuoli St. Cosmen saarella lähellä

Tours'ia ; hänen teoksensa ovat julkaisseet A. F.

ja F. Th. Vischer (1S34). K. ö.

Berenike [-Vke]. 1. B. II, Egyptin kuninkaan
Ptolemaios Ill:n Euergeteen puoliso; saattaak-

seen puolisolleen voiton taistelussa hän uhrasi

kauniit hiuksensa Aphroditelle. — 2. Herodes
Agrippa I:n tytär, keisari Tituksen rakastaja-

tar.

Berenike [-Vke-]. 1. Vanhan ajan Kyrenaikan
kauppakaupunki Libyassa, Ison Syrtin rannalla,

nyk. nimi Ben Ghasi. Saanut nimensä Ptolemaios

Illin puolison B:n mukaan. — 2. Muinaisegyp-
til. kaupunki Punaisen-meren rannalla; sen rau-

niot ovat nykyisen Siketat-el-Kebirin luona.

Bereniken tukka (Conia Berenices), tähti-

kuvio pohjoisella taivaalla.

Beresford [berisfadj, Charles William
De la Poer (s. 1846), engl. amiraali ja poli-

tikko, kunnostautui Aleksandrian pommituksessa
18S2, yleni nopeasti ja nimitettiin 1903 Englan-
nin kanaalieskaaterin päälliköksi ; hänen toimes-

taan perustettiin laivastoesikunta. Politikkona

ja parlamentin jäsenenä B. on saanut aikaan,

että Englannin laivastoa on v:sta 1889 lähtien

suurenmoisesti laajennettu ; on m. m. julkaissut

,,Nelson and his times" (yhdessä H. W. Wilso-

nin kanssa, 1898) ja „The break-up of China"
(1899).

Beresford [berisfadj, William Carr (1768-

1854), viscount, engl. kenraali; otti osaa m. m.
Toulon'iin ja Korsikaan tehtyihin retkiin 1793,

taisteli Länsi- ja Itä-Intiassa, Egyptissä ja

Etelä-Afrikassa, valloitti 1805 Buenos-Airesin
kaupungin, mutta joutui pian espanjalaisten van-

giksi. V. 1808 B. lähetettiin Portugaliin, jär-

jesti Portugalin armeijan ja nimitettiin sen yli-

päälliköksi ; otti Wellingtonin alipäällikkönä

osaa taisteluihin Espanjassa ja Ranskassa ; oli

1816-20 uudelleen Portugalin armeijan ylipääl-

likkönä, mutta palasi siellä tapahtuneen vallan-

kumouksen jälkeen Englantiin, jossa korotet-

tiin viscountiksi ja kenraaliksi; 1828-30 hän oli

tykistön ylipäällikkönä.

Beresina ks. B e r e z i n a.

Berezin [-re'z-], Ilja Nikolajevits
(1819-96), ven. orientalisti ja tutkimusmatkai-
lija, tuli 1846 turkkilaisten kielten v. t. professo-

riksi Kasaanin yliopistoon, 1855 saman aineen
edustajaksi Pietarin yliopistoon; suoritti tutki-

musmatkoja kalmukkien ja Tobolskin tataarien

keskuudessa kuin myös Persiassa, Vähässä-Aasi-
assa, Mesopotamiassa, Syyriassa ja Egyptissä.
Hänen tärkeimpiä teoksiaan ovat: lisävihko Ka-
zem Begin turkkil. kielioppiin (Piet. 1846, saks.

Leipz. 1848), ,,Recherches sur les dialectes mu-
sulmans" (2 osaa. Kas. 1849-53), „Volgan Bolgar"
(Kas. 1853), „Mongolilaishyökkäys" (2 osaa. Piet.

1852-54), „Turkkilaisperäisten kansain sananlas-
kut" (Piet. 1857) ; julkaisi myös Rasid ed-Dinin
„Mongolien historian" (7 osaa, Piet. 1858-88;

persiankiel. teksti ynnä venäl. käännös).
Berezina [-r^-], Dnjepr-joen purjehdittava,

oikealta tuleva lisäjoki Venäjällä, 570 km pitkä.

Se saa alkunsa Väinä-joen eteläpuolella olevalta

järvialueelta ja on kanavalla (ks. B:n kana-
vat) siihen yhdistetty. Kuuluisa suuren rans-

kalaisen armeijan onnettomasta ylimenosta 26-28

p. marrask. 1812, sen peräytyessä Venäjältä, jol-

loin Napoleonin armeijan 70,000:sta miehestä
tuskin 40,000 pääsi joen toiselle rannalle ja niis-

täkin suuri osa kuoli seuraavina päivinä.
Berezinan kanavat [-re'-] yhdistävät Mustan-

meren Itämereen. Tämän yhteyden muodosta-
vat Väinä- ja Ulla-joki, Lepelin-järvi ja -kanava,
Essa, Verjebskijn-kanava, Beresta-joki, Bereston-

järvi, Berezinan-kanava, Plavion-järvi, Sergut-
joki ja Sergutin-kanava, Berezina ja Dnjepr.
Kanavoiden yhteinen pituus on 20 km, niissä on
12 sulkua. Tätä kulkureittiä käytetään etu-

päässä puutavaran kuljetukseen (Riika-Kherson)

.

Berezov [-rjö'-], kaupunki ToboLskin kuverne-
mentissa Siperiassa, 63° 56' pohj. lev., Obin va-

semmanpuolisen sivujoen, Sosvan varrella, 42
km tämän suusta, 926 km ToboLskista ; keski-

lämpö — 4,2°, kylmimmässä kuussa — 20,4°,

lämpimimmässä -f-
18,9°. Harjoittaa kauppaa;

tärkeimpiä vientitavaroita turkikset ja kahit.

1,179 as. (1904). Perustettu 1593 varustukseksi
vastakukistettuja alkuasukkaita vastaan. Aikoi-

naan kuuluisa karkoituspaikkana. Sinne kar-

koitettuina kuolivat ruhtinaat Mensikov (1729)

ja Dolgorukov (1734) sekä kreivi Ostermanu(1747).
— Berezovin piirikunta, jonka pääkau-
punki B. on, käsittää pohjoisimman osan To-

bolskin lääniä kahden puolen Obin alijuoksua,

ulottuen Jäämereen asti, 690,789 km", 24,730 as.

(1904), enimmäksi osaksi samojedeja, ostjak-

keja, voguleja ja syrjäänejä. Pohjoisosa on

tundraa, eteläosassa menestyy ohra ja ruis.

Maanviljelystä harjoitetaan tuskin nimeksi ; ka-

lastus, metsästys ja poronhoito ovat väestön elin-

keinot. A. K.

Berezovka, itä-siperialaisen Kolyma-joen lisä-

joki, jonka varrelta Herz 1901 löysi hyvin säi-

lyneen mammutinjäännöksen. vrt. Mammutti.
Berezovsk [-riö'z-], kauppala Permin kuver-

nementissa, Jekaterinenburgin piirikunnassa,

Uralissa, n. 10,000 as. ; Berezovskin k u 1 1 ii n-

saantiseudun keskus. Kultaa sisältävän

vuorijakson pituus on 7 '/a km, leveys 4,3 km.
Berezovka-joen kullanhuuhtomot ovat

Uralin tuottavimmat ja antavat puhtainta ja

hienointa kultaa. V. 1897 saatiin yli 1,000 kg
kultaa, josta suurin osa huuhtomoista.

Berg, Ch ri st e n (1829-91), tansk. politikko.

B., joka oli talonpoikaissukua, toimi opettaja-

seminaarin käytyänsä opettajana Koldingissa ja

Bogossa (v:een 1874) vaikuttaen samalla huo-

mattavalla tavalla paikkakunnallisiin edistys-

rientoihin, erittäinkin kouluolojen uudistami-

seen. V. 1866 hänet valittiin ensi kerran folke-

tingiin, jossa hän liittyi kansalliseen vasemmis-

toon tullen pian tämän ryhmän vaikutusvaltai-

simmaksi johtajaksi. V. 1870 B. osaltaan vai-

kutti siihen, että kolme vasemmistoryhmää su-

lautui „yhdistyneeksi vasemmistoksi", joka
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otti ohjelmakseen parlamenttaarisen hallitus-

tavan toimeenpanemisen Tanskassa. Kun vasem-
misto 1872 folketingin vaaleissa saavutti pienen
enemmistön, alkoi vasemmiston puolelta halli-

tusta ja landstingiä vastaan se suuri valtiollinen

taistelu, jonka tarkoituksena oli määräävän val-

lan hankkiminen folketingille ja joka painoi lei-

mansa Tanskan julkiseen elämään kokonaisen
miespolven ajaksi. Tässä taistelussa B. oli va-

semmiston huomattavimpia johtomiehiä. Hän
otti siihen osaa hehkuvalla innolla ja uupumat-
tomalla sitkeydellä, vastustaen väliaikaisia fi-

nan.^silakeja, Kööpenhaminan linnoittami-sta ja

kaikkea sovittelu- ja myöntyväisyyspolitiikkaa,
mutta menettäen jyrkän esiintymisensä johdosta
toisinaan myöskin puolueensa enemmistön kan-
natuksen; 1883-87 hän oli folketingin puheen-
johtajana ajaen silloin ,.visne-politikin" nimellä

tunnettua jarrutuspolitiikkaa Estrupin ministe-

ristöä vastaan. V. 1886 B. tuomittiin kuuden
kuukauden vaukeuteen, koska oli antanut aiheen
siihen, että eräässä Holstebrossa pidetyssä ko-

kouksessa kaupungin pormestari oli väkisin
viety kokoushuoneesta ulos. B. oli ennen kaik-

kea etevä puolueen järjestäjä ja agitaattori

;

hän perusti suuren joukon sanomalehtiä. [H.

Nutzhorn, „Til minde om C. Berg".] J. F.

Berg, Fredrik Teodor (1806-87), ruots.

lääkäri ja tilastotieteilijä. Hänen ansionsa lää-

kärinä koskevat etupäässä pediatriikkaa. Huo-
mattavin on hänen toimintansa tilastotieteen

alalla. Hänet määrättiin 1850 kuninkaallisen
tabellikoniissionin jäseneksi ja sittemmin sih-

teeriksi. Kun sitten tilastollinen keskustoimisto
perustettiin (1879), tuli hänestä sen ensimäinen
ylipäällikkö. Hän julkaisi m. m. „Dödligheten
i första lefnadsäret" (1869), „Arstidernas infly-

tande pä dodlighcten" (1879).

Berg, Friedrich Wilhelm Rembert,
(171)4-1874)), kreivi. Suonien kenraalikuvernööri,

sotamarski. B. otti

v:sta 1812 lähtien up-

seerina osaa Napoleo-
nia vastaan tehtyihin
sotaretkiin; yleni

everstiksi 1820; pal-

veli sitten jonkun ai-

kaa Venäjän ulko-

asiainministeriössä :

otti kenraalimajurina
osaa Turkin sotaan
1828-29 ja Puolan
kapinan kukistami-
seen 1831, jolloin

osoitti suurta sekä
sotilaallista että dip-

lomaattista kykyä ja
V. \v. i;. HeiK. ylennettiin kenraali-

luutnantiksi. B. oleskeli tämän jälkeen 12 vuotta
Varsovassa johtaen sotilaallistopografisia töitä

Puolassa; tuli 1843 jalkaviien kenraaliksi. Un-
karin kapinan aikana hän Nikolai keisarin val-

tuutettuna seurasi Itävallan hallitsijaa. Itä-

mais,>n sodan aljettua B. nimitettiin Viron sota-

kuvernööriksi, samana v:nna 1854 Suomen v. t.

kenraalikuvernööriksi ja 1855 Suomen kenraali-

kuvernööriksi; 1856 hänet korotettiin suomalai-
seksi kreiviksi. Suomen kenraalikuvernöörinä
B. osoittautui erinomaisen toimeliaaksi, mutta

samalla omavaltaiseksi hallitusmieheksi. Hän
harrasti varsinkin maamme taloudellista vauras-
tuttamista, elinkeinojen ja kulkuneuvojen paran-
tamista. Suomen ensimäinen rautatie, Helsingin-
Hämeenlinnan rata, syntyi etupäässä hänen
alkuunpanostaan. Myöskin kansakoululaitoksen
perustamista ja suomenkielisen väestön kohotta-
mista hän harrasti, m. m. peruutettiin 1860 hänen
toimestaan v:n 1850 sensuuriasetus suomenkie-
listen kirjain painattamisesta. Mutta Nikolai
keisarin itsevaltaisen järjestelmän palveluksessa
kasvaneena hän vihasi julkista arvostelua ja

valtiollista vapautta, valvoi ankarasti sanoma-
lehdistöä ja vastusti valtiopäiväin kokoonkutsu-
mista, V. 1861 B. sai eron kenraalikuvernöörin
virasta. Pian hänen hallintokykyänsä kysyt-
tiin toisella taholla. V. 1863 hänet nimitettiin
Puolan käskynhaltijaksi, jossa toimessa ollessaan
tarmokkaasti kukisti Puolan kapinan ja muo-
dosti tästä maasta „Veikselin maakunnan".
V. 1866 B. sai sotamarskin arvon. J. F.
Berg, Johan Fridtjuv (s. 1851), ruots.

koulumies ja politikko ; suoritti kansakoulun-
opettajatutkinnon 1875 ; on v:sta 1881 opetta-
jana Tukholman kansakouluissa. B. on v:sta

1891 Tukholman edustajana valtiopäiväin toi-

sessa kamari.ssa ja oli 1895-96 kirkollisasiain

departementin päällikkönä Staaffin ministeris-

tössä. Hän on erityisesti harrastanut kansa-
koululaitoksen kehittämistä, m. m. kansakoulun
muodostamista oppikoulujen pohjakouluksi ; ot-

tanut osaa „Svensk läraretidningin" toimitta-

miseen, julkaissut useita kasvatusopillisia y. m.
kirjoituksia, m. m. „Folkskolan som botton-

skola" (1883).

Berg, Karl Heinrich Edmund von
(1800-74), saks. metsänhoitomies, vv. 1845-66

Tharandtin metsäakatemian johtaja (Saksissa).

Kävi 1858 Suomessa voidakseen asiantuntijana
antaa lausunnon Suomen metsänhoitolaitoksen
sekä metsäopetuksen järjestämisestä, tehden
samalla laajan matkan Helsingistä Tampereen ja

Oulun kautta Lappiin, josta hän palasi Karjalan
kautta Helsinkiin. Toiminut ahkerana metsäkir-
jailijana, m. m. „Tharander forstliche Jahr-
bucher"in päätoimittajana ; julkaissut mainitussa
aikakauskirjassa verrattain hyvän kuvauksen
Suomen metsistä („Die Wälder in Finland")

.

A. C.

Berg, Olavi (Olli Vuorinen) (s. 1842),

runoilija, kansakoulunopettaja, syntynyt Uuku-
niemessä. On julkaissut kokoelman vaatimat-
tomia lyyrillisiä runoja „Sepitelmiä", sekä
ansiokkaan kokoelman pirteitä kansanelämän
kuvauksia: ..Kotikuusen kuuluvilta, pieniä paki-
noita". Ahkera, taitava suomentaja. V. K-i.

Berg (Kallio), Samuli Kustaa (1803-

52), runoilija, syntynyt Oulussa, J. V. Snell-

manin koulu ja ylioppilastoveri. Antautui yli-

opistossa aluksi tutkimaan klassillista filologiaa,

jotka tutkimukset lienevät vaikuttaneet hänen
myöhempään runoiluunsa, antaen sille sen ty-

venen, kirkkaan r.ionumenttaalisen sävyn, joka
on niiden tunnusmerkkinä. Mutta silmäsairau-
den takia hän sitten vaihtoi alaa ja tuli, suori-

tettuaan juridisen tutkinnon 1830 auskultan-
tiksi Vaasan hovioikeuteen. Silmäsairauden yhä
pahettua, huolimatta ulkomaille tehdystä paran-
nusmatkasta, täytyi hänen erota toimestaan ja
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työskennellä aluksi lastenopettajana, kunnes hän
muutaman nuoruudenystävänsä toimesta sai

tyyssijan Uskelassa, jossa vietti viimeiset sai-

raalloiset vuotensa. — Runoilijana B. käytti sala-

nimeä Kallio. Hänen runonsa, vaikka ovatkin
harvat luvultaan, — hän julkaisi niitä 5 Gott-

lundin Otavassa (1S32) ja muutamia Oulun
Viikkosanomissa (1840), — ovat miehekkään
sävynsä ja taotun, kajahtavan kielensä vuoksi
piirtäneet Kallion nimen pysyväisesti suoma-
laisen kirjallisuuden historiaan. Niistä mainit-

takoon tunnetut, ja kaikissa antologioissa esiin-

tyvät „Oma maa" ja „Soidin". V. K-i.

Bergamaski-tanssi, bergamolainen tanssi,

joka pohjoismaihin saapui 1600-luvulla ja muut-
tui vähitellen kansantanssiksi.
Bergamo. 1. Pohjois-Lombardian provinssi

Italiassa, 2,759 km% 510,342 as., 185 knr:llä.

Väestöä, n. s. bergamaskeja, pidetään raakana
ja viekkaana kansana. — 2. Edellämainitun
provinssin pääkaupunki 50 km Milanon koillis-

puolella, kauniilla paikalla Valle Brambana ja

Valle Serlana laaksojen yhtymäkohdassa, n. 380

m yi. merenp., n. 48,000 as. Vilkas teollisuus-

kaupunki. Vanhassa kaupunginosassa on useita

huomattavia muistomerkkejä ja rakennuksia,
kuten Palazzo Veeehio, Santa Maria Maggioren
kirkko (rakenn. 1137) y. m. TT. S-m..

Bergamotti ks. Päärynä ja C i t r u s.

Bergamotti-öljy, bergamo-öljy, Citrus Berija-

miun hedelmänkuorista saatu, haihtuva öljy

;

saadaan etupäässä Kalabriasta ja valmistetaan
samantapaisesti kuin sitruunaöljy ; kevyt, hei-

kosti viheriänkeltainen, miellyttävänhajuinen

;

maku hiukan katkera ja hapan. Kemialliselta
kokoumukseltaan se on erinäisten hiilivetyjen

(terpeenien) ja niiden muuttumistuotteiden seos.

S. V. H.
Bergbom-s u k u on kotoisin Ruotsista ja siir-

tyi Suomeen 1700-luvun alussa.

1. Johan Erik B. (1796-1869), senaattori,

tuli Viipurin hovioikeuden asessoriksi 1839, hovi-

oikeudenneuvokseksi 1850, senaatin oikeusosas-
ton jäseneksi 1851 ; oli jäsenenä useissa komi-
teoissa, m. m. Saimaan kanavan rakennusta var-

ten asetetussa komiteassa 1845, puheenjohtajana
niissä kahdessa komiteassa, joiden tuli laatia

erinäisiä esitysehdotuksia 1863-64 ja 1867 valtio-

päiville; kävi 1863 Ruotsissa ja Saksassa tutki-

massa näiden maiden koppivankiloita, josta mat-
kasta julkaisi kertomuksen.— 2. ErikOssian
B. ks. Vuorenheimo.

3. Emilia Sofia B. (1834-1905) , Joh. Erik
B:n tytär, synt. 7 p. helmik. 1834. Lahjakas, henki-
sesti virkeä, toimelias nainen, hoiti äidin kuol-

tua isänsä taloutta ja nuorempien siskojensa
(muun muassa Kaarlon) kasvatusta. .T. V. Snell-

manin ja Fredr. Cygn;Euksen läheisenä ystävänä
hän omisti heidän isänmaallisen ja humauistisen
elämänkatsomuksensa ja tuli siten kansallisen
herätysaikamme ainoaksi naiselliseksi edusta-

jaksi. Vaikka hänellä oli paljon lukutietoja (hän
luki ja puhui viittä kieltä) eikä ollut vailla kir-

jailijalahjoja, on hänen vaikutuksensa pääasial-

lisesti ollut käytänniillistä laatua. Aikanaan pää-
kaupungin ensi rivin naisia hän oli johtavana
henkenä lukuisissa yhteisissä yrityksissä milloin

mitäkin isänmaallista sivistystarkoitusta varten.

Sitä paitsi hän oli 25 vuotta rouvasväen yhdis-

Kiiiilu

tykseu rahastonhoitajana — ensimäinen nainen
siinä virassa — ja 1869-1900 kirjanpitäjänä hypo-
teekkiyhdistyksessä—
ehkä ensimäinen nai-

nen sentapaisessakin
toimessa meillä. Mutta
kun hänen veljensä
Kaarlo oli tullut Suo-
malaisen teatterin

johtajaksi, hän otti

omakseen veljen elä-

mäntehtävän, käyttäen
siihen koko ihmeel-
lisen tarmonsa. Alussa
hän miltei yksin ja

ilman maksua hoiti

teatterin vaikeita
raha-asioita ja myö-
hemminkin hän alin-

omaa huolehti niistä.

Sen ohella oli puvuston hankinta ja valvonta

hänen toimenaan ja vihdoin hän otti osaa, sanalla

sanoen, kaikkeen teatterielämään. Kuinka ääret-

tömän paljon hän on kansallisen näyttämön hy-

väksi puuhannut, se on selvinnyt vasta hänen
kuolemansa jälkeen hänen hämmästyttävän laa-

jasta kirjeenvaihdostaan. Mutta miten tärkeää

tämä lieneekin, niin oli nuorelle teatterille ja sen

menestykselle sitäkin suurenarvoisempaa, että

tämä korkeasti sivistynyt, kaikkien kunnioit-

tama nainen antoi taidelaitoksen johdolle sen

kasvattavan, siveellisen auktoriteetin, joka alusta

alkaen kohotti sen tavallisia teatterijoukkoja

ylemmäksi. Emille ja Kaarlo Bergbomin kunnia-

kas elämäntyö on muistossakin yhteinen. B.

kuoli Helsingissä 28 p. syysk. 1905. [Eliel

Aspelin-Haapkylä, „Suomalaisen teatterin his-

toria".] E. A:n-H.
4. Kaarlo Juhana B. (1843-1906) , kirjai-

lija. Suomalaisen teatterin perustaja ja ensimäi-

nen johtaja ; edellisen

veli, synt. 2 p. lokak.

1843 Viipurissa, mutta
asui jo 1840-luvun lo-

pulta Helsingissä; yli-

oppilas 1859, filos.

kand. 1863, filos. toh-

tori 1868 (väitöskirja:

„0m det historiska

dramat i Tyskland").
Bergbomilla oli rik-

kaat, nerolliset hengen-
lahjat, joten hänellä

oli useampia elämän-
uria valittavana: soi-

tannollisen taiteilijan,

runoilijan ja tiede-

miehen. Ensiksi hän
aikoi runoilijaksi ja

oleskellessaan suomen kieltä oppimassa Saari-

järvellä hän kesällä 1863 sepitti ruotsiksi murhe-
näytelmän „Pombal ja jesuiitat" (näytelty alku-

kielellä 1865 ja 1868 sekä suomennettuna 1908),

laatuaan hämmästyttävä kyvynnäyte nuorukai-
selta, joka ei ollut 20 vuotta täyttänyt. „Siinä

on", sanoo eräs senaikuinen arvostelija, ,,draa-

mallista eloisuutta ja tarmoa, jaloa henkeä, ru-

nollista lentoa, suurta aaterikkautta, selväpiir-

teisiä luonteita ja kaunista, ytimekästä kieltä",

Kaarlo liergboni.
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joskin myös kypsymättömyydestä johtuvaa liioit-

telua ja keskittymisen puutetta. Fredr. Cyg-
na;us vertasi sitä Schillerin nuoruudenteoksiin
ja muissakin se herätti suuria toiveita, ja Berg-
bom itse hautoi uusia draama-aiheita (Saul, Tuo-
mas piispa y. m.) ; mutta sittenkin kaikki raukesi
tyhjiin. Kansallisuusaatteen läpitunkemana B.

ei voinut ajatellakkaan olla muuta kuin suomen-
kielinen runoilija, ja tätä kieltä, kansansa kieltä

hän ei kyennyt niin omakseen omistamaan, että

hän olisi voinut vapaasti käyttää sitä runoili-

jana ! Hän kirjoitti vielä vain yhden draaman,
nimittäin '2-näytöksisen tragedian „Paola Moroni"
(1870). — Syksyllä 1865 B., J. V. Calamniuk-
sen, Jaakko Forsmanin ja F. Peranderin kanssa
perusti Kirjallisen Kuukauslehden. Siinä hän
1860-70 pääasiassa julkaisi, paitsi kolmea novel-

lia, kirjallisia arvosteluja, ollen ensimäinen, joka
suomenkielisenä kriitikkona asiantuntemuksella,
ymmärtämyksellä ja myötätuntoisuudella seu-

rasi alkavan kirjallisuutemme vaatimattomia
ilmiöitä. — Raskaalla mielellä luovuttuaan ru-

noilijaluumistaan B. mietti tiedemiehen uraa.

Jo kouluajoilta saakka hän oli hankkinut itsel-

leen erinomaisen laajat tiedot etenkin historiassa

ja kulttuurikansojen kirjallisuudessa, ja kirjal-

lishistorian alalla hän alkoi suunnitella suuria
teoksia. Turhaan hän kuitenkin kolme kertaa
anoi matka-apurahaa yliopistolta, ja kun hän
1871 omin varoin oli tehnyt 9-kuukautisen opinto-
matkan Saksaan, näytti siltä kuin hänen täy-

tyisi elääkseen turvautua koulunopettajan päivä-

läistyöhön ; mutta silloin tarjoutui hänelle aivan
erikoinen tehtävä — suomenkielisen näyttämön
luominen •— jossa kaikki hänen lahjansa ja tie-

tonsa olivat hänelle verrattomaksi hyödyksi. Jo
ennen ulkomaanmatkaansa B. oli 1869-70 toimeen-
pannut sarjan suomalaista yleisöä innostuttavia

puhe- ja laulunäytäntöjä, jotka todistivat suo-

malaisen teatterin mahdollisuuden ja samalla
osoittanut omistavansa harvinaisen johtaja-

kyvyn. Nyt hän kevätkaudella 1872 toimeenpani
uusia samanlaatuisia näytäntöjä sekä julkaisi

repäisevän kritiikin ,,nykyisistä teatteri-olois-

tamme", jossa hän näyttäen Helsingin ruotsa-

laisen teatterin kansalli.sen ja taiteellisen mität-

tömyyden suunnitteli todellisen kansallisteatte-

rin ohjelman ja päämäärän. Välitön seuraus
tästä oli Suomalaisen teatterin perus-

taminen 22 p. toukok. 1872. — Siitä lähtien B:n
elämäkerta on sama kuin Suomalaisen niiyttä-

mön historia, sillä kaiken voimansa ja aikansa
hän uhrasi tälle taidelaitokselle. Alkuvuosina,
jolloin hänen johtajapalkkansa oli aivan mitä-
tön, hän tosin hoiti Morgonbladetin ulkomaan-
osastoa, mutta teatteri oli kuitenkin hänen i)ää-
huolenaan. Suomalaisen oopperan aikana 1873-

79 olivat huolet kaksinkertaiset, sillä olihan sil-

loin kaksi näyttämöä hoidettavana. Että B.,

jolla ei koskaan ollut apumiestä, joka pitem-
mäksi aikaa olisi voinut vapauttaa hänet joh-

tajatoimesta (ansiokkaat avustajat Oskari Vil-

hon ja Niilo Salan häneltä ryösti sairaus ja kuo-
lema), kesti niin kauan kuin hän kesti, siitä

tulee kiitos hänen sisarelleen, Emilia Bergbomille
(ks. t.), joka abista loppuun verrattomalla uskol-

lisuudella auttoi ja tuki veljeänsä. Teatteri oli

sisaruksille yhteinen elämUnasia tavalla ja mää-
rässä, jolla tuskin on vertaa. Kumminkin oli

ohjelmiston määrääminen, harjoitusjohto ja näyt-
tämöllepano, siis koko varsinainen taiteellinen

puoli, veljen käsissä, ja erinomaisen johdonmukai-
nen hän tässä kaikessa oli. Esitettäväksi hän
ensiksikin otti kaikki, mitä kelvollista kotimai-
nen kirjallisuus tarjosi, toiseksi mitä mahdolli-
seksi katsoi kulttuurimaiden klassillisesta kir-

jallisuudesta ja kolmanneksi myöskin mitä päte-
vää hän tapasi uusimmassa, lähinnä pohjois-

maisessa kirjallisuudessa, jonka loistokausi sat-

tui yhteen B:n oman ajan kanssa. Siten hän
pysytti ohjelmiston taiteellisesti ja siveellisesti

korkealla kannalla — toisessa tai toisessa suh-
teessa ala-arvoinen ei tullut kysymykseen. — B.

oli kasvanut romanttisten vaikutusten alaiseua,

mutta hänen taideaistinsa oli sittenkin pohjal-
taan realistinen. Hänen historiallisesti kehitetty
tyylikäsityksensä näyttäytyi siinä, että hän tar-

koin tavoitteli eriaikaisille runoilijoille omituista
väriä ja tunnelmaa, mutta aina ja kaikessa tai-

teessa hän ensi kädessä harrasti luontoa ja to-

tuutta, ja sentähden hän antoi niin suurta arvoa
esim. Kiven ja Minna Canthin realismille ja

pyysi ohjata näyttämötaidettamme noita johto-

tälitiä kohti. — Itse B. ei saanut aikaa kir-

joittaa, mutta silti hänellä on suuri ansio 1880-

luvulla tapahtuneessa draamarunouden elpymi-
sessä. Kaikkiin Minna Canthin varhaisempiin
näytelmiin hän on neuvoillaan suuresti vaikut-
tanut, ja G. von Numersin näytelmät — etenkin
Eerikki Puke, Kuopion takana ja Elinan surma
— ovat suorastaan tuloksia yhteistyöstä hänen
ja Numersin välillä, ja muutenkin on harva alku-

peräinen draama hänen aikanaan tullut näyttä-
mölle hänen enemmän tai vähemmän avusta-
mattaan tekijää. B. ymmärsi, että kansallisen

draamarunouden kehitys on kansallisen näyttämö-
taiteen tärkeimpiä ehtoja. — Kesäkaudet, jolloin

B. oli vapaa, hän vietti miltei säännöllisesti ulko-

mailla, elämänsä loppupuolella usein parantoloissa
virkistääksecn voimiaan, mutta aina samalla
myöskin lisätäkseen tietojaan teatterin ja kir-

jallisuuden alalla, jolla hän varmaan oli aikansa
perehtyneimpiä näyttämönjohtajia. — Kesämat-
kallaan 190.'J Bergbomia Genovassa kohtasi hal-

vaus. A'uoden päästä hän oli siksi toipunut, että

hän vielä näytäntökautena 1904-05 sisarensa

kanssa johti teatteria, mutta toukokuun lopussa
he erosivat 33-vuotisesta työstään. Mutta silloin

olikin heidän voimansa lopussa: sisar kuoli neljä

kuukautta sen jälkeen ja veli neljä kuukautta
sisarensa poismenon jälkeen. — Kaarlo B. oli

nuorin ja viimeinen niitä Suomen merkkimiehiä
19:nnen vuosis. alkupuolelta, jotka ovat laskeneet
pei ustukset suomalais-kansalliselle sivistyselä-

mälle. Hänen ja hänen sisarensa haudalle pystyt-

tivät '/,„ 1907 kiitolliset kansalaiset yhteisen
muistopatsaan. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
on julkaissut B:n etevimniät kirjalliset tuotteet

nimellä: Kaarlo Bergbomin kirjoitukset I-II,

1907-08. [Eliel Aspelin-Haapkylä, „Suomalaisen
teatterin historia".] E. Arn-H.
Bergby 1. Bercby, kylä Vöyrissä, tunnettu

G u 1 1 d y n t i n löydöistä (ks. G u 1 1 d y n t)

.

Bergelmer, skand. tarustossa jättiläinen, joka
vaimoineen yksin pelastui, kun muut jättiläiset

hukkuivat surmatun Ymerin vereen.
Bergen. 1. Hiippakunta Norjassa, 39,331 km',

342,688 as. (1900), 8 km":llä. Pohjoisessa se
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rajoittuu Tronhjemin, idässä Kristiaanian, ete-

lässä Kristiansandin hiippakuntiin sekä lännessä

Pohjanmereen. — 2. Samannimisen Norjan hiippa-

kunnan tärkein kaupunki, 82,200 as. (1907). B.

kohoaa pengermäisesti hyvän ja syvän, linnoi-

tetun sataman ympärillä. Ilmanala on leuto

(keskilämpö 8,i°), vaikkakin usein sataa. Van-
hojen kaupunginosien kadut ovat ahtaat, epä-

tasaiset ja kierot ; pääkatu on nimeltään Strand-

gaden (rantakatu). Btssä on 1537 uudestaan
rakennettu tuomiokirkko, 7 osaksi hyvin vanhaa
kirkkoa, linna (Bergenhus), museoita, kouluja,

julkinen kirjasto y. m. Asukkaat harjoittavat

kala-, terva-, rasva-, talja- ja puukauppaa sekä

suurta laivanrakennusta. Tuonti oli 1904, 78

milj. markan ja vienti 35 milj. markan arvoinen.

Merikauppa on Norjan suurin. B:llä oli 1906 291

kauppalaivaa; niitten lastauskyky nousi 359,000

tonniin. B:ssä on piispanistuin sekä hiippakun-

nan amtmannin ja hiippakunnan ylioikeuden

virastot. B. perustettiin v:n 1070 tienoilla. 1350-

1630 oli siellä Hansa-liiton konttori. B. on nor-

jalaisen merimieslähetysseuran (Foreningen til

evangeliets forkyndelse for skandinaviske somiend
1 fremmede havne) pääpaikka.

W. S-m (K. R. B.)

Bergen, Karl Fredrik Berndt von
(1838-97), ruots. kirjailija ja luennoitsija, kir-

joitteli varsinkin uskonnollisista kysymyksistä,
sittemmin myöskin spiritismistä ja teosofiasta;

luennoissaan hän varsinkin esitti uudenaikaisen
maailmankatsomuksen kehitystä ; kävi myöskin
Suomessa 1884, jolloin hänen esiintymisensä syn-

nytti jonkunverran melua ja antoi m. m. aihetta

eräille yliopiston opettajille ruveta arvostele-

maan hänen mielipiteitään.

Bergendal, David (s. 1855), ruots. eläin-

tieteilijä, tuli Lundin yliopiston professoriksi

V. 1904. Julkai.s.sut lukuisia tutkimuksia etenkin
nemertiini- ja turbellaarimadoista.
Bergenheim, aatelis- ja vapaaherrasuku, ko-

toisin Värmlannista Ruotsista.

1. JonasFerdinandB. (1796-1847) , ku-
vernööri, sai ensimäisen kasvatuksensa Tukhol-
massa, jos.sa myös opiskeli taidemaalausta, jota

sittemmin harjoitti menestyksellä. Opiskeltuaan
sitten Turun yliopistossa B. joutui sotilasuralle,

kohosi yliesikuntaan, toimi topografina ja otti

m. m. osaa Persian sotaan ja Turkin sotaau 1828.

Sittemmin B. johti rajankäyntejä, tuli 1843

Suomen maanmittauksen ylitirehtööriksi ja 1845

Vaasan kuvernööriksi. B. oli etevä upseeri ja

taitava topografi ; kuvernöörinä suosittu.

2. Edvard B. (1798-1884), arkkipii-spa,

synt. Vaasassa, opiskeli Turussa ja Tartossa,

tuli fil. tohtoriksi ja historian opettajaksi Ha-
minan kadettikouluun 1823 ja historian lehto-

riksi Turun kymnaasiin 1832. V. 1840 B. avasi

Turussa yksityisen reaalikoulun ja kymnaasin,
joka sisäoppilaslaitoksineen oli sotilaalliseen ta-

paan järjestetty ja jossa uusilla kielillä, varsin-

kin venäjällä, sekä Venäjän historialla oli hyvin
huomattava sija. Koulu kuitenkin lakkasi jo

1843. Melartinin jälkeen B., joka 1830 oli vi-

hitty papiksi, 1850 nimitettiin arkkipiispaksi,

vaikka oli vaalissa ainoastaan toisella sijalla.

B. oli taitava ja tunnollinen virkamies ja kiin-

nitti erityistä huomiota lukutaidon edistämiseen
ja hyvän järjestyksen ylläpitämiseen. Komitea-

töissä sekä koulu- ja kirkollisissa että valtiolli-

sissa asioissa häntä käytettiin ahkerasti. Suurta
taitoa hän osoitti puheenjohtajana pappissää-
dyssä valtiopäivillä 1863-78 sekä kirkolliskokouk-
sessa 1876. J. G.
Bergenhus, linna Bergenin vieressä Norjassa;

sen mukaan on nimitetty Bergenhusin lääni 1.

amti, joka 1763 jaettiin kahtia: Sondre B:s amti
ja Nordre B:s amti, jonka lisäksi 1831 Bergen
tuli eri amtiksi.
Bergenstjerna [-sär-J, John (1618-76) , ruots.

amiraali, otti osaa useaan taisteluun Ruotsin-
Tanskan sodassa 1643-45. Tehtyään sitten laa-

joja purjehdusretkiä ulkomailla B. nimitettiin

1651 luutnantiksi amiraliteettiin ja Ruotsin-
Tanskan sodassa 1657-59 osoittamastaan urhool-
lisuudesta ylennettiin amiraaliksi sekä korotet-

tiin aatelissäätyyn (B:n aateliton sukunimi oli

Berg). B. kuoli 1676 amiraalilaivassaan ja on
haudattu puolisoineen Lemlannin kirkkoon, jolle

he ovat lahjoittaneet alttaritaulun. B. omisti
Haddnäsin tilan Lemlannissa. K. S.

Bergensträlile-s u k u, ruots. aatelis- ja vapaa-
herrasuku, lähtenyt porvarillisista Wetterberg-
ja Rudman-suvuista. 1. Johan B. (1756-1840),

kenraalimajuri, yleni Uudenmaan jalkaväessä ja

Länsi-Pohjan rykmentissä. B. oli johtamassa
1,000 miestä, jotka '/u 1808 lähetettiin Uumajasta
valloitLamaan takaisin Vaasan kaupunkia.
Retkikunta pääsikin sinne '^j,,, mutta B. haavoi-

tettiin 3-tuntisen taistelun jälkeen, häo ja osa

hänen joukostaan joutui vangiksi. Muu osa

palasi maallenousupaikalle ja pääsi laivoilla

Uuteen-Kaarlebyyhyn. — 2. Klas Gabriel
B. (1787-1864), edellisen velipuoli, maaherra,
otti osaa kapteenina Ahvenanmaan retkikuntaan
1808 sekä Saksan ja Norjan sotaretkeen 1813-

1814. Nimitettiin 1835 Jönköpingin läänin

maaherraksi. K. S.

Bergerac [berS9ra'kJ, Savinien Cyrano
de (1619-55), ransk. kirj. Gascognesta, maan
kuulu pitkän nenänsä ja lukuisien kaksintais-

telujensa vuoksi. Erottuaan sotapalveluksesta

1640 hän antautui kirjailijaksi, kirjoittaen

tragedioja ja komedioja, kuten „Le pedant jou6",

josta Moliere on lainannut kohtia ScapinMinsa,

sekä mielikuvitusrikkaat satiiriset proosateok-

sensa „Voyage dans la lune" ja „Histoire comiipie

des etats et empires du soleil", jotka ovat

olleet esikuvina Swiftin, Holbergin ja Voltairen

satiireille. E. de Rostand on runollisen vapaasti

käsitellyt B:n elämää näytelmässään „Cyrano
de Bergerac". V. K-i.

Bergfalk, Per Erik (1798-1890), ruots.

lainoppinut ja lainopin professori Upsalan yli-

opistossa. B:lla, jonka harrastus ulottui miltei

kaikille inhimillisen tietämisen aloille, on sangen

huomattava sija Ruotsin oikeushistorioitsijain

joukossa. Erityisesti hän oli Ruotsin taloudel-

listen asetusten tarkka tuntija ja useimmat
hänen lukuisista teoksistaan ja kirjoituksistaan

kuuluvatkin taloudellisen oikeuden ja sen his-

torian alalle.

Berggreen, Andreas Peter (1801-80),

tansk. säveltäjä ; on julaissut laajan kokoelman
eri maiden kansansävelmiä, ei tieteellisessä,

vaan käytännöllisessä tarkoituksessa. Siitä

syystä ne ovat pianosäestyksellä varu.stetut ja

niihin on tehty ajan maun mukaisia melo-



979 Berggren—Bergh 980

disiakin muutoksia. B. toimitti v;sta 183G
musiikkilehteii ,,Musikalisk Tidende". /. K.
Berggren, Jakob (1790-1868), ruots. matka-

kertoilija, oli v:sta 1818 ruots. lälielystön pap-
pina Konstantinopolissa, matkusti Syyriassa,
Palestiinassa ja Egyptissä sekä Venäjällä ja

määrättiin 1828 kirkkoherraksi Skällvikiiu Lin-
köpingin hiippakunnassa. Hän kirjoitti m. m.
„Rcsor i Europa och österländerna" (1826-28)

ja ,.Guide frangais-arabe vulgaire" (1844).

K. T-t.

Berggren, Sven (s. 1837), ruots. kasvitie-

teilijä, synt. Skänessa Hörin pitäjässä. Oltuaan
dosenttina ja ylimääräisenä professorina Upsa-
lassa (1866-83) B. tuli professoriksi Lundin yli-

opistoon; erosi 1902. Otti osaa ruotsalaisiin

napaseuturetkiin Huippu-vuorille 1868 ja Grön-
lantiin 1870, jolloiu hän yhdessä A. E. Norden-
skiöldin kanssa teki kuuluisan jalkamatkan sisä-

maan jäälle. 70-luvulla hän kävi Uudessa See-

lannissa ja matkusti maan ympäri. Tuonut ret-

kiltään runsaita, varsinkin kasvitieteellisiä

kokoelmia. Julkaissut useita teoksia sammalista
ja kuvauksia napaseutujen kasvistosta.

Bergh, savolainen suku, jonka jäsenistä useat
ovat olleet pappeja; on lähtöisin Suonenjoelta,
jossa sen kantaisä Kaarle Fredrik B.

(1763-1844) oli ensin pitäjänapulaisena, sitten

kappalaisena.
1. Juhana Fredrik B. (1795-1866), pappi,

syntynyj Suonenjoella, tuli papiksi 1818. Saa-
tuaan Pälkjärvellä apulaispappina toimiessaan
vaikutuksia Henrik Kenqvistiltä (ks. t.) B. mää-
rättiin 1823 kirkkoherranapulaiseksi Kuopioon,
joutuen siellä Savon heränneitten pariin ja yhtyen
tähän liikkeeseen. Nurmijärven kappalaisena
(1826-43) hän rupesi perustamaan sunnuntai-

kouluja, tullen tämän kansan uskonnollisessa

kasvatuksessa niin tärkeän liikkeen alkuunpani-
jaksi maassamme. Vv. 1836-38 B. otti osaa herän-

näisyyslehtien ..Hengellisiä Sanomia" ja „Tid-

ningar i andliga umnen", 1839-41 „Evangeliskt
veekobladiu" toimitukseen. V. 1843 B. tuli

kirkkoherraksi Jaakkimaan, 1857 Rantasalmelle,
1861 hän oli jäsenenil kansakoululaitoksen perus-

tamiskomiteassa, 1862 tammikuun valiokunnassa,

1863 kirkkolakikomiteassa, valtiopäivillä 1863-

64. Jumaluusopin tohtori 1864. B. oli aikanaan
maamme etevimpiä pappeja, mutta uskonnollisen

liikkeen johtajan ominaisuuksia hänellä ei ollut.

Hänen kuolemansa jälkeen julkaistiin „T:ri J. F.

Bergh'in Postilla eli Saarnakirja" (1875), joka
on laajalle levinnyt,

sekä „Ahti-, Katkis-
mus- ja Erityis-Saarna-
kirja" (1879).

2. J u I i u a T m m a-

uu el B. (1810-78), edel-

lisen veli, jumaluus-
op]iinut, koulumies,

Limingan kirkkohoira,
niyöliemmän lieräniiäi-

syyden huoni;ittavim-

pia ])appisedustajia,

.synt. Suonenjoella.

Päästyään 1S30 tiloso-

IJan maisteriksi B. tuli

hebreau kielen ja kir-

, , , 1 1, 1
iallisuuden dosentiksi

yliopistoon 1839, jumaluusopin kandidaatiksi

1844, V. t. jumaluusopin lehtoriksi vasta perus-

tettuun Kuopion lukioon samana, vakinaiseksi

seur. vuonna. Koko Kuopiossa oloaikansa B. val-

voi innolla lukion parasta, mutta varsinkin vv.

1850-53, jolloin hän oli sen rehtorina. 1851-61 B.

oli Kuopion tuomiokapitulin jäsenenä, 1861

hänet nimitettiin Limingan kirkkoherraksi. Ju-

maluusopin tohtori 1864. Yhtenä Paavo Ruot-
salaiseen (ks. t.) liittyvän herännäisliikkeen har-

taimmista edustajista, syvätietoisena ja hurs-

kaana miehenä B. oli laajalti tunnettu ja kun-
nioitettu pappi, jonka taitoa käytettiin lukui-

sissa kirkollisissa ja valtiollisissa tehtävissä,

kuten suomalaisessa raamatunkäännöskomi-
teassa, valtiopäivillä y. m. Kirjoituksista mai-
nittakoon, paitsi yliopistollista väitö.^-kirjaa,

„Försök tili framställande af kyrkans furhäl-

lande tili verlden i närv. tid" (Kuopio 1847),

„Lyhykäinen johdatus tunnustuskirjoihin" (Vaasa

1849), ,,Hos hvem finnes den Helige Ande?"
(Kuopio 1859), „Försök t. granskning af det

kyrkliga inspirationsbegreppet" (Kuopio 1804).

Kuten veljensäkiu (ks. edell.), B. oli myöskin
osallisena herännäisyyslehtien „Heng(llisiä Sa-

nomia" ja „Tidningar 1 andliga ämncn" toimi-

tuksessa. A. J. P-ä.

3. Mimmi (Jemima) B. (s. 1845), edellisen

tytär ; seurasi jonkun aikaa opetusta Jyväskylän
seminaarissa ja Helsingin Suomal. jatko-opis-

tossa; toiminut sitten tyttökoulun ja vankilan
opettajana ja jatkoluokkien johtajattarena Ou-
lussa. B. on tunnettu kristillisessä hengessä har-

joittamastaan hyväntekeväisyydestä, joka var-

sinkin on kohdistunut vankeihin. Pyhäkoulu-
asian lämmin harrastaja. B. on julkaissut useita

alkuperäisiä, sisällykseltään uskonnollis-siveelli-

siä kirjasia sekä suomennoksia.
Bergh. 1. Johan Edvard B. (1828-80),

ruots. maisemamaalari, Gude'n oppilas, taide-

akatemian professori Tukholmassa. Koivulehtojen
ja järvirantojen, koko pohjoismaisen kesän sulon

maalaaja. V. K-i.

2. Sven R i e h a r d B. (s. 1858) , ruots.

taidemaalari ja kirjailija, edellisen poika, nyky-
aikaisen taiteen etevimpiä edustajia Ruotsissa.

Hänen taiteessaan on ennenkaikkea nerok-

kuutta, harkintaa ja impressionistista elävyyttä,

korkeimmilleen se kohoaa hänen muotokuvis-
saan. R. E. E.

Bergh, Johan Herman Edvard (1829-

1903), suom. lakimies ja yhteiskunnallinen kir-

jailija. Ahkera sanomalehtimies, otti tehok-

kaasti osaa sanomalehtien Morgonbladet, Äbo
Underrättelser, Papperslyktan sekä Helsingfors

Dagbladet toimitukseen : myöhemmin, vakinai-

sesta sanomalchtimiestoimesta erottuaan, kir-

joitti taajaan artikkeleita tähdellisimmistä yh-

teiskunnallisista k}'symyksistä varsinkin Huf-

vudstadsbladetiin. Sitäpaitsi B. on julkaissut

teokset ..Juridiskt biträde för hvar mau" (..Neu-

voja lakiasioissa"), „V.1r styrelse och vara landt-

dagar", joka teos sisältää valtiopäivien historian

VV. 1863-82, „Finlands statsrättsliga utveckling

efter 1808", „Finland under det första ärtiondet

af Aleksander IILs regering" („Suomi Alek-

santeri ni:n ens. vuosikymmenenä"). — Paitsi

kirjailijana B. on työskennellyt myöskin käy-
tännöllisenä politikkona, ollen m. m. edusraic-
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henä valtiopäivillä 1867 ja 1877-78. V:sta 1S64

B. oli oikeusraatimiehenä, Helsingissä. V. K-i.

Berghamn, saari ja luotsiasema Houtskärissä.
Berghaus. 1. Heinrich B. (1797-1884),

saks. maantieteilijä, „Physikalisclier Atlas"
nimisen kartaston tekijä (1838-1848) ; tuottelias

maant. kirjailija. — 2. Hermann B. (1828-

90), saks. kartantekijä, edellisen veljenpoika,

toimi Gothassa Justus Perthesin kartogralisessa

laitoksessa. B. on valmistanut useita eteviä

karttateoksia, m. m. „Cliart of the World" nimi-

sen maailmankartan sekä uuden painoksen
Heinr. B:n .,Physik. Atlas"-teosta (1886-92).

Bergholm. 1. Florentin Wilhelm B.

(1811-76), Suomen yliopiston voimistelulaitoksen

yliopettaja. Voimistelun opettaja Helsingin
ylemm. alkeiskoulussa 1842. Ensim. aliopettaja

yliopistossa 1848, miekkailunopettaja 1853 sekä
yliopettaja (ja miekkailunopettaja) 1854. Hoiti

erinäisiä muita voimistelunopettajanvirkoja Hel-

singissä, antoi m. m. vv. 1864-73 kasvatusopil-

lisen voimistelun opetusta Normaalikoulun opet-

tajakokelaille. Erosi 1874. B. oli „Lingin sys-

teemin" kannattajia maassamme. -Iskm-.

2. Karl Axel B. (s. 1841), sukutieteilijä;

Dl. kandidaatti 1864. tuli hi.storian ja ruotsin

kielen lehtoriksi Mikkelin lyseoon 1878, Porvoon
lyseoon 1885; toimittanut teoksen ,.Sukukirja
Suomen aatelittomia sukuja" (1892-1901).

3. Vilhelm Ludvig B. (s. 1847), F. W.
B:n poika, sairasvoimistelija, harjoitettuaan ana-

tomisia ja fysiologisia opintoja yliopistossa ja

opiskeltuaan voimistelua Tukholmassa vaikutta-

nut voimistelunopettajana 1872-98 ruotsalaisessa

reaalilyseossa Helsingissä ja yliopiston miekkai-
lunopettajana 1872-95. Tämän ohessa B. on tar-

mokkaasti harrastanut voimistelunopetuksen ko-

hottamista, varsinkin käteisen sairasvoimistelun

käytäntöön ottamista ja kehittämistä muiden
lääkityshoitotapojen tasalle ja on voimistelun-

cpettajille ja lääketieteen ylioppilaille aiotuilla

valtionavustamilla opetuskursseillaan (1887-99)

luonut varman pohjan mekanoterapiau vastai-

selle kehitykselle Suomessa. A. H-n.
Berghäll, Helsingin kaupunginosa, suom.

Kallio, ks. Helsinki.
Bergiuksen laitos, Bergianska stiftel-

s e n, testamenttilahjoitus, jonka P. J. Bergius
V. 1784 teki Ruotsin tiedeakatemialle. Siihen
kuului, paitsi suurempaa rahasummaa, etu-

päässä kasvitieteellisiä teoksia sisältävä kir-

jasto, herbario sekä isohko maatila, Bergielund,
Karlbergsall^-puistokujan varrella Tukholmassa.
Tänne perustettiin v. 1791 „Bergiuksen puu-
tarha", jonka testamentin tekijän toivomuksen
mukaan piti olla „puutarhakouluna valtakun-
nassa", mutta sen ohessa myös luonnontieteelli-

senä, varsinkin kasvitieteellisenä laitoksena.

Melkein 400-vuotisen olemassaolon jälkeen myy-
tiin vanha Bergielund ja puutarha muutettiin
sijaan ostetun, Brunnsvikiu rannalla sijaitsevan

Haga-Frescati tilan alueelle. Vasta muuton jäl-

keen saatettiin Bergiuksen puutarhasta tehdä
todellinen kasvitieteellinen puutarha.
Eergius. 1. Bengt (1723-84), ruots. virka-

mies ja historiantutkija (keräilijä), 1758 ylim.

asessori. Palveli antikviteettivirastossa, sittem-

min pankkikomisariuksena, oli ahkera historial-

listen käsikirjoitusten kerääjä ; hänen kokoel-

mansa joutuivat hänen kuoltuansa Ruotsin Tiede-
akatemialle. Julkaisi „Nytt förräd af äldre och
nyare handlingar, rörande Nordiska Historien"
(1753-54) y. m. — 2. Peter Jonas (1730-90)

,

ruots. lääkäri ja hist. kirjailija, edellisen veli,

luonnontiedon professori 1761, collegium medi-
cumin asessori 1766, julkaissut m. m. ansiok-
kaat teokset „0m Stockholm för 200 är sedän och
Stockholm nu för tiden i anseende tili handel
och vetenskaper" (1758) ja „Materia medica"
(1778). Testamentillaan hän lahjoitti Tiedeaka-
temialle kirjastonsa, kasvikokoelmansa ja Tuk-
holman ulkopuolella olevan kartanonsa, jossa oli

ylläpidettävä puutarhurikoulu, sittemmin n. s.

Bergiuksen puutarha („Bergianska trädgär-
den") . vrt. Bergiuksen laitos. (K. G.)

Bergius, N i c o 1 a u s, ruots. pappismies. Ol-

tuaan v:sta 1687 pappina Tukholman ranskal.-

luterilaisessa seurakunnassa, hän siirtyi 1700
Narvan kirkkoherraksi ja Inkerinmaan superin-
tendentiksi ja sieltä samana vuonna Liivinmaan
kearaalisuperintendentiksi ; kuoli 1706. Hänellä
oli syvät tiedot teologiassa, slaavilaisessa ja ve-

näläisessä historiassa (josta kirjoitti keskeneräi-
seksi jääneen teoksen „Exercitatio historico-theo-

logica de statu ecclesiie et religionis moscovi-
ticse") ja uusissa kielissä. Kirkon miehenä hän
oli kiivas puhdasoppisuuden puolustaja. Suurta
huomiota herätti hänen romantillinen rakkauden-
seikkailunsa kreivintyttären Kristina Juliana
Oxenstjernan (k. 1701) kanssa. Tämän kanssa
hän meni avioliittoon, jota aluksi pidettiin sa-

lassa ;
puolustaakseen vaimonsa kunniaa B. 1704

julkaisi hänen elämäkertansa. J. G.

Bergk, Theodor (1812-81), saks. filologi,

professori Marburgissa, Freiburgissa ja Haliessa
1842-69. Julkaisi teoksen „Poet8e lyrici grseci",

(5:s painos tekijän kuoleman jälkeen 1900) ,
jonka

ohella hän toimitti muitakin kreikkalaisia

tekstijulkaisuja sekä sepitti kreikkalaista kir-

jallisuutta käsittävän teoksen „Geschichte der

griech. Litteratur", (4 osaa, 1872-87). E. R-n.

Bergklint, Olof (1733-1805), ruots. pedagogi,

pappi, runoilija ja estetikko. Estetikkona Boi-

leaun oppilas ; sepitti runoilijana ajan rans-

kalais-englantilaiseen malliin mieteperäis-lyyril-

lisiä runoja, kuten „Ode öfver motgäng", „Den
blinde", „Ode öfver lifvet", joissa hän kauno-
puheisesti kuvaa ja ylistää luontoa. Hän oli

J. G. Oxenstiernan kotiopettajana, ja tuntuu

hänen vaikutuksensa tässä myöhemmin niin suu-

ren maineen saavuttaneessa runoilijassa. B:n
„Vittra arbeten" julkaistiin 1837. V. K-i.

Bergkvara, vanha kartano ja linna Vären-

dissä Ruotsissa ; aikoinaan Trolle-suvun oma

;

sittemmin vapaaherrakuntana annettu Kaarle

IX:n aviottomalle pojalle Sari Gyllenhjelmille,

nykyään Ruotsin suurimpia ja parhaimmassa
kunnossa olevia maatiloja.

Bergman, Johan (s. 1864), ruots. klassilli-

nen filologi ja arkeologi, v:sta 1901 antiikkisen

kulttuurihistorian v. t. opettaja Tukholman
korkeakoulussa, on julkaissut useita latinaista

runoilijaa Prudentiusta käsitteleviä tutkimuk-
sia sekä joukon muinaistiedettä ja vanhan ajan

historiaa koskevia yleistajuisia esityksiä, kuten

„Pä klassisk mark"(1896)
,
„Pompeji"(1900)y. m.

sekä käännöksiä latinasta. On Ruotsin huoma-
tuimpia raittiusliikkeen kannattajia. E. R-n.
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Bergman, Johan Gabriel (1732-93),

lääkäri, synt. Porissa, tuli ylioppilaaksi 1751,

opiskeli ensin teologiaa, mutta sitten matema-
tiikkaa ja luonnontieteitä osaksi Turussa osaksi
Upsalassa, fil. kand. 1756. jolloin J. Haartmanin
johdolla aloitti lääkeopilliset lukunsa. 1766 B.

väitteli tohtorinarvoa varten väitöskirjalla „De
efifectvi et cura vitiorum disetieorum generali"

ja nimitettiin Turun piirin piirilääkäriksi. 1767
hänet määrättiin Turun sairashuoneen lääkä-
riksi. B. oli oppinut ja samalla taitava lääkäri.

Abo Tidningariin hän on kirjoittanut useita, eri-

toten terveydenhoitoa koskevia kirjoituksia.

Bergman, Karl Johan (1817-95), ruots.

kirjailija, tuli 1859 lehtoriksi Visbyn yläalkeis-

kouluun ; tunnettu erittäinkin Gotlannin histo-

riaa käsittelevistä kirjoituksistaan; julkaissut

m. m. „Gotlands geografi och historia" (1870) ;

„Gotländska skildringar och miunen" (1882) ;

„Visby" (1885).

Bergman, Karl Vilhelm (1820-57), ruots.

kirjailija, tuli ylioppilaaksi 1842. Saatuaan vai-

kutuksia K. J. L. Almqvistilta, B. kirjoitti muu-
tamia tendenssikirjoja sekä sosiaalisen romaanin
„Clara Vinqvist" (1849). Sittemmin vuosina 1852-

56 hän julkaisi 8 nidettä teosta „Minnen ur
Sveriges nyare historia, samlade af B. von Schin-
kel, författade och utgifne af — —

", jossa hän
usein — ainakin alkuosissa — ehkä liian suurella

mielikuvituksella käsitteli historiallisia asiakir-

joja. Teosta levisi laajalti ja, hänen kuoltuaan,
ilmestyivät toisten laatimina 9-12 osat sekä 3

lisäosaa. K. S.

Bergman, Torbern Olof (1735-84), etevä
ruots. kemian tutkija; oli kemian, mineralogian,
fysiikan ja farmasian professorina Upsalassa.
B. on suuresti edistänyt töillään analyyttisen
kemian kehitystä ; keksi lukuisia uusia menet-
telytapoja sekä loi täydellisen analyyttisen sys-

tematiikan. B. tuli myöskin analyyttisten tut-

kimustensa kautta kemiallisen mineralogian ja

geologian perustajaksi. Vielä hän on laajasti

selvittänyt kemiallista affiniteettia eli sitä voi-

maa, joka ilmenee kemiallisten yhdistysten syn-
tyessä ja hajaantuessa. B. kohotti suuresti aika-

kautensa kemian tieteellistä luonnetta ja arvoa.

Hänen teoksensa ovat julkaistut nimellä: „Opus-
cula physica et chemica". S. V, B.
Bergmann, Ernst von (1836-1907). kirurgi,

kotoisin Liivinmaalta, opiskeli Tartossa, jossa

aloitti lääkärinuransa. Toimi sitten sairashuo-

neenlääkärinä Saksassa, nimitettiin 1871 Tar-
ton kirurgisen sairaalan professoriksi ja johta-

jaksi ja 1877 Venäjän Tonavan-armeijan neuvot-
televaksi kirurgiksi ; seur. v. B. siirtyi Wiirz-
burgiin ja 1882 kirurgian professoriksi ja joh-

tajaksi Berliinin yliopiston kirurgiseen sairaa-

laan. B:n monista julkaisuista mainittakoon:
„Die Lepra in Livland" (1867) ; „Die Lehre von
den Kopfverletzungen" (1880) ;

„Die Schicksale

der Transfusion im let/.en Decenuium" (1883) ;

„Handbuch der speciellen Chirurgie" (yhdessä
Brunsin ja Mikuliczin kanssa, 1899-1901, 3 nid.) ;

sitä paitsi Ii. oli useiden kirurgisten julkaisujen
johdossa.

Bergroth. 1. Julius Efraim B. (1819-

76), koulumies, fil. kand. 1842, nimitettiin mate-
matiikan ja fysiikan lehtoriksi Vaasan lukioon
1844. B. tuli pian huomatuksi etevänä opettajana

ja uusien opetustapojen harrastajana ja nimi-
tettiin siitä syystä Helsinkiin perustetun nor-

maalikoulun ensimäiseksi matematiikan ja luon-
nontieteitten yliopettajaksi 1864 ja 1869 äsken
perustettuun koulutoimen ylihallitukseen alkeis-

oppilaitosten ylitarkastajaksi ; on julkaissut
useita ansiokkaita ruotsinkielisiä oppikirjoja,
joita kouluissamme on paljon käytetty.

2. Gustaf El is B. (1854-1906), pappi,
oleskeli ensimäisenä suomalaisena merimiespap-
pina ulkomaan satamissa (Hullissa ja Lontoossa)
1880-83 ja sittemmin kotimaassa Suomen meri-
mieslähetyksen (ks. t.) sihteerinä ja matkasaar-
naajana 1S86-98 sekä lehtien toimittajana. Hän
on tehnyt enemmän kuin kukaan muu maas-
samme harrastuksen herättämiseksi merimies-
lähetyksen asiaan. Sen ohessa hän erityisellä

innolla vaikutti raittiusasian hyväksi, pitäen
siitäkin lukuisia esitelmiä ympäri maata ja ollen

useita vuosia „Kaittiuden ystäväin" puheenjoh-
tajana. Myös kansanopistoliikettä hän harrasti,

toimien m. m. luennoitsijana kansanopistokurs-
seilla Helsingissä. Etevänä saarnaajana hän
Helsingissä ollessaan saavutti suuren vaikutuksen
sielunhoidon alalla. 1898 hän siirtyi kirkkoher-
raksi Räisälään ja sieltä 1905 Jääskeen, ottaen
edelleen innolla osaa julkiseen elämään, sekä kir-

kolliseen että valtiolliseen. Valtiopäivillä hän
oli 1891, 1899 ja 1900, kirkolliskokouksessa 1898
ja 1903. Kirkollisissa asioissa B. oli konserva-
tiivinen ja vastusti kaikkea, mikä hänen mieles-

tään ei ollut .sopusoinnussa kirkon tunnustuksen
kanssa. Siinä hengessä hän 1888-1906 toimitti

aikakauskirjaa „Vartija", johon ahkeraan kir-

joitti. Hänen kirjallinen tuotantonsa oli muu-
tenkin varsin runsas; siitä mainittakoon hänen
toimittamansa kolme kokoelmaa suomalaisten
pappien saarnoja („Vartijanääniä Suomen Siio-

nista" 1886, 1890, 1891) sekä „Vartijanääniä
menneiltä vuosisadoilta" (1886), johon kirjoitti

katsauksen suomalaisen saarnan historiaan. Yhä
syvenevällä harrastuksella hän perehtyi Suomen
kirkon historiaan ja on paitsi pienempiä kuvauk-
sia siitä kirjoittanut teoksen „Suomen kirkon
historia pääpiirteissään" (1892), josta 1901-03

julkaisi uuden lavennetun laitoksen nimellä
„Suomen kirkko"; se on monessa suhteessa an-

siokas ensimäinen yleisesitys aineestaan. J. G.

Bergslag (= vuorikunta). Näin nimitettiin

vanhastaan Ruotsissa niitä seutuja, joilla oli

oikeus harjoittaa vuorityötä, esim. Sala b. ; Falu
bergslag y. m. Niiden asukkaita taas sanottiin
bergsmän, vuorimiehiksi.
Bergstad ks. Suomenkylä.
Bergström, David Kristian (s. 1858),

ruots. sanomalehtimies, politikko, pääkonsuli,

syntyisin suomalaisesta v. 1800 Ruotsiin muut-
taneesta suvusta. B. otti Upsalassa opiskelles-

saan toimeliaasti osaa ylioppilasten rientoihin
ollen m. m. Verdandi yhdistyksen puheenjohta-
jana ja sen pikku-julkaisujen toimittajana 1838-

93; fil. toht. 1892; opetti 1889-93 taloustiedettä

Tukholman työvrlenopistossa ; otti 1890-luvun
alusta innokkaasti osaa äanioikeusreformin hy-
väksi toimeenpantuun agitatsioniin. Sanoma-
lehtimiehenä B. m. m. on ollut Aftonbladetin
(1894-1905) ja Dagenin (1897-1905) toimituk-
sessa; oli v:sta 1894 valtiopäiväin toisessa kama-
rissa Tukholman edustajana ja useiden valiokun-
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tain, m. m. perustuslakivaliokunnan, sekä halli-

tuksen asettamain komiteain jäsenenä ; oli mu-
kana perustamassa ,,kansanpuoluetta" (1S95) ja

siirtyi sen mukana 1900 vapaamieliseen kokoo-
muspuolueeseen, joka v:n 1905 vaalien johdosta

pääsi toisen kamarin suurimmaksi puolueeksi.

B. on tämän puolueen huomattavimpia miehiä.

1905-06 hän oli neuvottelevana valtioneuvoksena
Staaffin ministeristössä ; nimitettiin 1907 Ruot-
sin pääkonsuliksi Helsinkiin.

Bergström, O 1 1 o W i 1 h e 1 m (s. 1850) , suku-
tieteilijä, julkaissut yhdessä F. U. Wrangelin
kanssa ,,Svenska adelns ättartailor ifrän är
1857" (1894-1900).

Bergström, Per Axel (1823-93) , ruots.

laki- ja valtiomies, tuli hovioikeuden asessoriksi

1853, valittiin 1867 valtiopäiväin toiseen kama-
riin; laati tämän kamarin työjärjestyksen.

Valtiopäivämiehenä B. osoittautui työkykyi-
seksi, mutta hyvin vanhoilliseksi. V. 1870-75

hän oli ministeristön jäsenenä ja siviilideparte-

mentin päällikkönä harrastaen varsinkin rauta-

teiden, erittäinkin Euotsin ja Norjan välisten

yhdysratojen rakennuttamista. V. 1876 B. nimi-

tettiin örebrou läänin maaherraksi ollen samalla
toisen kamarin jäsenenä v:teen 1878. Oltuaan
sen jälkeen muutamia vuosia syrjässä valtiolli-

sesta elämästä hän v. 1881 valittiin ensimaiseen
kamariin, jossa heti lakivaliokunnan puheen-
johtajana saavutti vaikutusvaltaisen aseman

;

tuli 1888 oikeusministeriksi, mutta luopui jo

samana vuonna. B. oli myöskin usean hallituk-

sen asettaman komitean jäsenenä ja puheenjoh-
tajana, esim. ruots. puheenjohtajana ruotsalais-

norjalais-tanskalais-vekselilaki- ja merilakikomi-
teoissa.

Bergsee [sd], Vilhelm (s. 1835), tansk.

kirjailija, alkuaan luonnontieteilijä, joka 1864

valmistui tohtoriksi väitöskirjalla eräästä

miekkakalan loiseläimestä. Sairastuttuaan silmä-

tautiin, joka ajaksi teki hänet täysin sokeaksi,

hän antautui kirjailemaan ja julkaisi 1866 „Fra
Piazza del Popolo", jonka kirjavat, romanttiset

kuvaukset sekä Italiasta että senaikuisesta Köö-
penhaminasta tulivat hyvin suosituiksi. Muista
hänen lukuisista kertomuksistaan mainittakoon
„Fra den gamle fabrik", sekä runokokoelma
„I ny og nae". V. K-i.

Bergvall, Anders Johan ks. Wasa-
8 t j e r n a.

Bergö, saarikyliä Bergössä, Finströmissä, Riit-

tisissä ja Värdössä. Hiittisten Bergössä eli Susi-

luodossa on Osakeyhtiö Granitin kivilouhimo.

Bergö. 1. Kunta, Vaasani., Korsholman
khlak., Maalahti-Petolahti-Bergö-Sulva-Pirtti-

kylän nimismiesp. : saaristokunta, sijaitseva

pääasiallisesti B:llä 1. Susiluodolla, Vaasasta
B:n kirkolle n. 30 km. 35,3 km', josta viljeltyä

maata 524 ha (1901); 3 "/„ manttaalia, talon-

savuja 77, torpans. 14; 156 ruokakuntaa, joista

joku ainoa suomenkielinen ; 54 hevosta, 265 nau-

taa. 381 lammasta (1907). — Sivistyslait.
1 kansak. — 2. Seurakunta, Maalahden
kappeli (Keis. k. % 1848) ; kirkko puinen (1802).

K. S.

Beri-beri (singal. ; = „suuri heikkous") Aust-
raaliassa, Intiassa, Brasiliassa, Kongossa, Japa-
nissa (kak-k6) y. m. ilmenevä kulkutauti, jonka
tunnustiraena on lihasten halvaantuminen, tun-

nottomuus, yleinen voimain väheneminen j. n. e.

(= Neuritis multiplex epidemica). Taudin aiheut-

tanevat muutamien mikrobien vaikutukset her-

mostoon. .1/. 0-B.
Bering, Vitus Jonassen (1681-1741),

tanskalaissyntyinen merimies ja löytöretkeilijä,

astui 1703 Venäjän palvelukseen, kunnostautui
sodissa Ruotsia vastaan, teki 1725-30 ensimäisen
retkensä Kamtsatkaan ja osoitti, että oli ole-

massa koillisväylä, sekä kartoitti Aasian ranni-
kon Kamtsatkasta Itäniemeen. Ameriikan ran-

taa hän ei matkallaan löytänyt, vaikka kahdesti
purjehti läpi sen salmen, jolla on hänen nimensä.
Palattuaan tältä ensimäiseltä löytöretkeltään B.

ehdotti kartoitettavaksi Aasian koko pohjois-

rannan Arkangelista Beringiu-salmen kautta
sekä Ameriikan länsirannan Kaliforniasta poh-
joiseen. Monien vastusten jälkeen lähti tässä

tarkoituksessa ,,suuri pohjoismainen retkikunta"
liikkeelle v. 1734; Siperian rannikkoa tutkittiin

ja suuria osia siitä sekä Kuriilit ja Japani kar-
toitettiin, Alaska ja Aleutit löydettiin. Retki-

kunnan yrittäessä pitkin Ameriikan rannikkoa
saavuttaa Beringin-salmea, tuli kuitenkin tuho.

Myrsky ajoi laivan autiolle saarelle (Beringin-

saari) ; täällä B., jonka terveys rasituksesta oli

murtunut, kuoli. — Asui jonkun aikaa Viipu-

rissa, josta oli nainut kauppiaantyttären Kris-
tina Puisen. (K. K. B.)

Beringin-meri, Tyynen valtameren pohjoisin

osa, Aasian ja Pohj.-Ameriikan välillä, Aleutien
pohj. -puolella, 2 '/4 milj. km". Koillisessa se on
matala ja saarista rikas, luonaisosa jopa 4,000 m
syvä. Pohjoisessa Beringin-salmi sen yhdistää
Pohj.-Jäämereen. B:ssä on paljon hylkeitä

(monta eri lajia), jonka tähden englantilaiset

(kanadalaiset), ameriikkalaiset ja venäläiset

ovat vaatineet itselleen yksinoikeuden täällä

harjoittaa hylkeenpyyntiä. Erimielisyydet Eng-
lannin ja Yhdysvaltain välillä ovat kumminkin
Pariisin sovinto-oikeudessa v. 1893 ratkaistut

siihen suuntaan, että B:n-meri tavanmukaisten
rannikkorajojen ulkopuolella on avoinna kaik-

kien valtakuntien pyydystäjille. Tähän sopi-

mukseen ovat erinäiset muut valtiot yhtyneet.

Jotteivät hylkeet täällä kuolisi sukupuuttoon,

on määrätty rauhoitusaika sekä rauhoitus-

alueita. B:n-meren löysi kasakka iJeznev 1648;

100 v. myöhemmin julkaisi Bering, jonka nimeä
se kantaa, siitä selonteon. TF. S-m. (K. R. B.)

Beringin-salmi yhdistää Beringin-meren
Pohj.-Jäämereen. Kapein kohta on n. 80 km,
levein 92 km, suurin syvyys 90 m. Talvisin se on
täynnä ajojäitä, eikä kesäisinkään ole niistä aina

vapaa. Keskellä salmea kohoaa 3 kalliosaarta,

Diomedes-saaret. Salmen läpi purjehti ensi ker-

ran kasakka Deznev (1348), sitten Bering

(1728) ja Cook (1778), joka viimemainittu

osoitti, että se erotti Ameriikan ja Aasian toi-

sistaan. V,'. S-m.

Beriot [-iö'], Charles Auguste de (1802-

70), belg. viulunsoittaja, uudemman ajan etevim-

piä; säveltänyt loistavia, mutta pintapuolisia

taiturisävellyksiä, joita vieläkin paljon esite-

tään. B:n oppilaita oli Vicuxtemps. /. K.
Berkeley [IsQkli 1. bäkli]. 1. Kaupunki Eng-

lannissa, Gloucestershiressä n. 6,000 as. Tun-

nettu gloucester-juustostaan. Kuuluisan lääkärin

Jennerin syntymäpaikka. — 2. Kaupunki Kali-
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George Berkeley.

forniassa Pohj.-Ameriikassa San Franciscon-läh-
den rannalla, 13,214 as. (1900). Suuri yliopisto
kirjastoineen. Kuuluisa tähtitieteellinen Liekin
observatori sijaitsee 75 km etelään olevalla Mt.
Hamiltonilla.

Berkeley [b39kli 1. bäkli], George (1684-

1753), engl. filosofi, synt. Kilkennyn kreivi-

kunnassa Irlannissa,

vaikutti v:sta 1707
vähän aikaa opetta-

jana Dublinin yli-

opistossa, oleskeli sit-

ten Lontoon kirjai-

lijapiireissä ja mat-
koilla Euroopan man-
nermaalla, nimitet-

tiin 1721 Irlannin
käskynhaltijan, Graf-
tonin herttuan hovi-

saarnaajaksi, 1724
Derryn „dean'iksi"

(piirirovastiksi) . B.
innostui aatteeseen

ruveta lähetyssaar-

naajaksi sekä Ame-
riikan siirtolaisten, alkuasukkaiden ja neekerien
kasvattajaksi, joiden keskuuteen toivoi voivansa
perustaa ihanneyhteiskunnan, ja lähti 172S
Rhode Islandiin, missä vaikutti pari vuotta,
mutta palasi 1731 Eurooppaan, koska ei saanut
Euroopasta luvattua rahallista kannatusta ja oli

jo kuluttanut suuren osan omaa omaisuuttaan.
Oli 1734-52 Cloynen piispana, kuoli O.xfordissa.

B:n nuoruudenteos „An essay towards a new
theory of vision" (1709) on erittäin terävä-
järkinen sielutieteellinen tutkimus, jossa hän
osoittaa mihin näköaistimuksien omituisuuksiin
käsityksemme ulottuvaisuudesta sekä nähtyjen
esineiden etäisyydestä ja suuruudesta perustuu.
Hänen ajatuksensa pitävät pääasiassa aivan yhtä
nykyaikaisen tieteen tuloksien kanssa. Toisessa
teoksessaan „A treatise concerning the principles
of human knowledge" (1710) B., lähtien Locken
kokemusperäisestä filosofisesta peruskannasta,
päättyy immaterialismiin 1. aineettomuusoppiin.
Aineellisten kappaleiden ,.ominaisuudet" (väri,

maku, haju j. n. e.) ovat todenteossa ainoastaan
aistimuksia tajuavien olentojen tajunnassa;
..aineelliset kappaleet" ovat sentähden vain mieli-
kuvaryhmiä hengissä. Ei ole olema.ssa maail-
massa mitään muuta kuin henget ja niiden mieli-

kuvat. Aineellisen maailman esse (olla) on =
percipi (että se havaitaan). Se äärellisten henki-
olentojen ulkopuolella oleva syy. joka niihin vai-

kuttaa ja saa niihin syntymään järjestyksellisen

maailmankuvan, ei voi B:u mielestä olla muuta
kuin itsekin henkinen, se on sentähden ääretön
henki. Jumala. Samoja aatteita B. myöhemmin
esittelee teoksissa ,,Three dialogues betweeu
Hylas And Philonous" (1713), ,.Aleiphron or the
minute philosophcr" (1732) y. m. — B:n filosofia

on hyvin merkillinen siitä teräväjärkisyydestä.
jolla hän osoittaa miten jyrkästä kokemuskan-
nasta lähtien saattaa johdonmukaisesti johtua
täydelliseen idealismiin. [B., ,.Works", julk.

A. C. Fraser, 3 os. 1871 ; Fraser, ,.Life and let-

ters of G. B.". 1871.] A. Gr.
Berkovets, venäl. paiuomitta = 10 puutaa =

163.8 kg.

Berlepsch, Hans Hermann von (s. 1843)

,

vapaaherra, preussil. valtiomies ja sosiaalipoli-

tikko. B. palveli Preussin hallinnossa vuoteen
1877. jolloin tuli Schwarzburg-Sondershausenin
ruhtinaan ministeriksi. V. 1884 hän tuli hallitus-

presidentiksi Diisseldorfliin, jossa virassa olles-

saan tuli tunnetuksi innokkaasta toiminnastaan
sikäläisen lukuisan teollisuustyöväestön aseman
parantamiseksi ; antoi m. ra. määräyksiä sunnun-
tailevosta ja lasten työstä ja koetti myöskin
persoonallisesti vaikuttaa työnantajiin; nimitet-
tiin 1889 Eeininmaakuntain ylipresidentiksi,
mutta kutsuttiin jo seur. vuonna (1890) Bis-
marckin erottua kauppa- ja teollisuusministe-
riksi; oli s. V. Berliinissä pidetyn kansainväli-
sen työväensuojeluskonferenssin puheenjohtajana.
Pääasiallisesti hänen toimestaan saatiin aikaan
Saksan työväensuojeluslaki, kauppakamarit ja
uusi sunnuntailepoa koskeva laki ; kun hänen
sosiaalipoliittisia suunnitelmiaan ruvettiin minis-
teristössä vastustamaan, niin hän luopui 1896.

B:n johdolla perustettiin 1901 „Gesellschaft filr

sociale Reforra". On kirjoittanut: „Sociale Ent-
nicklungen im ersten Jahrzehnt naeh Aufhebung
des Soeialistengesetzs" (1901) ja „Warum be-

treiben wir sociale Reform" (1903). J. V.
Berlichingen, Götz von (1480-1562), kuu-

luisa saks. ritari. Linnastaan, Neckarin var-
rella olevasta Hornbergista hän ryösteli kauppa-
miehiä vanhan tavan mukaan ja julistettiin kah-
desti valtakunnan kiroukseen. Talonpoikaissotien
aikana talonpojat pakoittivat hänet johtajak-
seen, mutta yhtäkkiä hän heidät hylkäsi ja sul-

keutui linnaansa. Sitten hän (1542) otti osaa
Kaarle V:n turkkilaisia ja samoin Ranskaa vas-

taan (1544) tekemään retkeen. Hän kuoli Horn-
bergissa 1562. Menetettyään taistelussa oikean
kätensä hän teetti itselleen rautaisen keinotekoi-

sen käden ja sai siitä tunnetun liikanimensä
..rautakäsi". Hän on itse kirjoittanut elämä-
kertansa, jonka pohjalla Goethe on sepittänyt
..Götz von B." nimisen näytelmänsä.

Berliini, Saksan keisarikunnan ja Preussin
kuningaskunnan pääkaupunki, sijaitsee Spree-
joen kummallakin puolen, n. 52°30' pohj. lev. ja
13°24' itäistä pit. Kaupungin alue 63,49 km',
2,040,148 as. (1905). B. on kolmas järjestyksessä
Euroopan suurkaupungeista; se on 19:nnellä
vuosis. kasvanut suunnattomasti; v. 1820 n.

200,000, V. ISöO lähes '/= milj-- v. 1890 yli 1 '/,

milj. as. B:n ympärillä sijaitsee joukko itsenäi-

siä kaupunkikuntia, jotka kokonaan ovat kas-

vaneet yhteen B:n kanssa (tärkein niistä on
Charlottenbiirg). Kaikki nämät kaupungit yh-
dessä B:n kanssa muodostavat n. s. „Suur-Berlii-
nin", 2,993,000 as. (1905). Varsinaisen B:n asuk-
kaista on n. 1,7 milj. protestantteja, n. 224,000
katolisia ja n. 100,000 juutalaisia. Vaikkakin
juutalaisia on suhteellisesti vähän, n. 5 %, on
heidän taloudellinen vaikutusvaltansa siellä

suuri, he kun omistavat kaupungin suurimmat
kaupat, pankit ja sanomalehdet.

B. on säännöllisesti ja yksitoikkoisesti raken-
nettu. Kadut ovat leveät, hyvin lasketut ja

erinomaisen siistit ja leikkaavat toisiaan suo-

rissa kulmissa. Puistokatuja, kuten Pariisissa,

on vähän. Rakennukset ovat enimmäkseen suu-
ria, 5-6 kerroksisia tiilikivirakennuksia ; ainoas-

taan julkiset ja hienoimmat yksityisten raken-
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nuksft ovat tehdyt luonnollisesta kivestä. Koskei
kaupungin pinta-ala ole suuri, on asutus hyvin
tiheä, joka km-:llä asuu yli 32,000 henkeä. Kau-
pungin sisäosissa on harvoja puistoja, mutta
ulko-osissa on monta kaunista istutusta.

Kaupungin pääkatu „Unter tien Linden"
(„lehmusten alla") alkaa avonaisesta paikasta,

jonka varrella keisarillinen linna, uusi tuomio-

kirkko ja suuri taidemuseo sijaitsevat, ja ulot-

tuu, 60 m levyisenä, kulkien idästä länteen,

1 km pituisena Brandeburger Tor nimiselle por-

tille. Unter den Linden on varustettu useilla ajo-

teillä, ratsuteillä y. m., ja sen keskelle on istu-

tettu lehmuksia kolmeen riviin. Kadun varrella

on monta kaunista rakennusta, kuten ooppera-

rakennus, kunink. kirjasto, yliopisto, asehuone

ja suuria hotelleja. Sen alkupäässä on Fredrik

II:n kuvapatsas, kuningas ratsunsa selässä.

Kohtisuorassa Unter den Lindeniä vastaan käy
3 km pituinen Friedrichstrasse (Fredrikinkatu),

joka on B:n suurimpia kauppakatuja. Toinen

iso kauppakatu on Unter den Lindenin etelä-

puolella sijaitseva, sen kanssa yhdensuuntainen
Leipzigerstrasse, jonka länsipäässä on B:n katu-

liikenteen kenties vilkkain keskus n. s. Fotsda-

merplatz. Brandeburger Torin kohdalla päät-

tyy L"nter den Linden, mutta sen jatkona on
suurenmoinen Tiergarten (eläintarha — puisto,

jonka alue on 2 '/j km=. Sen koilliskulmassa on

valtiopäivärakennus, jonka vieressä on Bis-

marckin muistopatsas. Läheisyydessä on „Sie-

gessäule", voitokkaitten sotien muistoksi pysty-

tetty patsas ; tästä alkaa eteläistä suuntaa kohti

kulkeva Siegesallöe, jonka molemmin puolin kei-

sari Vilhelm II:n aloitteesta on pystytetty 32

marmorista, Hohenzollern-suvun ruhtinaita (van-

himmista alkaen) esittävää kuvaryhmää.
Tiergartenin eteläpuolella asuvat B:n varak-

kaat hiekkakivirakennuksissaan. Työläiskansa

asuu enimmäkseen kaupungin pohj.- ja itäosissa.

B. on Saksan suurin tehdaskaupunki;
enemmän kuin puolet väestöstä harjoittaa käsi-

työtä tahi teollisuutta. Tärkeimmät teollisuu-

denhaarat ovat rauta- ja kone-, sekä sähköteol-

lisuus (m. m. maailmankuulut toiminimet All-

gemeine Elektricitätsgesellschaft (ks. A. E. G.)

ja Siemens & Halske (ks. t.). Edelleen ovat mai-

nittavia vaate- ja verkatehtaat, tupakka-, sokeri-,

viina-, kemiallistentuotteiden-, nahkatavara-,

kirurgisten ja fysikaalisten koneitten sekä pos-

liini- ja oluttehtaat, kirja- ja kivipainot y. m.
Toisena pääelinkeinona on kauppa. B. on laajan

rautatieverkon keskus ja kanavoilla Saksan
kaikkien suurten jokien yhteydessä. Kaupungin
oma liike on vilkas, vaikkakaan se ei ole yhtä

suuri kuin Pariisin ja Lontoon. Raitiotieverkko

on erinomainen. Kaupungin ympäri käy kierto-

rata, ja sen läpi n. s. Stadtbahn (kaupungin-

rautatie) sekä sähkövoimalla käypä „ilmarata".

Samalla kuin B. on kehittynyt Saksan suu-

rimmaksi kauppa- ja teollisuuskaupungiksi, on

siitä myös tullut maan sivistyselämän keskus.

B:n yliopisto on .Saksan suurin. Ylioppilaiden

lukumäärä oli v. 190S 9,000, niiden joukossa pal-

jon ulkomaalaisiakin. Myöskin B:n kunink. kir-

jasto on Saksan suurin; siinä on yli 1 milj.

nidosta. Edelleen on B:ssä erinäisiä korkeakou-
luja ja suuri määrä oppikouluja. Kansakouluissa
käy 225,000 oppilasta. — B:ssä ilmestyy yli 1,000

sanomalehteä ja aikakauskirjaa, siellä on suuria
taidekokoelmia. Tärkeimmät museot ovat„AItes
Museum" (vanhaa taidetta) ja ,,Neues Museum"
edellisen yhteydessä sekä keisari Fredrikin museo.
Merkillinen on ,,Pergamisches Museum", joka
sisältää muinaislöytöjä vanhasta Pergamosta.
Kaduille ja toreille on pystytetty joukko muisto-
patsaita, etiipäässä hallitsijain ja sotasankarien.
N. 20 teatteria, joista tärkeimmät ovat ooppera,
Schauspielhaus, Lessing-teatteri, Deutsches Tea-
ter ja Schiller-teatteri. Nykyään B. on saksa-
laisen näyttämötaiteen keskus. Myöskin mu-
siikkielämä on vilkas ja tässäkin on B:llä Sak-
sassa johtava asema. — Huvittelunhaluisia bar-

liiniläisiä varten on sen lisäksi olemassa erittäin

paljon varieteeteattereita, ravintoloita ja kahvi-
loita. Suuret „olutpalatsit" (Bier-paläste) ovat
alinomaa täynnä ja muutamilla kaduilla on vil-

kasta, vaikka ei juuri siivoa elämää läpi yön.
B:n kunnallishallitusta ohjaa 2 pormestaria,

34 kaupungin raatimiestä ja 144 kaupungin val-

tuusmiestä. V:n 1902-03 kulunkiarvio nousi

n. 113 milj. Saksan markkaan. Kaupungin pal-

veluksessa on n. 20,000 henkilöä. Poliisikuntaan
kuuluu n. 7,000 henkeä, jotka ylläpitävät malli-

kelpoista järjestystä. B. on valtakunnan pää-
kaupunkina keisarin asuinpaikka. Hän oles-

kelee kuitenkin suurimman osan vuotta Pots-

damissa B:n lähellä. B. on vielä liittoneuvoston

ja valtiopäivien sekä Preussin maapäivien ko-

koontumispaikka. Melkein kaikilla valtioilla on
lähetystöjä ja konsuleita B;ssä. — B:llä on suuri

varusväki, etupäässä kaartiin kuuluvata.

Y m p ä r i s t ö. B. sijaitsee avaralla hiekka-

tasangolla. Ainoastaan lännessä Potsdamin ja

Spandaun etukaupunkeihin päin on kauniita

seutuja, m. m. Grunenald, pieni mäkinen havu-

metsä Havelin itäpuolella. Grunewald on ber-

liiniläisten paras kesäinen retkeilypaikka. Pots-

damin ja Spandaun välillä sekä vielä pohjoi-

sempana laajenee Havel sisäjärventapaiseksi

;

täällä harjoitetaan paljon huvipurjehdusta.

Historia. Nykyisen B:n vanhimmat kau-

punginosat (Alt-) Kölin ja (Alt-) Berlin saivat

1232 ja 1240 eri kaupunkeina kaupunginoikeudet.

N. V. 1400 liittyi B., sittenkuin molemmat kau-

pungit v. 1307 olivat yhdistetyt yhdeksi, Hansa-

liittoon. V:sta 1448 alkaen B. on ollut Hohen-

zollern-suvun ruhtinaiden residenssinä. Suuri

vaalirulitinas Fredrik Vilhelm nosti kaupungin
rappiotilasta, johon se 30-vuotisen sodan aikana

oli joutunut. 17:nnen vuosis. loppupuolella asettui

B:iin joukko Ranskasta karkoitettuja hugenot-

teja, jotka uutteruudellaan ja ammattitaidollaan

laskivat perustuksen B:n sittemmin suurenmoi-

seksi kehittyneelle teollisuudelle. Preussin kunin-

kaiden Fredrik I:n ja Fredrik II;n aikana B.

joka suhteessa kasvoi ja kehittyi. Väkiluku oli

jälkimäisen kuollessa lähes 150.000 henkeä. 1S70

B. tuli Saksan keisarikunnan (liittovaltion) pää-

kaui.ungiksi. W. S-m. (K. R. B.)

Berliinin kongressi, Saksan, Itävalta-Unka-

rin, Ranskan, Ison-Britannian, Italian, Venäjän

ja Turkin edustajain kokous, joka Itävalta-Un-

karin aloitteesta ja Saksan kutsusta kesäk. 13 p.

1878 ruht. Bismarckin esimiehyydellä kokoontui

Berliiniin tarkastamaan niitä rauhanehtoja,

joista Venäjä ja Turkki San Stefanon rauhassa

(ks. t.) olivat sopineet, ja saattamaan ne sopu-
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sointuisiksi Euroopan, ensi sijassa Englannin ja

Itävalta-Unkarin etujen kanssa. Englantia edusti

kongressissa lordi Beaconsfield, Venäjää ruhtinas
Gortsakov, Itävalta-Unkaria kreivi Andrässy.
Neuvottelujen tuloksena oli Berliinin rauha (Ber-
liinin sopimus) heinäk. 13 p:ltä 1878, jossa Ro-
maania, Serbia ja Montenegro julistettiin itse-

näisiksi, molemmat viimemainitut tuntuvasti
laajennettuina. Bulgaaria tehtiin itsenäiseksi,

mutta Turkille veroa maksavaksi ruhtinaskun-
naksi ja Itärumilia autonomiseksi maakunnaksi.
Venäjä sai eteläisimmän osan Bcssarabiaa ja

osan Armeeniaa. Itävalta sai Bosnian ja Hertse-
gevinan „miehitettävikseen". Kreikalle luvat-
tiin alueen laajennus sen pohjoisrannalla, joka
rajakysymys vasta 1881 lopullisesti sai ratkai-
sunsa. Turkki sitoutui myöntämään kaikille ala-

maisilleen uskonnonvapauden ja täydet kansa-
laisoikeudet. Berliinin kongressin kautta Turkin
valta tuli tuntuvasti heikonnetuksi, mutta Venä-
jänkin oli melkoisesti peräännyttävä vaatimuk-
sistaan Itävalta-Unkarin eduksi. K. li. li.

Berliinin lähetysseura (lyhenn. usein Ber-
lin I) perustettiin 1824, lähetti ensimäiset
lähettiläänsä 1834 Etelä-Afrikkaan, jossa se vie-

läkin työskentelee Kap-siirtolassa, Natalissa ja
entisissä buuritasavalloissa. Sittemmin käytiin
työhön Kiinassa ja viimeksi Itä-Afrikassa, sitten
kuin Saksa oli siellä alusmaita anastanut. Huo-
mattavin on seuran työ ollut buuritasavalloissa,
jossa sillä v. 1906 oli 245 lähettiä, 818 asemaa
sekä 54,337 pakanakristittyä. — B:n toinen lähe-

tys.soura, Berlin II, ks. G o s s n e r. — B:n kol-

mas lähetysseura. Berlin III, Evank. lähetys-
seura Saksassa Itä-Afrikkaa varten, perust. 1886.
Sen johto on siirtynyt Bielefeldin ääressä ole-

vaan Betheliin. V. P.
Berliinin munkki, voissa tai rasvassa kei-

tetty, hilloa sisältävä omenan kokoinen pyöreä
leivos. Y. K.
Berliinin-punainen (preussin-punainen), pol-

tettua okraa (ks. t.) tai bolusta (ks. t.) ; myös
punapuusta (ks. t.) saatu lakkaväri.

Berliinin-ruskea, kaunis, pysyväinen, hyvin
peittävä ruskea väri. Saadaan hehkuttamalla
berliinin-sinistä. Kokoumukseltaan pääasialli-

sesti rautaoksidia. Käytetään öljy- ja vesi-

värinä. (\V. Ii.)

Berliinin-sininen, Diesbachin 1704 keksimä,
tummansininen väriaine, jota puhtaimmassa muo-
dossaan nimitetään pariisi n-s i n i s e k s i

;

valmistetaan saostamalla liukenevia rautasuoloja
keltaisen verisuolan liuoksella. Käytetään enim-
mäkseen vesivärinä, harvemmin öljyvärinä.
Suurimmat määrät sitä käytetään villa- ja puu-
villakankaitten värjäämiseen. ("IV. li.)

Berlin [h93lin]. 1. Kaupunki Kanadassa, On-
tarion maakunnassa Ontario- ja lluron-järvien
välissä, n. 10,000 as., tolitaita. — 2. Kaupunki
Yhdysvalloissa, Wis<'onsinin valtiossa, Fox-joen
varrella VViunebago-jilrven länsipuolella, n. 5,000

as. — 3. New Ilampsliiren valtion kaupunki
Wliite'-Mountains- ja Mt. Washington-vuorten
juurella, n. 9,000 as. Kutomoita. W. S-m.

Berlin /-{'-/, Nils Johan (1812-91), ruots.

kemisti, Berzeliuksen (ks. t.) oppilas. B. kut-
suttiin 1842 kemian professoriksi Helsingin yli-

opistoon, mutta kieltäytyi ottamasta tointa vas-

taan, kun Kaarle Juhana vuotuisella määrä-

rahalla turvasi hänen taloudellisen asemansa,
kunnes hän 1845 nimitettiin farmakologian ylim.
professoriksi Lundin yliopistoon. 1847 B. tuli

kemian ja mineralogian, 1862 lääketieteen ja
fysiologisen kemian professoriksi samassa yli-

opistossa; 1864 terveyskoUegion päätirehtööriksi
selcä 1873 sen johtajaksi. B. on julkaissut
useita sekä tieteellisiä että aivan alkeisopetusta
varten aiottuja oppikirjoja; suomeksi ilmest.

„Lukukirja luonnontieteessä" ja „Oppikirja
luontotietehesen". IV. B.
Berliner Lokalanzeiger [-V- -ä'!-], suuri, kah-

desti päivässä (sunnuntaisin vain aamulla) il-

mestyvä berliiniläinen sanomalehti. Sen perus-
taja ja julkaisija on Aug. Schere. V. 1908 ilmes-

tyi sen 26:s vuosikerta. Poliittisesti se on väri-

tön. Se aloitti „keittiölehtcnä", mutta nyt sitä

luetaan kaikkein korkeimmissakin piireissä.

Maineensa se on saavuttanut ensikädenuutisil-
laan ja sähkösanomillaan.
Berliner Tageblatt, saks. vapaamielinen

päivälehti, perustettu 1872. Julkaisija on Ru-
dolph Mosse. Sillä on suuri vaikutusvalta, eri-

toten juutalaisen raha- ja kirjallisen maailman
äänenkannattajana.
Berlingske Tidende, Tanskan vanhimpia joka-

päiväisiä sanomalehtiä, julkaisi ensimäisen nume-
ronsa 3 p. tammik. 1749, vaikka toisennimisenä

;

julkaisija ja painaja oli hovikirjanpainaja Ernst
Berling, jonka jälkeläisten käsissä lehti vielä-

kin on.

Berlioz [hcrUö'z], Hector (1803-69), suuri-

lahjainen ransk. säveltäjä, joka teoksillaan

on raivannut tien

uudemman orkesteri-

musiikin sävelmaa-
lailulle. Hänen sävel-

lyksissään on nerokas
soitinnus, rohkea ja

häikäilemätön soinnu-
tus; melodiikka sitä-

vastoin on heikompi,
samoin myös muoto-
aisti. Hänen tunne-
tuimmat teoksensa
ovat: todella suuren-
moinen „Requiem",
3 ohjelmasinfoniaa
(fantastinen sinfonia,

„Harold Italiassa",

„Romeo ja Julia"), 4

oopjteraa („Benvenuto Cellini"' y. m.) ja kuoro-
teokset ,.Faustin tuomio", „Kristuksen lapsuus",
,,Tedeum". — Eläessään ei häntä tunnustettu koti-

maassaan eikä muuallakaan, missä hän esitytti

sävellyksiänsä, ainoastaan harvat, kuten Liszt,

käsittivät hänen merkityksensä. Pariisin kon-
servatorissa hän sai käytännöllisen toimen 1839
ja pääsi kirjastonhoitajaksi 1852, mutta opetta-

jaksi ei hilntä otettu. Vasta kauan aikaa hänen
kuolemansa jälkeen ovat ranskalaiset hänet omis-
taneet kansallissäveltäjäinsä lukuun. /. K.

Berlitzin menetelmä ks. B e r 1 i t z school.
Berlitz school [hoalits skiil], Berlitzin

koulu, jossa opetetaan uusia kieliä saksal.-

ameriikkalaisen Berlitzin New Yorkissa 1878
keksimän menetelmän mukaisesti. Opetus tapah-
tuu alusta alkaen yksinomaan vieraalla kielellä,

ala-asteella havaintoesineiden avulla, ja hoitavat

Borlioz.



993 Berlokki—Bern 994

eri kielten opetusta syntyperäiset, tieteellisen

valmistiikseu saaneet opettajat. Opetustapa on
levinnyt laajalti Euroopassakin. O. M-e.
Berlokki (ransk. hreloque) , kellonperissä riip-

puva koriste.

Bermudaheinä ks. Cynodon dactylon.
Bermudas /-«'-/ 1. S o m e r s-s a a r e t, saari-

ryhmä Altanlin valtameressä, n. 300 pientä

korallikalkki-saarta ja luotoa ; näistä 15 asuttua ;

yhteensä öö knr, 19,588 as. (1906) (n. 6,400 val-

koista, muut neekerejä ja mulatteja) , 391 km-;llä.

Saaret sijaitsevat n. 32° pohj. lev. ja muodosta-
vat maailman pohjoisimman koralliriutan ; lämpö-
määrä 7—33°

; eri saaret ovat paikoittain niin

lähellä toisiaan, että niitä on silloilla voitu toi-

siinsa yhdistää. Niitten keskellä sijaitsevan

laguunin syvyys on 9-11 m ja se muodostaa, vai-

keasta sisäänpääsystä huolimatta, hyvän sataman.
Maanlaatu on hedelmällistä punaista kalkkisavea

;

hedelmäin ja vihanneksien viljelystä harjoitetaan.

Pääkaupunki Hamilton, 2,200 as., on lujasti

linnoitettu englantilainen sotalaivaston-asema.

Laivatelakoita. Vilkasta liikettä Lontoon ja

New Yorkin kanssa. Vienti oli v. 1902 129,000

punnan arvoinen. Saaria hallitsee Englannin
kuninkaan nimittämä kuvernööri, lainsäädäntö
on kuvernöörin asettaman raadin ja kansan va-

litseman eduskunnan tehtävänä. V. 1502 espanj.

Juan Bermudez löysi B.-saaret, mutta v. 1609
amiraali Soraers, joka niiden luona kärsi haaksi-

rikon, teki ne asutuiksi ja otti ne Englannin hal-

tuun (1612). ^\^. S-m.
Bern. 1. Sveitsin k a n 1 1 o n i ; suuruutensa

puolesta toinen järjestyksessä, 6,845 km', 620,205

as. (1907) 1. 91 km=:llä, n. 85,9 % protestantteja

ja 13," "/o katolilaisia, äidinkieleen nähden
483.566 saksalaista, 97,661 ranskalaista. Sen
läpi juoksee Aar-joki, Kander-, Simme-, Saane-
ja Emme-lisäjokineen, siinä ovat Brieuzin-, Thu-
nin- ja Bielin-järvet. — Kanttonin keskiosan
täyttää n. s. Sveitsin ylätasanko, joka yhdistää
toisiinsa varsinaiset Alpit ja Jura-vuoret. Luon-
tonsa ja elinkeinojensa puolesta B. jaetaan kol-

meen osaan: a) Berner Oberland Bernin
alppien (ks. t.) pohj. rinne Thunin kaupunkiin
asti pohjoisessa; suurenmoinen alppimaa, joka
on matkailijaliikenteen keskuksia. Mainittavim-
mat paikat ovat Interlaken, Grindelwald, Lau-
terbrunnen, Miirren, Meiringen y. m. Asukkaat
ovat taitavia puunleikkaajia. Tärkeätä karjan-
hoitoa edistää suuri ruohonrunsaus rehevillä

alppilaitumilla ja -niityillä, b) B e r n i n y 1 ä-

tasanko (sanan laajemmassa merkityksessä)
käsittää maan Thunista Jura-vuoriin. Laaksot
ovat täällä leveät ja niitä erottavat toisi.staan

loivat vuorenharjut. Pääelinkeinot ovat maan-
viljelys ja karjanhoito, c) Bernin Jura-
vuoret, kanttonin ,,uusi osa" (liitettiin 1814

B:iin) . Tämän osan täyttävät Jura-vuorten pitkät

harjut korkealla olevine, pitkine laaksoineen.

Tärkeä on täällä kellojen valmistus. — B:n hal-

litusmuoto on täydellisesti kansanvaltainen
(v:lta 1846, tarkistettu v. 1893). Ylin valta on
suurella raadilla, joksi eduskuntaa sanotaan;
toimeenpanovalta on 9-jäsenisellä hallintoneuvos-
tolla. Saksa ja ranska ovat kumpikin virallisia

kieliä.

2. Samannimisen kanttonin ja liittotasavallan

pääkaupunki, 74,651 as. (1908). Kaupunki si-

32. Painettu ''-.M.

jaitsee Aar-joen varrella, ylängöllä; tärkeä
rautatien risteyskohta. B. on Sveitsin kauneim-
pia kaupunkeja, suorine, leveine katuineen, puis-

toineen ja kävelypaikkoineen. Tärkeimmät ra-

kennuk.set ovat 1857, 1890 ja 1900 rakennettu

Liittoueuvostou talo Bernissit.

liittoneuvoston palatsi, yliopisto, goottilainen

tuomiokirkko, hist. museo, karhunhauta ja uudet,

joen yli vievät sillat (30-40 m). B:ssä harjoi-

tetaan puuvilla-, silkki- ja metalliteollisuutta,

sekä pidetään markkinat joka viikko. B:ssä si-

jaitsee useita kansainvälisiä toimistoja, m. m.
kansainvälisen sähkölennätinlaitoksen ja posti-

yhdistyksen toimistot. TV. S-m.

B:n kaupunki perustettiin v. 1191. Se kuului

alussa ympäristöineen Saksan valtakuntaan. Yh-

teys oli kui-

tenkin hyvin
höllä ja tais-

teluissa m.
m. Itävaltaa

vastaan sekä
ostolla B. laa-

jensi aluet-

taan. 14:n-

nellä vuosis.

B. teki liiton

metsäkantto-
nien kanssa.

16:nnella

vuosis. B:n
alue käsitti

kolmannen
osan koko
Sveitsiä. Us-
konpuhdis-

tuksen jäi

keen B. tuli

protestantti-

seksi. B:u
hallitus-

muoto, joka
Katu Bernissä. Simsonin kaivo.

alussa oli kansanvaltainen, kehittyi yhä ylimys-

valtaisemmaksi. Ylimystö, n. s. patriisit, pitivät

hallituksen käsissään. Ranskan vallankumous-

sodassa Waud, Aargau ja Oberland erotettiin

B:stä, johon olivat kuuluneet, molemmat ensin-

mainilut ainaiseksi. Napoleonin kukistuttua

vanha patriisihallitus, joka v:.sta 1798 oli ollut

kumottuna, palautettiin, mutta 1831 se lopullisesti

kukistettiin. Sen jälkeen B:llä on ollut kansan-
valtainen hallitusmuoto, jota v. 1846 ja 1893 on
tarkistettu. V. 1848 B. tuli Sveitsin liittotasa-

vallan pääkaupungiksi. A'. R. B.
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Bern, Veronan kaupungin nimi vanlioissa

saks. ja ruots. tarinoissa; Dietrich von Bern on
niissä itägoottien kuningas Teodorik Suuri.

Bernadotte [-do't], JeanBaptisteJules
ks. Kaarle XIV Juhana.
Bernadotte [do't], Oskar Karl August

(s. 1859), ruots. prinssi, kuningas Oskar II:n
toinen poika. 1888 B. meni naimisiin hovineiti

Ebba Henrietta Munckin (s. 1858)

kanssa. Perustuslain mukaisesti hän silloin luo-

pui perintöoikeuksistaan sekä kuuink. korkeuden
ja Gotlannin herttuan arvonimistä, saaden arvo-
nimen j) r 1 n s s i B.

Bernard [bernä'rj, Claude (1813-78), ran.sk.

lääkäri, yksi kaikkien aikojen suurimpia fysio-

logeja. Tuli 1854 Sorbonnen yliopiston kokeel-
lisen fysiologian professoriksi, nimitettiin 1855
College de Francen fysiologian professoriksi ja

siirtyi 1868 samanlaiseen virkaan Museum d'liis-

toire naturellessa. — Hänen keksimiänsä ovat
m. m. verisuonia supistavat ja laajentavat her-

mot, glykogeenin ja sokerin muodosiumiueu mak-
sassa, haimanesteen vaikutus ruuausulatuk.sessa.

B:n teoksista mainittakoon: „Legons de physio-

logie exp^rimentale" (1855-6) ; „Legons sur la

physiologie et la pathologie du systöme nerveux"
(1858) ;

„Le5ons sur les propriötös physiologiques
et les altOrations pathoiogiques des liquides dc
Torganisme" (1859) ;

„Introduetion ä T^tude de
mödeeine exp6rimeutale" (1865) ; „Le(.ons sur les

propriötös des tissus vivants" (1806) ;
j.Rapport

sur les progrös et la marche de la physiologie
en France" (1807) ; „Le5ons sur les anesth^siques
et Tasphyxie"' (1875) ; „Le5ons sur la chaleur
animal" (1876) ; „Leeons sur la diaböte et la

glycog6n6.se animale" (1877) ; „Lecons sur les

phfnomenes de la vie commuus au.\ animau.x et

aux vögfitaux" (1877-8)
;
„La science exjifrimen-

tale" (1878) ;
,,Le(;ons sur la physiologie opera-

toire" (1879) ; ,,Le(;ons de pathologie exp^rimen-
tale" (1880).

Bernard lhernO'r], Sarah (oik. Kosine) ks.

Bernhardt.
Bernard [hcrnä'r], Tristan (s. 1866) , ransk.

kirjailija, on saavuttanut nuiineeusa huvinäytol-
millä ,,L'anglais tel qu'on le parle", ,,Les pieds

nickeles", „L'aiTaire Mathieu", sekä hauskoilla

,,Contes de Pantruche et d'ailleurs". Komaa-
ceissaan „M6moires d'uu jeune liomme rang^" ja

,,Un mari paciliciue" hän on säälimätön havain-
tojentekijä, mutta samalla notkea, hieno humo-
risti. V. K-i.

Bernard de Ventadour [bcriuVr da vätadiVr],

ransk. runoilija, trubaduuri 12:nnen-vuosis. jälki-

puoliskolta, tuunettu tunteen vionoudesta ja

sanonnan sujuvuudesta; ylisti Ventadourin krei-

vin puolisoa ja Kikhard Leijonamielen äitiä. Eng-
lannin Eleoiu)raa; eli lopuksi Toulousessa, Kai-
niuml V:n hovissa, kuoli luostarissa.

Bernardino /-*'-/ (San B.), alppisola Sveit-

sin Graubundenin kanttonissa 2.063 m yi. me-
renp. ; sen läpi käy tie Taka-Reinlaaksosta ilc-

soccon laakson kautta Bellinzonaan, Tessin kant-
toniin.

Bernays, Michael (1834-97), saks. kirjallis-

liistorioitsija, miinehenil. professori. Kirjallis-

historioitsijana W. Schererin oppilas, joka etu-

päässä pani painoa filologisille näkökohdille.
Kirjoitti „CI)er Kritik u. Geschichto d. Goe-

theschen Textes", „Zur Entstehungsgesehiclite d.

Schlegelsehen Shakespeare". Jälkeenjääneenä
teoksena on ilmestynyt „Schrifteu zur Kritik u.

Literaturge.->chichte". V. K-i.

Bernburg, kaupunki Anhaltin herttuakun-
nassa Saksassa, Saale-joen varrella, 35,000 as.

Kemiallisia-, rauta-, sokeri-, paperi-, väkiviina-

y. m. tehtaita. Vanha linna. W. 8-m.
Berndes (Berends, Berendes), suom.-

ruots. aatelissuku, kotoisin Brandenburgista.
Ensimäinen B. saapui Ruotsiin 1554. 1. J a a k-

k'ma B. (k. 1023), nimitettiin 1611 Viipurin
ja 1614 Kaprion käskynhaltijaksi sekä 1618
kamarineuvokseksi, 1019 hän määrättiin toimi-

kuntaan, joka lähetettiin Suomeen tarkastamaan
ja järjestämään veronkantoa, hallintoa y. m.
Toimikunnassa B. kuului osastoon, joka tutki

oloja Kyminkartauon. Viipurin ja Savonlinnan
läänissä. V. 1622 B. tuli Riian käskynhaltijaksi
ja Savon tuomariksi. B. oli toisissa naimisissa
Henrikki Wreden le-sken Gertrud Ungern von
Sternbergin kanssa. Tämä kohteli hyvin sääli-

mättömästi Elimäellä läänitystalonpoikiaan eikä

B. itse näy olleen aivan syytön tässä kohden.
Hänen poikansa olivat: 2. J u h a n a B. (1003-

52), virkamies; käytyään oppia ulkomailla hän
siirtyi virkauralle ja kohosi 1032 kamarineuvok-
seksi. V. 1041 hän tuli Taalain ja Kuparivuori-
seudun maaherraksi ja sinne asetetun vuori-

hallituksen varacsimieheksi. Hän sai siellä vuori-

työn paljon edistymään, vaskenvalmistuksen kah-
denkertaiseksikin. V. 1051 B. nimitettiin valta-

neuvokseksi, kauppakollegion ensimäiseksi esi-

mieheksi ja kaikkien vuorikaivosten ylivalvo-

jaksi. Samalla hän tuli kamarikollegion presi-

dentiksi sekä 1052, vähän ennen kuolemaansa,
Tukholman ylikäskynhaltijaksi. — 3. Fabian
B. (1010-78), sotilas, edellisen velipuoli. B. otti

urliooUisesti osaa 30-vuotiseen sotaan ollen alem-

pana päilllikkönä. Suuremman maineen hän
saavutti Kaarle X:n sodissa Puolassa ja Tans-
kassa ollen suomalaisten rakuunain päällikkönä.
Kaarle X;n kulkiessa 1058 Vähän-BeUin yli

B. johti ruotsalaisten vasenta siipeä. Hän koro-

tettiin 1054 vapaaherraksi ja 1657 ratsuväen
kenraalimajuriksi. Häneen loppui Berndes-suku.

K. K. M.
Berndtson. 1. Fredrik B. (1820-81) , ruots.-

suom. kirjailija ja sanomalehtimies, synt. Falu-
nissa, mutta j'lioppilaaksi tultuaan siirtynyt

Suomeen, jossa oli sanom;ilelitimiehenii, dosent-

tina, sekä kenraalikuvernöörin kanslian toiraisto-

piiiillikkönä. B. kirjoitti novelleja, runoja, sekä
näytelmäkappaleita, kuten 1808 vuoden tajjauk-

sia käsittelevän „Ur lifvets strid". Paitsi sitä B.

oli ahkera ruotsintaja. Hänen sauomalehtimie-
henä kirjoittamansa teatteriarvostelut ovat ju-

laistut nimellä ..Hramatiska studier och kri-

tiker". V. A'-t.

2. Gunnar Fredrik B. (18.54-95), suom.
taidemaalari, edellisen poika, synt. Helsingissä.
Opiskeli jo koululaisena taideyhdistyksen piirus-

tuskoulussa sekii E. J. Löfgrenin ja saksalaisen
muotokuvamaalarin B. Reinholdin johdolla. Tul-
tuaan ylioppilaaksi 1872 B. harjoitti opinnolta
polyteknikossa, kunnes v. 1870 lopullisesti antau-
tui taitelijaksi, matkusti Pariisiin ja opiskeli

ficole des Beau.\-Arts'issa J. L. G^römes'in joh-

dolla. Nautittuaan valtion kannatusta vv. 1870-
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79, hän sai Taideyhdistyksen Hovingin stipendin

1881 ja lähti seuraavana vuonna Egyptiin. B.

toimi myöskin opet-

tajana Taideyhdistyk-
sen piirustuskoulussa

sekä taiteilijaseuran

puheenjohtajana 1892-

93. Hän on enimmäk-
seen maalannut pie-

noiskuvia erinomai-
sella hienoudella ja

emaljimaisella väli-

tyksellä ja on tällä

alalla saavuttanut
mitä parhaimpia tu-

loksia. Hänen tauluis-

taan mainittakoon
„Peilin edessä", ,,Mor-

_ ., siamen laulu", „Jaa,
Gunnar Bemdt.son. . ",, „

ei
,
,.Lepo matkalla ,

Z. Topeliuksen ja E. Järnefeltin muotokuvat

Gunnar Berndtson: Peilin edessä.

(kaikki Ateneumin kokoelmissa), sekä „Taiteen-

tuntijoita Louvressa". R. E. H.
Bemer, Albert Friedrich (s. 1818),

saks. lainoppinut, synt. Ukermarkissa, tuli 18-lS

ylimääräiseksi ja 1861 vakinaiseksi rikosoikeu-

den professoriksi Berliinin yliopistoon. Tunnettu
useiden lainopillisten teostensa kautta, joista

mainittakoon „Lehrbuch des deutschen Straf-

rechts" (1857, ilmestynyt sen jälkeen lukuisissa

painoksissa ja useille kielille käännettynä),

„Lehrbuch des deutschen Pressrechts" (1876).

O. K:nen.

Berner, Carl Christian (s. 1841), norj.

politikko. B. toimi ensin opettajana ja oli

1874-91 Bergenin teknillisen koulun johtajana.

I^H^M^^^B '

m
W"^*r^^^ '1

Mii

c^^ij' 3iL*

V. 1886 B. valittiin ensi kerran stortingiin,

missä heti herätti huomiota perusteellisten tieto-

jensa, terävyytensä ja puhetaitonsa tähden ; oli

1890-91 odelstingin puheenjohtajana ja 1891-93

Steenin ensimäisen ministeristön jäsenenä. V:sta
1S98 B. on ollut yksi stortingin presidenttejä.

Hän on Norjan eduskunnan etevimpiä ja vaiku-

tusvaltaisimpia jäseniä, jonka neuvoja on kysytty
ja noudatettu kaikissa tärkeimmissä valtio-

asioissa. M. m. B. on tuntuvasti vaikuttanut
viime vuosien unionipolitiikkaan ja niihin tapah-
tumiin, joista oli seurauksena Ruotsin ja Norjan
välisen unionin hajoaminen 190.5. J. F.

Berner Oberland, ihana alppiseutu Sveitsissä,

ks. B e r n 1.

Bernhard, Saksi-Weimarin herttua (1604-39),

30-vuotisen sodan sankareita. Taisteli jo 30-vuoti-

sen sodan alussa pro-

testanttien puolella

Ernst V. Mansfeldin
ja Kristian v. Braun-
sfhweigin armeijoissa

(1622-23) ja sittem-

min Tanskan ku-

ninkaan Kristian
lV:nnen palveluksessa.

Oltuaan jonkun aikaa
Alankomaissa Morit?-

Oranialaisen palveluk-

sessa B. palasi Sak
saan Kustaa Aadolfin

saavuttua sotatante-

reelle. Everstinä hän
seurasi kuningasta tä-

män voittoretkellä

läpi Frankin Reinille

ja Baieriin. Otti osaa Niirnbergin taisteluun ja sai

Lutzenissä 1632 kuninkaan kaaduttua ylijohdon,

vaikuttaen tehokkaasti ruotsalaisten voittoon.

Karkoitti vielä s. v. keisarilliset Saksista ja sai

1633 Oxenstjernalta ylipäällikkyyden Frankissa.

B:n voittojen johdosta ja nähtävästi noudattaen

kuninkaan lupausta Oxenstjerna luovutti hänelle

1633 Bambergin ja Wiirzburgin hiippakunnista

muodostetun Frankin herttuakunnan ruotsalai-

sena lääninä. B:n loistavimpia voittoja oli Re-

gensburgin valloitus 1633. Mutta ryhtyessään

Nördlingenissä vastoin Hornin varoitusta tais-

teluun 1634 hän kärsi musertavan tappion. •

—

Heilbronnin liitto nimitti B:n joukkojen ylipääl-

liköksi 1035 ja hän koetti ranskalaisten avulla

ajaa viholliset Frankista ja Svaabisla ;
mutta

kun se ei onnistunut, antautui hän Ranskan pal-

velukseen. B. taisteli tämän jälkeen Elsassissa,

Lothringenissa ja Reinin varsilla, pakoittaen

m. m. Breisachin antautumaan 1638. Suunnitel-

lessaan yhteistä sotaretkeä Banfirin kanssa hän

äkkiä kuoli 1639 Neuenburgissa. [Rose, „Herzog

Bernhard der Grosse von S.-W." (1858) : G. Droy-

sen, ..Bernhard von Weimar" (1885).] O. 3I-e.

Berniiard. 1. S u u r i B., Vallisin alppeihin

kuuluva vuori, 2,472 m yi. merenp. ; sen yli käy
liikkeelle aina avoin sola Martignyn ja Aostan

kaupungin välillä. Kuuluisa majatalo, luostari

v;lta 962, jossa vuosittain käy n. 20-22,000 mat-

kustajaa. Kuuluisiksi tulleiden bernhardilais-

koirien avulla munkit etsivät pyryyn tahi su-

muun eksyneitä matkustajia. — Jo vanhalla

ajalla roomalaiset käyttivät B:n solaa retkillään

Herttua Bernhard.
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Galliaan ja Helvetiaan ;' he rakensivat tänne Ju-
piterin temppelin, ja talon suojaksi rajuilmoja
vastaan. — 2. P i e n i B. Graijisissa alpeissa,

2,157 m yi. merenp. ; sola, josta yli kuljetaan
Savoijista Aostan-laaksoon. Majatalo. IV. S-m.
Bernhard C 1 a i r v a u x'l a i n e n [B. klSr-

völ-J (1090-1153), Pyhä, etevä keskiajan juma-
luusoppinut, synt. ritarin poikana Fontainesissa
Dijoniu läheisyydessä ; aikaisin heräsi hänessä
halu luostarielämään; 1113 hän tuli munkiksi
Cileau.\'n luostariin ja 1115 äsken perustetun
Clairvaux'n luostarin ensimäiseksi apotiksi ; ai-

kansa valtiollisella ja kirkollisella näyttämöllä
hän esiintyi usein, välittäen m. m. sovintoa Rans-
kan kuninkaitten ja kirkonmiesten kesken;
V. 1138 hän sai silloin vallinneen paavillisen skis-

man (Innocentius II ja Anakletus II) lakkaa-
maan; hänen suurin valtiollinen työnsä on kui-
tenkin se erittäin suuri ansio, mikä hänellä on
toisen ristiretken syntymiseen ; aikansa keret-

tiläisiä virtauksia (petrobrusiaaneja, Abelardia,
Arnold Brescialaista y. m.) vastusti B. ponte-
vasti ; B. oli suuri saarnamies ja puhuja, ankara
askeetti ja harras mystikko ; hänen vaikutuk-
sen.sa aikalaisiinsa ja jälkimaailmaankin oli

erinomaisen suuri. — Hänen teoksensa on jul-

kaissut Mabillon (1851-52) ja hänen elämäänsä
ovat esittäneet m. m. Neander (1890), Hof-
moister (1889-90). 7i. ö.

Bernhardi, Theodor von (1802-87), saks.

historioitsija, taloustieteilijä ja diplomaatti, oli

ensin Venäjän palveluksessa, mutta siirtyi 1851
Saksaan ; tuli 18ö5 preussilaiseksi lähetysneuvok-
seksi ja oli v:n 1866 sodan aikana Preussin soti-

lasedustajana Italian armeijassa. B. on julkais-

sut useita huomattavia teoksia. Tutkielmassaan
„Versuch einer Kritik der Griinde, die fiir grosses
und kleines Kigenthum angeliihrt werden"(1849)

,

hän vastustaa klassillisen koulukunnan mieli-

piteitä. Hänen muista teoksistaan mainittakoon:
„Geschichte Russlands und der europ. Politik
1814-31" (1863-77), „Denkwardigkeiten aus dem
Leben des Gralen von ToU" ja ..Friedrich der
Grosse als Feldherr" (1881). Hänen kuolemansa
jälkeen julkaistiin hänen päiväkirjamuistiin-
panonsa: „Aus dem Leben Th. v. Bernhardis"
(1893-1901), jotka luovat valoa nykyisen Saksan
valtakunnan sj-nty historiaan.

Bernhardilaiskoira ks. Koira.
Bernhardllaismunkit ks. Sistersiläiset.
Bernhardt, A u g u s t (1831-79), saks. metsän-

hoitaja, ollut 1871-78 Eberswalden mctsäkoe-
laitoksen metsätieteellisten tutkimusten ohjaa-
jana, nimitettiin 1878 iMundenin metsäakatemian
johtajaksi, toiminut sitäpaitsi valtiopäivämie-
henä y. m. sekä etevänä metsäkirjailijana ; hänen
paras teoksensa on 3 nidosta käsittävä „Ge-
schichte des Waldeigenthums, der Waldwirt-
schaft und Forstwissenscliaft in Deutschland"
(1872-75). A. C.

Bernhardt [baniu'rj, Sarah (oik. Rosine
Bernard), (s. 1844), ransk. näyttelijätär,

erään saksal.-juutalaisnaisen ja ranskalaisen
aatelismiehen tytär. Opiskeltuaan Pariisin kon-
servatorissa hän esiintyi ensikertaa 1862 Thöätre
frangaisMssa, herättämättä silloin sentään eri-

koisempaa huomiota. Va.sta 1867 hän saavutti

Odfon teatterissa mene.stystä ja astui 1872
ThcSätre francaisMn palvelukseen, jossa hän pysyi

Sarah Bernherdi.

v:een 1880 asti, saavuttaen maailmankuulun
nimen yhtenä aikamme parhaimpia näyttelijät-
täriä. V. 1880

hän rikkoi väli-

puheensa Th^ätre
fr:n kanssa ja

lähti vierailumat-
koille Englantiin
ja Ameriikkaau.
sekä on senjälkeen

johtanut milloin

omia teatteriyri-

tyksiä, milloin vie-

raillut ympiiri
Eurooppaa. Näyt-
telijättärenä on
hänellä sekä jär-

kyttävän eläyty-

miskykynsä, että

äänensä heläjävän
sulon, vartalonsa
hoikan, joustavan
jäntevyyden ja

kasvojensa kärsi-

vän, sielukkaan
ja vivahdus-

rikkaan ilmeen vuoksi huumaava teho katsojiin.
— Ranskalaiset näytelmäkirjailijat ovat sepit-

täneet häntä varten näytelmiään, kuten Sardou
,.Th<:'odora'n" ja „La Tosca'n", Barbier ..Jeanne
d'.\re'in", Rostand ,,L'aiglon'in". — B. on työs-
kennellyt myöskin kuvanveistäjänä ja esiintynyt
kirjailijana kirjoittaen „Dans les nuages" ja
..MSmoires". V. K-i.

Bernhardy, Gottfried (1800-75) , saks.
filologi, professori Haliessa v:sta 1829. Pää-
teokset: ,,Gruudriss der römischen Litteratur"
(5:s laitos 1872), ..Grundriss der grieeh. Litte-

ratur" (5:s, Volkmannin toimittama laitos 1892).

E. R-n.
Bernheim, Ernst (s. 1850). historioitsija,

v:sta 1S83 historian professorina Greifsnaldissa.
B;n teoksista ovat tärkeimmät: „Zur Ge.schichte
des Wormscr Konkordats" (1876) ja „Lehrbuch
der lustorischen Methode" (O painos 1908), jota
viimemainittua ou käytetty oppikirjana Suo-
menkin yliopistossa. K. R. B.

Berni, Francesco (1497-1535) , it. runoi-
lija, palveli eri kirkkoruhtinaita, kuten kardin.
Bibbienaa ja Ippolito di Mediciä, jolta jälkimäi-
seltä hän sai papillisen toimen. Kuoli myrky-
tettynä, kun ei ollut suostunut myrkyttämään
kardinaali Salvialla. B:n pääteos on hänen muo-
vailunsa Bojardon „Orlando iunamorato"sta,
jonka kieltä, sanontaa ja muotoa hän hioi sa-

malla kuitenkin heikentäen alkuteoksen tuoretta
välittömyyttä. Sitäpaitsi B. on kirjoittanut ke-
vyitä, sukkelia, mutta rivoja burleskisen satii-

risia sonetteja y. m. runoja. V. K-i.

Bernina 1-i'na], Graubiindenin ja Italian
rajalla ol< va vuoriryhmä, osa Reetisiä alppeja,
Inn- ja Adda-laaksojen välillä. Sen yli kulkee
B-n sola, 2,334 m, Pontresinan ja Poschiavon vä-
lillä; majatalo. Korkeimmat huiput ovat Piz B.,

4,052 m yi. merenj). ; sekä P. Roseg, 3,943 m.
B. -vuorilla ovat mahtavat Morteratseh-, Roseg-
y. m. jäätiköt. IV. S-ni.

Bernin alpit, Länsialppien osa RhOnen, Thu-
nin-järven sekä Reuss- ja Kander-jokien ja



1001 Bernini— Bernstein 100-2

Gemmi-solan välillä. Ne muodostavat pohjoi-

sen alppiryhiuän korkeimman osan: Dammastock
3,633 m, Finsteraarhorn 4,275 m, Eiger 3,975 m,

Munch 4,105 m, Jungfrau 4,167 m, Aletschhorn

4,198 m, Schreckhorn 4,080 m y. m. Täältä tule-

vat myös suurimmat jäätiköt: Ylä- ja Ala-

Lauteraar-, Ylä- ja Ala-Grindelfl-ald-, Aletsch-

jäätiköt y. m. Alppien pohjoisrinne on n. s.

Berner Obt-rland (ks. Bern, kanttoni).
Vuoriperä on pohj.-osassa kalkkia ja liuskakiveä,

mutta yllämainitut korkeat huiput, jotka kuu-

luvat alppien keski- 1. sydänosaan ja eteläosa,

ovat pääasiassa gneissisiä (vrt. Alpit).
Bernini [Vni], Giovanni Lorenz o (1598-

1680), it. kuvanveistäjä, arkkitehti ja taidemaa-

lari, barokkityylin tyypillisimpiä- edustajia (ks.

Barokki). Hänen teknillinen taituruutensa

kuvanveistäjänä oli erinomainen, se vei hänet

toisesta äärimmäisyydestä toiseen; hän on tehnyt

suuren osan Rooman suihkukaivoista, Pietarin

kirkossa olevista paavin hautapatsaista ja Santa
Theresian kuvapatsaan, joka varsinkin on hänen
ajalleen kuvaava. Arkkitehtinä hän on raken-

nuttanut m. ra. Palazzo Barberinin, pylväskäytä-

vät Pietarin kirkon edessä ja omituisen alttari-

katoksen saman kirkon pääalttarin yli. B. oli

aikansa kuuluisimpia miehiä, Ludvik XIV vas-

taanotti hänet Hanskaan v. 1665 ruhtinaallisesti.

R. E. n.
Bernin sopimus, kansainvälinen sopimus kir-

jallisten ja taiteellisten tuotteiden omistusoikeu-

den suojelemiseksi luvatonta jälkipainosta tai

jäljentämistä vastaan. Sopimus tehtiin Bernissä

1886. Siihen liittyivät alussa m. m. Saksa,

Hanska, Belgia, Espanja, Englanti, Italia ja

Sveitsi. Myöhemmin ovat tulleet lisää m. m.

Norja, Tanska ja Ruotsi. Berliinin kansainväli-

sessä kokouksessa 1908 ilmoitettiin Venäjän ai-

kovan liittyä .sopimukseen. Sopimuksen mukaan
turvataan kaikissa näissä maissa, samoin kuin
omille kansalaisille, puheena-oleva omistusoikeus-

kirjailijoille ja taiteilijoille (sekä heidän oikeuden-

omistajilleen)
,

jotka ovat jonkun muun sopi-

mukseen osallisen maan kansalaisia (Pariisin

sopimuksessa 1896 sellaisillekin, jotka ovat jul-

kaisseet teoksensa näissä maissa, vaikka itse

ovat jonkun sopimukseen kuulumattoman maan
kansalaisia). Käännöksiä tämä suojelus koskee
kuten alkuperäisiä teoksiakin. Poikkeuksena
ovat sanomalehdissä ja aikakauslehdissä julkais-

tut kirjoitukset, ellei tekijä tai toimittaja nimen-
omaan kiellä jälkipainatusta ; valtiolliset kirjoi-

tukset, päivänuuti.set y. m. s. ovat kuitenkin

suojeluksesta kokonaan erillään. K. H. B.

Bernoulli [niiji']. 1. Jacques B. (1654-

1705), sveits. matemaatikko, todennäköisyyslas-

kun ensimäisiä perustajia, kehittänyt suuressa

määrin differenlsiaali- ja myöskin integraali-

laskua. N. s. Bernoulli'n luvuilla, joita esiintyy

useissa sarjakehityksissä, on huomattavia luku-

teoreettisia ominaisuuksia. — 2. J e a n B. (1667-

1748), edellisen veli, matemaatikko. Samoinkuin
veljensä tutki Jean B. differentsiaali- ja integ-

raali-laskua : etenkin jälkimäisessä ovat hänen
työnsä uraa-aukaisevia ; n. s. ,.Bernoulli'n sarja"

on nimitetty hänen mukaansa. — 3. K r i s t o-

fer B. (1782-1863), huomattava teknologi. Hä-
nen teoksensa käsittelevät teknologian eri aloja.

rr. V. K.)

Bernstein, Aaron (1812-84), saks. kirjailija

ja sanomalehtimies, „Volkszeitungin" perustaja.

Kirjoittanut laajan 21-osaisen kansantajuisen
kirjoitelmakokoelman „Naturwissenschaftliche
Volksbiicher" (osaksi suomennettu: „Luonnon
helmassa"), sekä realistisia, juutalaisten oloja

kuvailevia novelleja, kuten ,,Vögele der Maggid"
ja ,,Mendel Gibbor".
Bernstein [-stäin], Edvard (s. 1850), saks.

sosialistinen kirjailija ja politikkd. Palvel-

tuaan nuoruudessaan
pankkitoimissa B.

liittyi 1872 sosiaali-

demokraattiseen puo-

lueeseen. N. s. sosia-

listilaiu aikana hän
1881-90 toimitti Zuri-

chissä ilmestyvää Sak-
san sosiaalidemokraat-

tisen puolueen pää-

äänenkannattajaa,
„Der Socialdemokrat"
nimistä lehteä. 1888
hänet karkoitettiin

Sveitsistä. B. muutti
silloin Lontooseen,
mistä hän 1901 palasi

Saksaan. 1902-06 hän
oli edustajana Saksan valtiopäivillä,

päässä tullut tunnetuksi sosialismin

Edvard Beiu.^d ui.

B. on etu-

teoriaa ja

historiaa koskevista kirjoituksistaan. Hän on
tätä nykyä Saksan sosiaalidemokraattisen puo-

lueen reformistisen suunnan, n. s. revisionismin

etevin teoreettinen edustaja. Pitkällisen väitte-

lyn synnytti Saksan sosiaalidemokraattisen puo-

lueen keskuudessa hänen kirjansa ,,Die Voraus-

setzungen des Soeialismus und die Aufgaben der

Socialdemokratie" (1899), jossa hän koettaa

osoittaa, että useat Marxin, nykyisen sosialismin

oppi-isän teoriat, esim. „kurjistumisteoria". „lu-

histumisteoria"' y. m. (vrt. Sosialismi) eivät

pidä paikkaansa, ollen samalla sitä mieltä, että

sosiaalidemokratian jo on aika luopua vallan-

kumouksellisesta sananparsistostaan ja ryhtyä

ajamaan käytännöllistä uudistuspolitiikkaa. Hä-

nen muista julkaisuistaan ansaitsee huomiota

kokoelma kirjoituksia nimeltä „Aus Theorie und
Geschichte des Soeialismus". Sitä paitsi hän on

julkaissut aikakauskirjaa „Documente des So-

eialismus" ja ahkerasti kirjoitellut varsinkin

„Socialistische Monatshefte" nimiseen revisionis-

tiseen aikakauslehteen. /. F.

Bernstein, Elsa (s. 1866), saks. naiskirjai-

lija (salanimi: Ernst Rosmer), on kirjoittanut

m. m. naturalistisen draaman ,.Wir drei", myste-

rion „Mutter Maria", sekä mielikuvitusrikkaan

satunäytelmän „Königskinder".

Bernstein, Henry (s. 1876) , ransk. näytelmän-

kirjoittaja, nuori, mutta siitä huolimalta suuren

maineen saavuttanut. Hänen pääpyyteensä on

saada näytelmänsä jännittäviksi ja näyttämölli-

sesti vaikuttaviksi, ja näitä seikkoja silmällä

pitäessään hän usein uhraa näytelmän henki-

löiden taiteellisen luonnekuvauksen ja itse näy-

telmän aatteen eheyden. Juonen sommittelussa

ja vuoropuhelun taitavassa ja notkeassa ohjauk-

sessa hän on mestari. Hän on julkaissut seu-

raavat nävtelmät: „Le March6" (1900), „Le

Detour" (1902), „Joujou" (1903), „Le Bercail"
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(1905), „La Rafale" (1905), „La Griffe" (1906),
„Le Voleur" (1907), „Sarason" (1908), .,Israel"

(1908). [Jalmari Halii, „Nykyajan näytelmä-
kirjoittajia".] J. H-l.

Bernstorff, pohjois-saks. aatelissuku. Sen en-

simäinen huomattava jäsen oli Andreas Gott-
lieb B. (1640-1726), joka oli Hannoverin pää-
ministerinä Yrjö I:n hallitessa. Hänen tyttä-

rensä poika oli:

1. JohanHartvigErnstB. (1712-72)

,

kreivi, tansk. valtiomies. B. meni 1732 Tanskan
palvelukseen, oli Tans-
kan lähettiläänä en-

sin Saksassa ja v:sta

1744 Pariisissa. V.
1751 hän tuli Tans-
kan ulkoasiainminis-
teriksi. Hänen ulko-

politiikkansa pää-
määränä oli: saada
u. s. holstein-gottorpi-

lainen kysymys lopul-

lisesti ratkaistuksi ja

estää Tanska joutu-

masta osalliseksi

18:nnen vuosis. suu-
riin sotiin. B. osoitti

suurta lujuutta ja

taitoa varsinkin sil-

loin kun Holstein-Gottorpin herttuan Kaarle
Pietari Ulrikin 1762 noustua Venäjän valta-
istuimelle sodanuhka oli suuri. Keisarin murha
pelasti aseman ja nyt B. lähestyi Venäjää saa-
den Katariina II:n kanssa aikaan sopimuksen
(1707), jonka mukaan viimemainittu poikansa
Paavalin puolesta luopui kaikista vaatimuk-
sista herttualliseen osaan Slesvigiä ja suostui
vaihtamaan herttuallisen osan Holsteinia Olden-
burgiin. Ruotsin kanssa hän tahtoi pysyä
hyvissä väleissä ja sai 1766 aikaan, että Ruot-
sin kruununprinssi Kustaa (Kustaa III) meni
naimisiin Tanskan prinsessan Sofia Magdalenan
kanssa, mutta yhtyi kuitenkin Venäjään ja
Preussiin, kun nämä sitoutuivat ylläpitämään
Ruotsin silloista vai)aata valtiomuotoa. B. vai-

kutti myöskin paljon Tanskan sisälliseen hallin-
toon harrastaen m. m. kaupan ja teollisuuden
edistämistä merkantiilijärjestelmän periaatteit-
ten mukaisesti. Tanskan maanomistajille hän
antoi hyvän esimerkin vapauttaessaan tilojensa
alustalaiset maaorjuudesta. Mutta vaikka B.
suuresti harrastikin uuden isänmaansa parasta,
niin hän kuitenkin mieleltään ja kieleltään py-
syi muukalaisena. V. 1770 hänen täytyi väistyä
syrjään Struenseen tieltä.

2. AndreasPeterB. (1735-97) , edellisen
veljenpoika, kreivi, tansk. valtiomies. B. päätti
jo poikana seurata .setänsä jälkiä, meni 1759
Tanskan palvelukseen ja tuli Struenseen kukis-
tuttua ulkoasiainministeriksi 1773. Hän säilytti

setänsä alkuunpanemat hyvät välit Venäjän
kanssa, mikä olikin välttämätöntä Kustaa III:n
Tanskalle vihamielisen politiikan tähden. Poh-
jois-Ameriikan vapaussodan aikana B. yhtyi Ve-
näjän ehdottamaan pohjoisten valtain puolueet-
toiuuusliittcon, mutta kuu hän samaan aikaan
neuvotteli Englannin kanssa „kielletyn tavaran"
käsitteen tarkemmasta määrittelemisestä, herätti
tämä suuttumusta Venäjän hallituksessa, ja B:n

täytyi luopua virastaan 1780. Kruununprinssi
Fredrikin (Fredrik VI) anastettua vallan kä-
siinsä 1784 hän kutsuttiin takaisin. Sen jäl-

keen tämä yleväluontoinen, vapaamielinen mies
oli Tanskan johtavana ministerinä kuolemaansa
asti. B:n ministeristöä pidetään Tanskan pa-
raimpana. Tähän aikaan m. m. maaorjuus pois-
tettiin, ja vaikka B. ei ollutkaan suuria maalais-
uudistuksia johtamassa, niin hän kuitenkin kan-
natti niitä. Loistavin oli kuitenkin hänen ulko-
politiikkansa. B. piti hyvällä menestyksellä yllä

Tanskan puolueettomuutta, kun useimmat muut
Euroopan vallat ryhtyivät 1793 sotaan Ranskan
tasavaltaa vastaan. Kustaa III:n kuoltua hän
lähestyi Ruotsia ja teki sen kan.ssa aseellisen
puolueettomuusliiton v. 1794. [Aage Friis,
,,BernstoriTerne og Danmark"]. J. F.
Bemward (n. 960-1022), saks. piispa, valtio-

mies ja taiteilija. Hän perusti Hildesheimiin
tunnetun Miehaeli-kirkon, joka on parhaita van-
hoista romaanilaisista basilikoista. R. E. B.
Bero I (Björn), Suomen piispa 1249- n. 1258,

syntyisin Länsigöötanmaalta Ruotsista, oli ollut
kuningas Eerikki Eerikinpojan kansleri ja tuli

luultavasti Birger Jaarlin mukana Suomeen. B.
haudattiin Rantamäen kirkkoon.
Bero II Balk, Turun piispa 1385-1412, oli

suom. vapaasukua, synt. Palki.sten kartanossa
Vehmaalla, ja oli ulkomailla tullut maisteriksi.
Yksimielisesti piispaksi valittuna hän heti mat-
kusti Roomaan lunastaakseen itselleen paavin
vahvistuksen, jonka saikin. B:n piispuudenaikana
karttui Turun tuomiokirkon omaisuus suurista
lahjoituksista, ja uusia alttareja, messuja sekä
kapitulivirkoja perustettiin. 1396 asetettiin uusi
juhla, „pyhäinjäännö.sten juhla", jota vietettiin

20 p. tammik. ja joka aikaa voittaen muuttui
etupäässä p. Henrikin juhlaksi. B. on haudattu
Turun tuomiokirkon pääkuoriin saarnatuolin
alle. J. G.
Berosos [-rö'-], babylonialainen historiankir-

joittaja ja Bel Mardukin pappi, kirjoitti n. 279
e. Kr. Babylonian historian kreikan kielellä

alkuperäisten asiakirjojen johdolla. Kreikka-
laiset ja roomalaiset historiankirjoittajat pitivät

B:ta suuressa arvossa ja varsinkin hänen teok-

sensa viimeinen osa näyttää olleen varsin luotet-

tava. Se on kuitenkin hävinnyt: murto-osia
siitä on säilynyt Josefuksella ja Eusebiuksella.
[„Fragm. histor. gra;c.", II, toim. MuUer.]
Berry I. Berri [berVJ, keskisen Ran.skan

maakunta, Loire-joen eteläpuolella, muodostaa
suurimman osan Indren ja Cheren departement-
teja, 11,513 km', 522.000 as., 130-140 m yi.

merenp. B:n osia ovat Brenne, Boischaut, Cham-
pagne, Sologne ja Sancerrois. Asukkaat (ber-

richons) harjoittavat metalliteollisuutta, savi-

astiain- ja lasinvalmi.stusta. Tärkeimmät kau-
pungit ovat Chäteauroux ja Bourges, joista jäl-

kimäinen sijaitsee Berryn kanavan varrella.

Tämä 253 km pitkä ja 1,5 m syvä kanava, yh-
dessä Cher-joen kanssa, yhdistää Loire-joen var-

rella sijaitsevat KeversMn ja Tours'in kaupungit.
— B. oli 917-1100 kreivikuntana, myytiin 1100
Filip I:lle ja käytettiin sittemmin usein kuningas-
suvun jäsenten lahjoitusmaana; tuli 1360 herttua-
kunnaksi. IV. S-m. (K. R. B.J
Berry fberi'], Charles Ferdinand, B:n

herttua (1778-1820), Artoisn kreivin (Kaarle
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X:n) toinen poika, oli vallankumouksen aikana
muiden Bourbonien kanssa maanpaossa ja palasi

Napoleonin kukistuttua (1814) Ranskaan. Na-
poleonin palatessa Elbasta (1815) hänen setänsä

Ludvik XVIII nimitti hänet armeijan ylipäälli-

köksi, mutta hänen täytyi viimemainitun kanssa
poistua Belgiaan „satapäiväisen keisarikunnan"
ajaksi. V. 1816 B. nai napolilaisen prinsessan

Carolinen (1798-1870). Kun hänen van-

hempi veljensä oli lapseton, niin Bourbonin
suvun tulevaisuus riippui tästä avioliitosta. Sen
vuoksi muuan valtiollinen kiihkoilija, Louvel,

joka tahtoi hävittää tämän hallitsijasuvun Hans-
kasta, murhasi B:n 1820. Mutta legitimistien

suureksi iloksi hänen leskensä, jolla tätä ennen
oli vain tytär, synnyttikin samana' vuonna pojan,

joka ou tunnettu nimellä Henri (V) , Chambordin
kreivi. Bourbonien menetettyä Ranskan valta-

istuimen B:u herttuatar 1832 teki poikansa hy-

väksi epäonnistuneen kapinayrityksen Etelä-

Ranskassa ja Vendeessa. Piileskeltyään muuta-
mia kuukausia Nantes'issa hän joutui vangiksi,

mutta laskettiin jo seur. v. vapaaksi. J. F.

Berryer fberie'}, Pierre Antoine (1790-

1868), ransk. asianajaja ja valtiollinen puhuja.
Vaikka B. oli innokas Bourbonin suvun kannat-
taja, niin hän kuitenkin tämän suvun palattua
Ranskan valtaistuimelle 1815 jyrkästi vastusti

yltiökuninkaallisten väkivaltapolitiikkaa puolus-

taen oikeudessa taantumuksen uhreiksi joutu-

neita henkilöitä, ra. m. marsalkka Ney'tä, ja

painovapautta. V. 1830 hänet valittiin edustaja-

kamariin, jonka jäsenenä pysyi myöskin Ludvik
Filipin hallitessa. Helmikuun vallankumouksen
jälkeen hän oli mukana kansalliskokouksessa ja

pani 1851 vastalauseen Ludvik Napoleonin valtio-

kaappausta vastaan ; pysyi sitten syrjässä val-

tiollisesta elämästä vuoteen 1863, jolloin hänet
valittiin lainsäätäjäkuntaan. Ranskan akatemian
jäsen v:sta 1855. Sekä asianajajana että kansan-
edustajana hän herätti huomiota loistavalla puhe-

taidollaan. Hänen puheensa on julkaistu nimillä

„Discours parlementaires" (1872-74) ja „Plai-

doyers" (1875-78). [Laeombe, „Vie de Berryer".]

J. F.

Bersaglieri [-aljc'ri], Italian armeijan tarkk'-

ampuja- 1. jääkärijoukko, jonka ensiksi järjesti

kenraali Lamarmora Sardinian armeijaan 1836.

Berserkr 1. berserk 1. berserkki
(mskand. 6er = karhu, ja ser/cr = paita, siis oik.:

„karhunnahkapaita") nimellä tarkoitetaan niitä

muinaisia skandinaavilaisia sotasankareita (esim.

Arngrimin poikia joista kerrotaan Hervarar-
sagassa), jotka joskus — vars. sodassa — peto-

maiseen hulluuteen saakka saattoivat raivostua,

hävittäen silloin raivohullun voimalla kaikki
mikä tielle sattui. Skandinaavilaisissa saduissa

sanotaan nimenomaan berserkkien olleen puet-

tuja karhun- t. sudennahkaturkkeihin. Alku-
peräinen kansanluulo oli ehkä se, että he todel-

lakin saattoivat muuttaa itsensä petoeläimiksi,

s. o. siirtää sielunsa esim. karhun muotoon, saa-

dakseen siten enemmän voimaa. Muuten on
mahdollista, että berserkki-sankarit, päästäkseen
raivotilaan, juovutusaineena käyttivät jotakin

kärpäs-sienilajia, samoinkuin eräät siperialaiset

kansat (m. m. suomensukuiset ostjakit) vielä

nykyäänkin käyttävät tällaisia sieniä juovutus-

keinona. (Y. W.J

Bersier [bersie'], EugSne (1831-89), ransk.

pappi, syntyisin Sveitsistä. B. oleskeli jonkun
aikaa Ameriikassa ja v:sta 1855 pappina Parii-

sissa, jossa hän kokosi ympärilleen suuren vapaa-
seurakunnan. B. on uuden ajan etevimpiä saar-

naajia; saarnojen pääsävy on apologeettis-käy-

tännöUinen, ja ne todistavat syvää sieluntunte-

mista : muoto on taiteellinen. Suomeksikin on
käännetty yksi B:n teos, ,,Ihmissuvun synnin ja

armon yhteisyydestä" (1881). J. G.

Berson, linna Liivinmaalla, Väinä-joen poh-
joispuolella, tunnettu Kustaa II:n Aadolfin sotien

ajoilta, jolloin kuningas sotajoukkoineen 1626
oli talvimajoissa sen ympärillä.

Berson, Artur (s. 1859), saks. ilmatieteilijä

ja -purjehtija, professori Lindenbergin ilmatie-

teellis-aeronauttisessa observatorissa. Nousi 1901

„Preussen"illä 10,500 m korkeuteen, ylemmäksi
kuin kukaan sitä ennen. Julk. yhdessä R. Ass-

mannin kanssa teoksen ,,Wissensch. Luftfahrteu"
(Braun.schweig 1899-1900, 3 nid.).

Bert [bärj, Paul (1833-86), ransk. politikko

ja fysiologi, Gambettan ystävä ja kannattaja.

Hänellä oli eduskunnan jäsenenä suuri vaikutus
koululaitoksen kehitykseen. Opetusministerinä
1881-82 B. vaikutti kansanvaltaiseen ja kirkkoa
vastustavaan suuntaan. Kuoli ministerinä Ton-

kinissa. Hänen julkaisuistaan on mainittava
yleistajuinen teos „Le<;ons de zoologie" (1880),

jonka R. Tigerstedt on ruotsintanut nimellä

.,Lifvet. Lifsföreteelserna hos menniskan och de

högre djuren" (1881-82).

Bertby. 1. Kylä Saltvikissa Ahvenanmaalla,
on tullut kuuluisaksi rahalöydöistä, joista 1876

tehty ou arvokkaimpia maassamme. Muutamassa
kupariastiassa tavattiin näet silloin yli 800 ara-

bialaista rahaa tahi rahankappaletta, jotka ovat

vuosilta 739-890 j. Kr. Kylässä on myös useita

hautakumpuja. — 2. ks. B e r g b y. E. S.

Bertelsköld, Välskärin kertomusten sankari-

suku.
Berthelot [bärtlö'], Marceliin Pierre

Eugene (1827-1907), kuuluisa ransk. kemisti,

prof. College de

Francessa, 1886-87

opetusasiain ministe-

rinä, 1895-96 ulko-

asiain ministerinä

sekä v:sta 1889 Rans-
kan akatemian sih-

teerinä. B;n aikai-

semmat tutkimukset,

jotka käsittelevät

orgaanisten yhdistys-

ten synteesiä, ovat

koottuina teoksessa

„Chimie organique,

foud^e sur la syn-

these" (1860). B:n
tärkeimmät työt ovat
kuitenkin hänen laa-

B.riheU.t.

jat termo- (lämpö-) kemialliset tutkimuksensa,

jotka koottuina ovat esitetyt teoksessa „M6ca-

nique chimique, fond^e sur la thermoehimie".

.Joskin myöhempi fysikaalis-kemiallinen tutki-

mus on osoittanut, että B. muutamissa kohdin

ei ollut tehnyt yleispäteviä johtopäätöksiä kokeis-

taan, on hänen keksimillään uusilla termo-kemi-

allisilla menettelytavoilla ja koneilla kuitenkin
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suuri ja pysyvä arvo. Paitsi jo mainittuja aloja

B. on myös tutkinut kemian liistoriaa (,,Les ori-

gines de l'alchimie" 1885; „Cliimie des ancions",

1889), useita räjähdysaineita ja kasvifysiologisia

kysymyksiä. U'. Ii.

Berthelsdorf, kylä Saksissa, Bautzenin hal-

lintopiirissä, Herrnhut-Bernstadtin radan var-

rella. B. kuuluu veljesseurakunnalle (herrnhuti-

laisille) ja siellä on muanpallon kaikkia veljes-

seurakuntia johtavan vanhimpainkonferenssin
hallinto (ks. Herrnhutilaisuus). — Huo-
mattavn teollisuus. Turvakoti naisille.

Berthier [bärtjv'], Alexandre (1753-1815),

Neufehäteliu rulitiuas, Valenginin herttua, Wag-
ramin ruhtinas, ransk. marsalkka. B. otti osaa
Pohjois-Ameriikan vapaussotaan. V. 1796 hän oli

Italian armeijan yliesikuntapäällikkönä, liittyi

silloin läheisesti Napoleon Bonaparteen. seurasi

häntä Egyptiin, auttoi häntä brumairen vallan-

kumouksessa (1799), nimitettiin .sotaministeriksi

ja oli mukana kaikilla Napoleonin sotaretkillä

ollen täsmällisyytensä ja työkykynsä tähden
tälle suureksi avuksi. Palkinnoksi B. korotet-

tiin ylhäisiin arvoihin, mutta oli siitä huolimatta
ensimäisiä, jotka 1814 luopuivat Napoleoni.sta.

Satapäiväisen keisarivallan aikana (1815) hän ei

tiennyt, mille puolelle hänen oli mentävä; sur-

masi itsensä s. v. syöksymällä ikkunasta kadulle.

Berthold, Riian piispa, aikaisemmin Loccumia
sistersiläisluostarin apotti; Liivin eusimäisen
apostolin Meinhardin kuoltua (119G) määrättiin
B. hänen työtään jatkamaan, mutta surmattiin
taistelussa, joka 24 p. heinäk. 1198 syttyi alku-

asukasten ja ri.stisoturien kesken. K. ö.

Berthold Regensburgilainen (k. 1272) , keski-

ajan suurin kansanomainen saarnamies, fransis-

kaanien veljeskunnan jäsen.

Berthollet [biirlole], Claude Louis (1748-

1922), kuuluisa ransk. kemisti, tuli 1780 akate-

mian jäseneksi sekä

1794 Pariisin nor-

maali- ja polyteknil-

lisen koulun kemian
professoriksi. B. on
epäilemättä aikakau-
tensa huomattavim-
pia tiedemiehiä; jul-

kaissut monta arvo-

kasta tutkimusta sekä
kemiallisen teollisuu-

den että puhtaan ke-

mian alalta. Hänen
kokeellisista töistään

miiiniltakoot ammo-
niakkia, sinihappoa,
rikkivetyä, kalium-
kloraattia ja klooria

käsittelevät tutkimukset. Varsin suuri teoreet-

tinen merkitys on ollut etenkin B:n kemiallista

affiniteettia koskevilla tutkinuiksilla ja speku-

latsioneilla, jotka ovat kootut teokseen ,,Essai

de statiquc chimique". Kuuluisaksi on tullut

se tieteellinen riita, jota B. 1799-1807 kävi

ransk. Prousfn kanssa juuri tästä kem. affini-

teetista. B. oli sitä mielipidettä, että alku-

aineet yhtyvät toisiinsa tasaisesti vaihtuvissa
paljoussuhteissa, kun taas Proust puolusti ker-

rannaisten painosuhteiden lakia (vrt. Alku-
aine), joka sittemmin yleisesti tunnustettiin

Lduis lierlliollot.

Bertholletia cxcelsa.
(t kukka, h siumeD.

ks.

oikeaksi. Täydelleen oikea oli sen sijaan B:n
puolustama väite, että kem. reaktsioni ei ainoas-
taan ole riippuvainen reageeraavien aineitten

laadusta, vaan myös niiden määrästä. (vrt.

Massan vaikutuslaki). Aikalaiset piti-

vät B:a suuressa arvossa. B:n viimeisinä elin-

vuosina kokoontui hänen luoksensa säännöllisesti

useita kuuluisia tiedemiehiä, ja tiedonantoja
näistä kokouksista julkaistiin nimellä „M^moire3
de la sosi6t6 d'Arceuil" (1807-

1817). W. B.

BerthoUetia excelsa, ilyr-

faccfc-heimoon kuuluva n. 30

m korkea puu pohjoisesta

Etelä-Ameriikasta ja Ama-
zonin jokialueelta. Pään-
kokoinen hedelmä, jolla on
kova puutunut kuori, aukeaa
kansiluomaisesti. Sen sisässä

on 15-20 kpl. 4-6 cm pituista

öljynpitoista siementä, joita

sanotaan p a a r a p ä h k i-

nöiksi ja Brasilian
pähkinöiksi. Nämä mais-
tuvat manteleille ja ovat
Etelä-Ameriikassa yleisesti

käytettyä ravintoa (vrt.

P a a r a p ä h k i n ä )

.

Berthollefn [härtolin] räjähdyshopea
Hope a.

Bertil ks. Pärttyli.
Bertillon fbarlijö]. 1. Louis Adolphe

B. (1821-83), ransk. läiikäri ja tilastotieteilijä,

uusimman demograCan etevimpiä edustajia, oli

mukana perustamassa Pariisin ficole d'anthro-

pologie'ta, jonka opettajaksi hän tuli (187G) ;

V. 1880 hän tuli Pariisin kaupungin tilastollisen

toimiston johtajaksi. B:n pääteos on „D6rao-
graphie figur^e de la France" (1874). Kaksi-
lapsi-järjestelmää hän ankarasti vastusti. —
2. Jacques B. (s. 1851), edellisen poika,

isänsä seuraaja Pariisin tilastollisen toimiston
johtajana ja demografisena tutkijana. Elänen
huomattavin teoksensa ko.skettelee aviottomia
lapsia. B. on innokas raittiusmies. — 3. A 1-

phonse B. (s. 1853), antropologi, edellisen

veli, perusti antropologisen mittausjärjestelmän,
joka on jjohjana nykyään useimmissa maissa
käytännössä olevalle rikollisten mittaamiselle ja

heidän tuntomerkkiensä selville ottamiselle, ks.

Bertillonin järjestelmä.
Bertillonin järjestelmä, ranskalaisen Al-

pluuise Bertillouin (ks. t.) keksimä järjestelmä
ennen rangaistujen rikollisten tuntemiseksi. Tä-
hän järjestelmäiin, josta keksijän.sä mukaan käy-
tetään nimeä bertillonage ja joka on otettu

käytäntöön melkein kaikissa nykyajan sivistys-

nuiissa, kuuluvat eri ruumiinosien mittaukset,
määrätyllä tavalla otetut valokuvat ja yleensä
kulloinkin k3'symj'ksessä olevan henkilön tarkka
tutkiminen. Kaikki nämä seikat (antroj)ometri-

nen signalementti) merkitään erityiselle kortille.

Täten saadaan riittävä määrä mittoja ja muita
|)erusteita, joiden mukaan tuhannet poliisilai-

tokseen kertyvät valokuvat voidaan luokitella

alaosastoiiiin, ja tällä tavoin voidaan heti saada
selville, onko rikoksesta vangittu henkilö ennen
mitattu ja valokuvattu, s. o. ennen ollut rikoksesta
.syytettynä samassa kaupungissa tahi maassa.
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Toinen, tärdentävä signalementtijUrjestelmä,

joka niinikäaa on Bertillonin keksimä ja joka
yksityiskohtia myöten ottaa huomioon henkilön
fysionomian, onn. s. portrait parle (sanoin

tehty kuva), jota menestyksellä käytetään rikol-

listen etsiskelemiseksi. Sitä varten merkitään
systemaattisessa järjestyksessä ja tarkoin mää-
rättyä sanastoa käyttäen muistoon kaikki, mikä
kysymyksessä olevassa henkilössä missäkin suh-

teessa on karakteristista. Nerokkaasti järjes-

tämällä ja sanalyhennyksiä käyttämällä voi-

daan tällainen portrait parlf, jonka etsivä po-

liisimies oppii ulkoa, saada mahtumaan aivan
pienelle signalementtikortille. [Alphons Bertillon,

„Ideutification anthropomötrique. Instructions

signaletiques" (2 painos 1S93) ; Georges Bertillon,

„De la reconstruction du signalement anthropo-
mftrique au moyen des vetemeuts'' (Lyon 1892) ;

Klatt. .,Die Körpermessung der Verbrecher nach
Bertillon" (Berlin 1902).] O. K.nen.

Bertini, Henri (1798-1876), ransk. pianisti

ja pianosäveltäjä, jonka etydit ovat hyvin ar-

vossapidetyt. 7. K.
Bertold, Riian piispa ks. Berthold.
Bertramjuuri ks. A n a c y c 1 u s.

Bertrand [härirä'], Henri Gratien (1773-

1844), kreivi, ransk. sotapäällikkö, palveli S-al-

lankumouksen aikana insinööriupseerina, oli mu-
kana Bonaparten Egyptin-retkellä, jolla kiin-

nitti Bonaparten huomion puoleensa ja korotet-

tiin brigadikenraaliksi ; otti sitten kunniak-
kaasti osaa kaikkiin Napoleonin sotaretkiin ja

nimitettiin 1813 hovin suurmarsalkaksi. V. 1814

hän seurasi Napoleonia Elbaan ja 1815 S:t He-
lenaan pysyen siellä uskollisesti keisarin kuole-

maan asti V. 1821. V. 1830 B. valittiin edustaja-
kamarin jäseneksi.

Bertrand [härträ'], Joseph Louis Fran-
cois (1822-1900), ransk. matemaatikko, tuli

1862 CoU&ge de Francen professoriksi, 1850 aka-
temian jäseneksi ja 1874 sen sihteeriksi. Hänen
teoksensa koskettelevat korkeamman matema-
tiikan useita eri aloja.

Bertrand de Born [härträ' ds horiij, (n. 1140-

n. 1215), ransk. ritari ja trubaduuri; sepitteli

sotalauluja sekä leimuavia pilkkarunoja, ,,sir-

ventes", joissa hän kiihotti Englannin kuningasta
Henrik II:ta ja tämän poikia, esim. Richard
Leijonamieltä näiden keskinäisissä taisteluissa.

Tämä sotaisa ritari, joka lopun ikäänsä eli luos-

tarissa, on myöskin kirjoittanut intomielisiä

lemnu'nrunoja. 1'. K-i,

Bertta (msaks. „loistava") . 1. B. P y h ä, oli

frankkilainen prinsessa, naitettiin n. 560 Kentin
kuninkaalle Ethelbertille, jonka hän taivutti

vastaanottamaan kristinuskon. — 2. B. frank-
kien kuningatar (k. 783), Laonin kreivin Chari-
bertin tytär. Pipin Pienen puoliso ja Kaarle
Suuren äiti. Tarinan miikaan B. häämatkallaan
joutui surmayrityksen esineeksi, mutta pelastui,

ja Pipin löysi hänet sittemmin metsästä eräästä
myllystä. B. oli tunnettu nimellä s u u r i j a 1-

kainen 1. kehrääjä ja hänen ympärilleen
muodostui sitten laaja satupiiri (Berthe au
grand pied).

Berttula ks. Perttula.
Berwa]d. 1. Johan Fredrik B. (1787-

1861), ruots. kapellimestari ja säveltäjä, viulun-

soittajana ulkomaillakin tunnettu. — 2. Franz

Beryllejä,

ne ovat arvokkaita jalokiviä,

Adolf B. (1796-1868), edellisen puoliserkku,
toiminut milloin viulunsoittajana Tukholman
hovikappelissa, milloin ortopedisen laitoksen joh-

tajana Berliinissä, milloin lasitehtaan isännöitsi-

jänä Norrlannissa, viimeksi sävellystaidon opet-
tajana Tukholman konservatorissa. Luetaan
Ruotsin huomattavimpiin säveltäjiin.

Berylli, mineraali, kokoumukseltaan alumi-
nium- ja berylliumsilikaattia, muodo.staa kuusi-
sivuisia prismamaisia ki-

teitä. B. on hyvin kovaa,
tavallisesti vihreänväristä.
Kauniinvärisiä b.-muunnok-
sia käytetään koristekivinä.
Läpinäkyviä vihreitä muvin-
noksia nimitetään sma-
ragdeiksi;
joita saadaan Siperiasta, Kolumbiasta ja Aust-
raaliasta. Sinisenvihreitä b.-muunuoksia nimi-

tetään akvaraariineiksi (ks. t.) . Suo-

messa on epäjaloa b:ä löydetty Kiskon pitäjässä

Paavon ja Kuusmiilun kvartsilouhoksista ja

Tammelassa Torron louhimosta.
Berylliumi (Be = 9,]), beryllissä, smaragdissa

ja eräissä muissa harvinaisissa mineraaleissa ta-

vattu alkuaine. Valkoinen, kevyt, ilman vaiku-

tusta kestävä metalli; liukenee suola- ja rikki-

happoon, mutta ei typpihappoon. Kemiallisessa

suhteessa b. on hyvin magnesiumin tapainen.

W. B.

Berytos ks. Beirut.
Berzelius [-tsv'-], Jöns Jakob (1779-1848),

kuuluisa ruots. kemisti, synt. 29 p. elok. 1779

Väfversundan pitäjässä

Itä-Göötanmaalla. B. tuli

1796 Upsalan yliopistoon,

jossa hän aluksi opiskeli

lääketiedettä, myöhemmin
etupäässä kemiaa ; nimi-

tettiin 1802 apulaiseksi

Tukholman lääketieteelli-

seen kouluun, 1807 lääke-

tieteen ja farmasian pro-

fessoriksi samaan laitok-

seen, sekä 1815 kemian
professoriksi. V:sta 1818,

jolloin B. tuli Ruotsin
akatemian varsinaiseksi

sihteeriksi ja vielä enemmän v:sta 1832, erot-

tuaan professorinvirasta, hän antautui kokonaan
tieteen palvelukseen. Harva tiedemies on ri-

kastuttanut tiedettään niin monilla ja arvok-

kailla uusilla tutkimuksilla kuin B. Tunnettu
kemian historian kirjoittaja Kopp on aikanaan

lausunut B:stä m. m.: „Tässä tieteessä ei ole yh-

täkään oppia, jota B. ei olisi kehittänyt; ei ole

olemassa yhtäkään alkuainetta, jonka yhdistyk-

siä emme B:n tutkimusten kautta ole tulleet lä-

hemmin tuntemaan". Elämäntyönsä päätehtä-

vänä B. itse piti tarkalleen tutkia, missä paino-

suhteissa aineet yhtyvät kem. yhdistyksiksi sekä

niitä säännönmukaisuuksia, jotka tällöin ovat

huomattavissa. B:n suurimpia ansioita epäile-

mättä onkin, että hän silloisilla apuneuvoilla

aivau ihmeteltävällä tarkkuudella on määrännyt
useimpien hänen aikanansa tunnettujen alku-

aineitten atomipainot (ks. t.), sillä nämähän
ovat perustana kaikille kem. laskelmille ja

kokoomusmääräyksille. Galvanismin vaikutusta

J. J. Berzelius.
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suoloihin käsittelevistä tutkimuksistaan B. johtui

perustamaan elektrokemiallisen teo-
rian, jonka mukaan atomien yhtyminen mole-
kyleiksi riippuu siitä, että ne ovat varatut eri-

nimisellä sähköllä. Tästä johtui B. n. s. d u a-

listiseen systeemiinsä, jonka mukaan
jokainen yhdistetty aine on koottu kahdesta vas-

takkaisella sähköllä varatusta aineosasta. Paitsi

suoranaisiin kokeisiin perustuvia erinäisissä

aikakauskirjoissa ilmestyneitä tutkimuksia, B.

julkaisi v:äta 1821 kuolemaansa saakka vuotuisia,

usein arvostelevia selontekoja edellisen vuoden
kuluessa ilmestyneistä uusista tutkimuksista ke-

mian ja fysiikan alalta (27 nidosta). Tämän
lisäksi B. on kirjoittanut selväpiirteisen, laajan
kemian oppikirjan, joka pitkät ajat oli aivan
yleisesti kemian oppikirjojen mallina. B. oli

myös etevä opettaja. Useat sen ajan kuuluisim-
mat kemian tutkijat ovat työskennelleet hänen
laboratorissaan. B:n oppilaista maiuittakoot
m. m. suomalaiset P. A. v. Bonsdorff ja N.
Nordenskiöld. W. B.

Berzsenyi [bärzänji], Daniel (1776-1836),

unk. runoilija, korkealentoisten oodien sepittäjä,

unkarilaisen kansallisen runouden perustajia.

V. 1813 hän julkaisi ensimäiset runonsa, joita

innostuk.sella tervehdittiin. Varsinkin hänen
poliittiset runonsa Unkarin maan ja kausan
alennustilasta vaikuttivat herättävästi. Unkari-
laisen lyriikan kauneimpia helmiä on hänen
oodinsa ,,A magyarokhoz" („Unkarilaisille")

.

Besa, egypt. jumaluusolento.
Besangon [bazäsö'J, Doubs'n departementin

pääkaupunki Ranskassa: Doubs-joen, Rhöne-
Reinin kanavan sekä Lyonin radan varrella

(400 km Pariisista), 251 m yi. merenp. 50,165

as. (1906). Kone-, verka-, rauta-, po.sliini- sekä
varsinkin huomattavaa taskukellojen teollisuutta ;

viimemainittu antaa työtä 13,000 työraii-lielle

(valmistetaan vuosittain n. 400,000 kelloa) . Viini-

kauppaa. B. on hyvin rakennettu, suorine, leveine

katuineen ja puistoineen. Vanha tuomiokirkko
]l:nneltä vuosis. ; v:sta 1871 ensi luokan lin-

noitus; 7:nnen armeijakunnan asemapaikka,
piispani.ituin. korkeakoulu (3 tiedekuntaa),
monta käytännöllistä koulua, kirjasto y. m.
Vanha muistomerkki roomalaisajalla on riemu-
portti Porta Nigra. B. oli muinaisten sekvana-
laisten Vesontio niminen pääkau])unki, myöhem-
min Franche Comten ja Burgundin pääkau-
punki. V:sta 1648 Espanjan, 1079 Ranskan hal-

lussa. B. on monen mcrkkimiehen, m. m. Victor
Hugon ja Prudhonin syntvmäkaupunki.

W. S-i».

Besant [bczä'ntj, Sir Walter (1830-1001),

englantil. kirjailija, alkoi kirjallis-historinitsi-

jana, jonka tutkimukset koskivat aikaisempaa
ransk. kirjallisuutta, varsinkin Rabelais'ta,

mutta antautui sitte kaunokirjailijaksi, kirjoit-

taen romaaneja, joissa hyvä tarkoitusperä usein

häiritsee taiteellista vaikutusta, mutta joiden

kansanelämän tarkka tuntemus ja lämmin lähim-

mäisenrakkaus tekevät ne varsin virkistäväksi

luettavaksi. Aluksi hän kirjoitti yhdessä James
Ricen kanssa, kuten .,The golden buttcrily",

,,Ready money Mortiboy" y. m., sittemmin yksin,

kuten romaanit ,,The revolt of man", joka kä-

sittelee naisasiaa, „A11 sorts and conditions of

men", joka antoi aiheen „kansanpalatsin" rakin-

Annle Besant.

tamiselle. sekä „The children of Gibeon", joka
on hänen parhaita kirjojaan. V. K-i.

Besant [be'z3nt],

Annie (o. s.

\Vood) (s. 1847),
engl. teosofi, irlantil.

sukuperää, nykyään
„Theosophical So-

ciety"-seuran presi-

dentti. Aluksi inno-

kas naisasian ajaja :

vapaa-ajattelija ja

sosiaalidemokraatti

;

v:sta 1889 rouva
Blavatskyn oppilas,

josta pitäen julkais-

sut kokonaisen sar-

jan teosofisia teok-

sia; näistä on tär-

kein j.Esoteric

ChristianitT"(1901).

V. K-i.

Besborodko, Aleksandr Andrejevits
ks. Bezborodko.
Bese [bC--], Gunilla, Suomen päämiehen

Eerik Tuurenpoika Bielken puoliso, v:sta 1499
Viipurin linnanrouvana, oli ruots. ylimyssukua.
Miehensä kuollessa 1511 hän kieltäytyi jättä-

mästä käsistään tämän läänityksiä, Viipuria ja

Savonlinnaa. Lopulta tehtiin hänen ja Sten
Sture nuoremman välillä sopimus, jonka kautta
Gunilla rouva 1513 luovutti linnansa vävylleen
Tönne Eerikinpoika Tottille, saaden itse kor-
vausta Ruotsin puolella. Eli vielä 1528.

.s:. G.
Beseler, Wilhelm TT a r t w i g (1806-84),

slesvig-holsteinilaineu politikko, toimi v:sta 1829
asianajajana Slesvigin kaupungissa, liittyi ai-

kaisin slesvig-holsteinilaiseen liikkeeseen. V. 1841
hänet valittiin Slesvigin säätykokoukscen ja

1840 sen esimieheksi; kun herttuakunnissa syn-
tyi Tanskaa vastaan kapina 1848, niin B. oli

alusta pitäen sen johtajia ollen ensin väliaikai-

sen hallituksen ja sitten käskynhaltijakunnan
jii.senenä (1849-51) kapinan kukistamiseen asti;

asui sitten kuolemaansa asti Saksassa.
Besemschon (saks. : holl. bezemxchoon) , kor-

vaus siitä osasta tavaraa, joka tyhjennettäessä
voi jäädä kiinni astian laitoihin ja polijaan.

Besenyök [busihijSkJ (unk.) ks. P e t s e n e e-

f.'it.

Beskidit (B i e s k i d i t) , ICarpaattien poh-
joiset reunavuoret. Ne jaetaan Länsi- ja Itä-

Beskideihin. IJinsi-Beskidit kulkevat kaarena
Oder-joen latvoilta Dunajec-joen Popräd nimi-
selle lisäjoelle saakka. Tärkeimmät vuoriryhmät
ovat Oäsus-vuoret, Lysa Gora (1,325 m) ja Babia
Gora (1,725 m). Jabhinka-sola erottaa var-

sinaiset Länsi-Beskidit ja Unkarin-Galitsian
rajavuoret toisistaan. Itä-Beskidit ulottuvat

Popräd-joelta Vereczke-solalle : ne ovat metsäisiä
reuuavuoria Unkarin ja- Galitsian välillä Ja lue-

taan us-Mu varsinai?iiu Karpaatteihin kuuluviksi
(vrt. K a r p a a t i t)

.

IV. S-m.
Beskow, Bernhard von (1796-1808) . ruots.

runoilija, Kellgrenin, Leopoldin ja myöhemmin
Tegn<'>rin oppihis, jonka runoilu on retorisesti

kuvarikasta ja mahtipontista. Runoissaan hän
ihannoi suurisanaisesti isänmaansa siuiria muis-
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toja. Hänen tällainen loistokappaleensa „Sveri-

ges anor" sai tuta Ruoeberginkin ankaraa arvos-

telua. Myöskin näytelmäkappaleita B. on kir-

joittanut, kuvaten niissäkin Schillerin malliin,

mutta luonteenkuvauksen puolesta epämääräi-
sesti ja rakenteen puolesta mahtipontisesti ja

epähistoriallisesti Ruotsin suurta muinaisuutta.

Paras niistä lienee „Torkel Knutsson". Jluista

mainittakoon kaksiosainen ,,Erik XIV". Ruotsin
akatemian jäsenenä B. on kirjoittanut suuren
joukon muistopuheita eri runoilijoista, mutta
niidenkin asiallista arvoa heikentää sentään

hänen kaikessa ilmenevä taipumuksensa helise-

vään kuvakorskeuteen ja ylistyspuheluun.
V. K-i.

Beskow, Fredrik Natana- el (s. 1865),

ruots. koulumies ja hengellinen kirjailija. Har-
joiteltuaan opintojensa ohessa useita vuosia maa-
laustaidetta hän suoritti Upsalassa 1895 pappis-

tutkinnon ja toimii v:sta 1896 papiksi vihki-

mättömänä saarnaajana Djursholmin huvila-

kaupungissa, ollen samalla sikäläisen yhteis-

koulun rehtorina. B. on julkaissut eteviä ja

ihanamuotoisia saarnoja (,,Predikningar" 1900,

suomeksi 1905) sekä muita hengellisiä kirjoja

(,.Till de uuga", myös suom., „För det dagliga

lifvet", 2 kokoelmaa, „För det kristna lifvet").

—

Hänen vaimonsa on taiteilija Elsa Beskow
(synt. Maartman), joka on julkaissut useita las-

ten kuvakirjoja (esim. „Puttes äfventyr i bläbärs-

skogen" ; suom. „Pikku Matin marjamatka")

.

Beslik, turk. hopearaha = 5 piasteria = Smk.
1,15.

Besnard lbeiiä'r], Paul Albert (s. 18.50),

ransk. taidemaalari, tunnettu varsinkin hienoista

Pariisin elämää esittävistä tauluistaan. Hän
on äärimmäinen nykyajan impressionisti ja

etevä väri- ja valovaikutelmain käyttäjänä.
Ii. E. E.

Besoaari, omituisia pallomaisia 2-4 cm läpi-

mittaisia suolen sisällyksestä ja' karvoista muo-
dostuneita kovettumia muutamien märehtijäin
vatsassa. Niitä pidettiin ennen tärkeänä lääke-

aineena. Arvokkain b. (Bezoar orieiitalis) saa-

tiin erään vuohen (Capra cegagrus) juoksutus-
mahasta. Myös laamaeläinten, puhvelin, anti-

looppien ja lampaiden vatsasta on tavattu b.-

palloja.

Besoaari-antilooppi ks. S a s s i.

Besoaari-vuohi (Capra mgagrusj on vuori-

eläin, joka elää Länsi-Aasiassa ja Kreetassa.
Mahtavine kaarevine sarvineen se muistuttaa
alppivuohta (C. ibex) ja on kesyä vuohta vähän
isompi. Sitä pyydetään sen juoksutusmahassa
tavattavien besoaaripallojen (ks. Besoaari)
vuoksi.

Besobrasov ks. B e z o b r a s o v.

Bessarabia, Lounais-Venäjän kuvernementti
Dnjestr- ja Prut-jokien sekä Mustan-meren
välillä, 4Ö.632 km=. 1.936,403 as. (1897), 42
kra^:llä. Maa on pohj:ssa harjuista, etelässä

alavaa aroa. Mustanmeren rannikolla on annol-

lisia suolajärviä. Väestö on kirjavata (romaa-
nialaisia. venäläisiä, juutalaisia, bulgaarialaisia,

kreikkalaisia, armeenialaisia, mustalaisia, tataa-

reja ja saksalaisia). Maanviljelys ja karjanhoito
ovat pääelinkeinoina. Pääkaupunki: Kisinev. —
B. oli kauan riitojen esineenä ensiksi turkkilais-

ten ja tataarien, sittemmin turkkilaisten ja ve-

näläisten kesken ennenkuin se 1812 joutui Venä-
jälle. Pariisin rauhassa 1856 Komaanialle luo-

vutettu osa B:aa annettiin takaisin Venäjälle
Berliinin rauhassa 1878. W. S-in. K. R. B.

Bessarlon, Johannes 1. Basilius (1395-

1472), kuuluisa humanisti; syntyisin Trapezun-
tista; 1437 tuli hänestä Nikean arkkipiispa, ja

tässä virassa ollessaan hän seurasi keisari Johan-
nes A'II Palaiologosta Ferrara-Firenzen kokouk-
seen (1439), jossa innokkaasti koetti vaikuttaa
molempien katolisten kirkkojen unionin hyväksi.
Pian B. itse siirtyi roomalaiseen kirkkoon ja sai

{"1^ 1439) kardinaalin arvon. Tämän jälkeen
käytettiin häntä sangen useissa paavillisen kuu-
rian luottamustoimissa. Isänmaansa hyväksi
hän tahtoi toimia koettamalla saada Euroopan
ruhtinaita ryhtymään pyhään sotaan Turkkia
vastaan. B. oli harras tieteitten ja taiteitten

ystävä ja avusti monella tavalla niiden harjoit-

tajia. Venetsian kaupungille, jonka patriisiksi

hänet otettiin, hän lahjoitti erittäin arvokkaan
kirjaston. K. Ö.

Bessel, Friedrich Wilhelm (1784-1846),

saks. tähtitieteilijä ja geodeetti. Yritettyään
kauppa-alalle ja mentyään Bremenin kauppa-
kouluun, hän herätti täällä tähtitieteellisillä

harrastuksillaan Olbersin huomion ja sai hänen
puoltamanaan paikan Schröterin yksityisobser-

vatorissa Lilienthalissa ja kutsuttiin 1810 pro-

fessoriksi Königsbergiin. Tänne rakentamassaan
observatorissa, joka varustettiin parhailla ko-

neilla, B. teki erittäin tarkkoja huomioita ja

raivasi havaintotaidolle aivan uusia uria ; hän
m. m. ensimäisenä määräsi etäisyyden kiinto-

tähteen (61 Joutsenessa) , oletti huomioidensa
perustalla, että Siriuksella ja Prokyonilla on
näkymättömiä seuralaisia, että Uranuksen takana
on vielä yksi kiertotähti, mitkä kaikki on sit-

temmin löydettykin. Myöskin tähtitieteen mate-

maattisiin teorioihin hän oli hyvin perehtynyt

ja on sitäpaitsi melkoisesti kehittänyt korkeam-
paa geodesiaa. Lukuisat keksintönsä ja teoreet-

tiset tutkimuksensa B. on julkaissut noin 400:ssa

pitemmässä tai lyhemmässä kirjoituksessa.

V. V. K.

Bessels, Emil (1847-88), saks. luonnontut-

kija ja naparetkeilijä. Tutki 1869 Pohj.-Jää-

meren itäistä osaa, jolloin hän m. m. osoitti

Golf-virran olemassaolon Huippuvuorten itäpuo-

lella; oli VV. 1871-73 ameriikkalaisen Hallin joh-

taman pohjoisnaparetken tieteellisenä avustajana.

Kirjoittanut selonteon tämän retken tieteelli-

sistä tuloksista. TF- S-m.

Bessemer [iesimB], Alabaman valtion kau-

punki Yhdysvalloissa

;

6,358 as. (190"0). Rauta-
kaivoksia ja terästeh-

taita.

Bessemer
Sir Henry
engl. insinööri

keksimästään
mukaansa
raudan- ja

[besim3],

(1813-98),

tunnettu
ja hänen

nimitetystä
teräksen-

valmistusmenetelmästä,
nykyaikaisen rautateol-

lisuuden luoja. Keksintö

tuotti hänelle heti alussa

n. 700,000 mk. H. Uessemer.
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Bessemerin menetelmä, engl. Heury Besse-

mer'u keksimä ja ruots. Göranssoniu suurassa
määriu parantama menetelmä, jota käytetään
raakaraudasta kankirautaa tai terästä valmis-
tettaessa. Tämä toimitus lAi ..melloitus" suori-

tetaan n. s. Bessemerin konvertoreissa.
Kämä ovat vaakasuoran akselin ympäri kään-
nettäviä, päärynän muotoisia, rautapellistä teh-

tyjä, sisältä tulenkestävillä, joko happamilla
(hapan menettely) tai emäksisillä (emäksinen 1.

Thomas-Gilchristin menettely, ks. t.) tiilillä

vuorattuja uuneja. Konvertorin pohja on varus-

tettu useilla pienillä reijillä, joiden kautta voi-

makas ilmavirta puhalletaan, tavallisesti suoras-

taan maasuunista konvertoriin lasketun sulan
raakaraudan läpi. Ilmavirta hapettaa hyvin
nopeasti suurimman osan raakaraudan hiiltä,

piitä ja mangaania, ja täten saadaan, antamalla
prosessin jatkua kyllin kauvan, kankirautaa
(B e s s e m e r-r a u t a) . Jos taas tahdotaan val-

mistaa terästä (Besseme r-t eräs), kes-

keytetään prosessi, kun raakaraudan hiilen-

pitoisuus on vähentynyt haluttuun määrään tai

valmistetaan ensin kankirautaa ja lisätään tähän
laskettu määrä joko peilirautaa, ferromangaania,
antrasiitti- tai koksipulveria. M'. M'-o.

Bessemerin prosessi ks. Bessemerin
m e n e t e 1 m ä.

Bessemer-rauta, Bessemerin menetelmän (ks.

t.) mukaisesti valmistettu rauta. — Bessemer-
teräs, saman menetelmän mukaan valmistettu

teräs. — B e s s e m e r-u u n i, B:n konvertori,

uuni, jossa bessemer-rautaa ja terästä valmiste-

taan, ks. Bessemerin menetelmä.
Bessemer-teräs ks. Bessemer-rauta.
Bessemer-uuni ks. Bessemerin m e n e-

t e 1 m ä.

Bessenyei, György [bäsänjäi djördj] (1747-

1811), uuk. kirjailija, edusti Unkarin kirjalli-

suudessa ranskal. klassisismia. Hänen mietis-

kelevä, opettavainen, väliän kuivakiskoinen ru-

noutensa vaikutti eläliyttävästi unkarilaisen kan-
salliskirjallisuuden heräämiseen. .'Vlkuaan kirjoi-

tettuaan klassillisaiheisen näytelmän „.'\gis tra-

g^diäja", liiin siirtyi kotimaansa historiaan, kir-

joittaen niiytelniiit ,,IIunyadi Läszlö tragfdiäja"

ja „Attila <?s Buda traggdiäja", joissa sentään
toiminta on heikko ja luonteet ylimalkaisia. B:n
paras teos on huvinäytelmä „Philosophus". Hän
kirjoitti myös Voltairen Ilenriaden malliin sau-

karirunoelman „Mätyäs kiräly". Parhaiten B.

onnistui opettavaisissa runoelmissaan. Myöskin
suorasanaisia, yleistajuisia filosofisia teoksia B.

on kirjoittanut. V. K-i.

Bessermanit 1. bessermjanit (votj. bu-
sur>na'n), Vjatkan kuvernementin Glazovin pii-

rissä (etup. Kzevskoen volostissa) asuva, turkki-
lais-tataarilaista alkuperää oleva, mutta kielel-

tään täysin votjakkilaistunut kansanheimo (n.

10,000 henkeä). B:t ovat, samoin kuin votjakit-

kin, nimellisesti kristittyjä mutta tosiasiallisesti

pakanoita (nim. votjakkilaista pakana-uskontoa,
vrt. Votjakit). Sitäpaitsi he myös salassa
harjoittivat eräitä muhamettilaisia uskonnon-
menoja, eroten votjakeista tässä samoin kuin
ulkomuodossaan ja puvussaankin. Elinkeino:
maanviljelys. Y. W.
Bessermjäänit ks. Bessermanit.
Bessleres [hcsjiTr], Jean B a p t i s t e (1768-

1S13), ransk. ratsuväenkenraali, kunnostautui
Egyptissä Kivolin taistelussa sekä Marengon,
Austerlitzin, Jenan ja Friedlandin taisteluissa.

1804 marsalkaksi, 1808 Istrian herttuaksi. Oli

1808 Espanjassa. Kaartinjoukkojen päällikkö.

Oli mukana Venäjän-retkellä. Kaatui iltaa en-

nen Liitzenin taistelua 1813. Napoleonin uskol-
lineu ystävä.

Bessos, pers. satraappi Baktria.ssa, persialais-

kansallisen puolueen päämies Aleksanteri Suurta
vastaan. Surmasi 330 Dareios Kodomannoksen,
kuu tämä Arbelan tappion jälkeen pakeni valta-

kuntansa itäosiin, ja otti itse kuninkaanarvon ja

nimen Artakserkses IV. Koetti puolustautua
Aleksanteria vastaan Baktriassa ja Sogdianassa,
mutta joutui Aleksanterin valtoihin ja ristiin-

naulittiin Ekbatanassa 328.

Bestiaalinen (lat. bistia, peto), petomainen.
Bestuzev f-fi'-], Aleksandr Aleksan-

drovits (1797-1837), ven. kirjailija, otti

kaartinupseerina osaa dekabristien (ks. t.) sala-

liittoon ja karkoitettiin pakkotyöhön Itä-Sipe-

riaan, josta hän kuitenkin jo muutamaa vuoden
perästä sai palata. B. on nimellä Marlinskij
julkaissut useita novelleja („Mullah-Nur" y. m.)

ja romaanin „Ammalat Beg", jotka aikoinaan
olivat hyvin suosittuja. J. J. M.
Bestuzev-Rjumin /-«'- -u'-]. 1. Mihail P e t-

rovits B. (1688-1700), kreivi, ven. diplomaatti.

B. tuli Uudenkaupungin rauhan jälkeen (1721)

Venäjän lähettilääksi Tukholmaan, missä toime-
liaasti otti o.saa valtiollisiin juonitteluihin ja oli

läheisissä suhteissa holsteinilaiseen puolueeseen;
riitaantui sittemmin tämän puolueen johtomies-

ten kanssa ja kutsuttiin 1725 pois. 1732-41 hän
oli uudelleen lähettiläänä Tukholmassa, myöhem-
min Preussissa, Puolassa, Itävallassa ja seitsen-

vuotisen sodan alkuaikoina Ranskassa.
2. Aleksei Petro vits B. (1692-1766),

kreivi, ven. valtiomies, edellisen veli. B. hoiti

jo Pietari Suuren hallitessa diplomaattisia toi-

mia, tuli Elisabetin aikana 1744 valtakunnan
kansleriksi ja johti Venäjän ulkopolitiikkaa.

Preussin vihollisena hän sai aikaan, että Venäjä
yhtyi Fredrik Suuren vastustajiin ja sekaantui
seitsenvuotiseen sotaan. V. 1758 B. juonittelu-

jensa johdo.-äta joutui syytteeseen valtiopetok-

sesta, menetti virkansa ja karkoitettiin Mosko-
van läheisyyteen, mutta sai palata Pietariin Ka-
tariina II:n liallitukseu alussa 1702.
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3. Konstantin Nikolajevits B.

(1829-97), venäl. historioitsija, oli 1865-82 Venä-
jän historian professorina Pietarin yliopistossa

ja 1872-82 slaavilaisen hyväntekeväisyysseuran
puheenjohtajana: tiedeakatemian jäsen; pani

lS70-luvulla Pietarissa toimeen yliopistokursseja

naisia varten. Hänen pääteoksensa on Venäjän
historia, joka ulettuu 15:nnen vuosis. loppupuo-

lille as^ti.

Betabara [-bu'-] (hebr. „ylimeno-" 1. „laut-

tauspaikka") , Jordanin itäisellä puolella oleva

lauttauspaikka, jossa Johannes Kastaja alussa

kastoi (Joh. 1J . A. F. P.

Betaiini (trimetyliglykokolli) , CjHuNO-, esiin-

tyy punajuurikasmehussa (0,25 pros.) ja melas-

sissa (3 pros.), puuvillansiemenissä, maltaissa

y. m.; väritön, hygroskooppinen, kiteinen aine,

helposti liukeneva; haisee myskille, on imelän-

makuinen ja elimistölle vaaraton. S. V. II.

Betania [-tä'-J (hebr. ,,alhaisuuden paikka")

.

1. Kylä lähellä Jerusalemia, öljymäen itäisellä

rinteellä, Latsaruksen, Martan ja Marian koti-

paikka. Nykyään se on pahanpäiväinen arabia-

lainen kylä nimeltä e 1-A z a r i e (Latsarus) .
—

2. Saksalainen evankelinen lähetysasema Sak-

san Lounais-Afrika.-isa. A. F. P.

Beta vulgaris ks. Juurikas.
Bete [het] (ransk.), nauta; tyhmyri; „pieti''

(korttipelissä)

.

Beteigeuze [betelö'z}, punainen 1 suuruus-

luokan tähti Orionissa.

Betel (oik. Bet e'l), „Junialan huone" (1 Moos.

28), vanha Kanaanin kaupunki pohjoiseen Jeru-

salemista Sikemin tien varrella. Tuomarien ai-

kana oli liitonarkki jonkun aikaa B:ssä. Ei mai-
nita U:ssa T:ssa. Nyk. maalaiskylä Betin.

Betel-palmu ks. Areca cateehu.
Betel-pippuri, Piper betle, /"iperactf-lieimoou

kuuluva köynnöstävä pensas Intiasta ja Sunda-
saarilta. Sen lehtiä käytetään betelinpureksimi-

seen. ks. Areca eatechu.
Betesda [-e's-] (hebr. , ,armon huone"), Jeru-

salemin luona oleva lammikko, jonka vedellä oli

parantava voima ja jonka ympärille oli sairaita

varten rakennettu viisi pylväskäytävää (Joh. 5).

Betfage (hebr. „kypsymättömien viikunain
paikka"), kj-lä öljymäellä lähellä Jerusalemia
(Mat. 21,; Mark. 11,; Luuk. 19,»). Nykyään sen

paikkaa ei enää tarkalleen tunneta. A. F. P.

Bethencourt [betuku'r], Jean, seigneur
de (k. 1425), ransk. merenkulkija, anasti 1402

Kanarian-saaret, joita hän muutamia vuosia hal-

litsi Kastilian vasallina, ollen samalla paavin
nimittämänä saarten arkkipiispana. Hänen vel-

jenpoikansa ja seuraajansa Mariot de B. luo-

vutti 1424 saaret Portugalille. (K. R. B.)

Bethlen [bätlänj, Pyh. Tapanin ajoilta pol-

veutuva vanha, Siebenbiirgenin unkarilainen
aatelissuku.

1. B. Gabor (1580-1629), Siebenburgenin
(Erdölyin) ruhtinas. Unkarin kuningas. Pääsi
turkkilaisten avulla 1613, Gabor Bäthoryn kar-

koitettuaan, Siebenburgenin ruhtinaaksi, joksi

Matias II hänet myös 1615 tunnusti, ja edisti

viisaasti ja voimakkaasti maan aineellista ja

henkistä vaurastumista. Käyttäen hyväkseen
30-vuotisen sodan selkkauksia B., puolustaakseen
Unkarin perustuslakeja ja uskonvapautta, hyök-

käsi joukkoineen Unkariin 1619, etenipä vielä

Itävaltaankin uhaten itse Wieniä. Seuraavana
vuonna hänet Besztercebänyan valtiopäivillä va-

littiin Unkarin kuninkaaksi, joksi hän ei kuiten-

kaan antanut itseään kruunata: kuninkaan-
arvostaan hän Nikolsburgin rauhanteossa luopui

1621, jolloin kumminkin sai valtakunnanruhti-
naan arvonimen sekä erinäisiä alueita. Taisteli

vielä senkin jälkeen Itävallan keisaria vastaan

suunnitellen suurta yhteishyökkäystä, jossa

m. m. Kustaa II Aadolf, B:n lanko, oli oleva

osallisena, mutta kuoli ennättämättä aikeitaan

toteuttaa. B. oli epäilemättä aikansa merkilli-

simpiä ruhtinaita: lahjakas ja harvinaisen sivis-

tynyt, miellyttävä seuramies, ovela ja kekseliäs

valtiomies, innokas protestantti olemalta silti

katolisten vainooja, urhea sotilas, kunnianhimoi-

nen ja lämminsydäminen isänmaanystävä. V.

1902 B:lle py.stytettiin Budapestiin muistopat-

sas. [A. Gindely, „Bethlen G. und sein Hof",

1890]. O. 3I-e. (i. HV
2. B. Janos (1613-78), historioitsija, Sie-

benbiirgenin ruhtinaan, Yrjö II Eäköezyn kans-

leri
;

julkaisi huomattavan teoksen „Rerum
Transylvanicarum libri quatuor" (Szeben 1663

ja Amsterd. 1664), jonka Horänyi yhdessä teki-

jän elämäkerran kanssa uudelleen julkaisi: „His-

toria rerum Transylvanicarum ab anno 1662 ad

annum lö73 prodicta et concinnata" (Wien 1782

-83). — 3. B. Farkas (1639-79), etevä histo-

rioitsija ; hänen Siebenburgenin historiaa valai-

sevan teoksensa „Historiarum Pannonico-Dacica-

rum libri X a clade Mohacsensi 1526 usque ad

finem scculi" julkaisi (alkulauseella ja muistu-

tuksilla varustettuna) J. Benkö (Nagy-Szeben

1782-93). — 4. B. Miklös (16421716), etevä

siebenbiirgiläis-unkarilainen politikko, oppinut

kirjailija; hänen monista julkaisuistaan mainit-

takoon: ,.Austriaca austeritas" (1672), ..Apolo-

gia ministrorum evangelicorura Hungaria; ad

innocentiam suam Orbi Christiano declaraudam"
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(1677), „M6raoires historiques conteiuiut This-

toire des derniers troubles de Transilvanie"
{Amst. 1736). Y. W.
Betlehem (hebr. „leipähuone") . 1. Pieni kau-

punki Judeassa, 7 km kaakkoiseen Jerusale-
mista, Davidin ja Kristuksen syntymäpaikka;
nykyään Bet-Lac'li'ni : 7.0(10 as., enimmäkseen

Betlehem.

kristityitä ; Mariankirkko (keisari Justinia-
nuksen rakennuttama). — 2. [bepliem]. Kau-
punki Pennsylvaniassa Polij.-Ameriikassa. herin-
Ijutilaisten perustama 1741. N. 7,000 as. Yli-

opisto. A. F. P.
Betoli, kemialliselta kokoumukseltaan eräs

naftoli-ylidistys, veteen melkein liukenematonta,
kitei.stä valkoista jauhetta. Käytetään luäke-
aintena samoin kuin salolla (ks. t.) sisällisesti

reumatismissa ja suolitaudeissa sekä ulkonai-
sesti ihottumissa. (\\'. B.)

Betoni (ransk. hetoii) , sementistä ja sorasta,

taikka tavallisimmin sementistä, hiekasta ja

kivimurskaleista (sepelistä) valmistettu märkä
seos, joka kovettuu sekä vedessä että ilmassa
kivikovaksi. Sekoitussuhde on vaihteleva: sement-
tiä: hiekkaa: sepeliä 1 : 2'/3 :4; 1:3:4; 1:3:6;
1 : 4 : 7 ja vettä n. 15%. Vesimäärä vaihtelee;

käytetään sullottavaa märän maan tapaista ja

valettavaa paksun puuron tapaista betonia.

Kovettuminen alkaa joko heti tai pari tuntia
sekoittamisen jälkeen ja jatkuu huomattavasti
aina pari vuotta jopa enemmänkin; 4-6 viikossa
saavuttaa t:ivallinea b. 150-300 kg:n puristus-

kestävyyden em':lle sekoituksen mukaan ja kat-

sotaan silloin valmiiksi. Kovettumisajan alussa

on betonin pinta pidettävä kosteana n. 7-10 päi-

vää ja suojeltava auringonpaahteelta ja kovalta
kuumuudelta, muutoin tulee b. heikompaa ja hal-

keilee. Suuret b.-pinnat halkeilevat, elleivät ne
kovettuessaan päilse vapaasti kutistumaan. Pak-
kasessa b. ei kovetu lainkaan, taikka vallan hi-

taasti. B:n laskeminen on senvuoksi suoritet-

tava lämpimään aikaan. •— Veden alle betonia

laskettaessa käytetään umpinaisia laatikkoja

taikka säkkejä, jotka avataan vasta polijiilla,

jotta sementti ei huuhtoudu pois. Samaan tar-

koitukseen käytetään myöskin suuria torvimai-

sia suppilolta. Jo vanliat roomalaiset käyttivät
rakennuksiinsa b:ia, jota valmistivat luonnolli-

sesta sementistä (ks. t.) ; nykyisin on sementti

melkein yksinomaan keinotekoista. B:ia kiiyte-

tään nykyään hyvin paljon kaikilla rakennustoi-

minnan aloilla, erittäinkin kivirakenteiden ase-

masta, jolloin se valetaan ja annetaan kovettua
tav. puiseen kaavaan. Niin valetaan b:sta perus-
tuksia (ks. Betonikerros), rakennustiiliä,

seiniä, holvinkattoja, siltoja, laiturimuureja, tor-

via, säiliöitä j. n. e. Viimeisinä vuosikymmeninä
on b:n käytäntö iso.sti laajentunut eri aloille,

kun sitä on alettu jäykistää ohkaisilla rauta-
kangilla (ks. E a u t a-

betoni). J. C-eii.

Betonica officinalis,

lääkebetonika, Labia-
/fc-heimoon kuuluva korkea
yrtti. Punaiset kukat tähkä-
niäises.sä ryhmässä varren
uitvassa. Euroopassa ylei-

nen, meillä ainoastaan maan
• teläisimmissä ja kaakkoi-
-immissa osissa. Käytetty
ennen lääkekasvina erinäi-

siä kipuja vastaan. Muuta-
mia isokukkaisia lajeja,

esim. B. grandifUjran, viljel-

liiän puutarhoissa.

Betouikerros, 0,75-1,20 m paksu betonikerros
(ks. Betoni), joka pehmeässä pohjassa tehdään
]ierustukscn alle, jotta rakennuksen paino saa-

taisiin levitetvksi suuremmalle alalle. Toisi-

' ' j -1 *W ' j

Betonica ufficinalit

a kukka.

liav^ti^tyjvit-^ii

^ a

Peruspaaluja .^iltiist^lva b«Mi)iiikerros tav. rakennuksen
perustuksena.

naan rakennetaan koko talon alle yhtenäinen
kantava b. I!. muodcstetaan myöskin puisten
perustuspaalujen päiden ympärille ja päälle pitä-

mään näitä koossa ja välittämään rakennuksen
]'ainou siirtymistä paaluille. Kuva esittää tätä
meillä pehmeässä pohjassa aivan yleistä perus-
tamistapaa. Nykyisin jäykistetään b. usein

rautakangilla, jotka .sovitetaan kerroksen sisälle

(rautabetoiii-rakennustapa)

.

J. C-6n.

Betonisillat ovat joko pienempiä u. s. rum-
puja, taikka tavallisimmin holvisiltoja. Laut-
ratliin luona Baierissa olevassa Iller-joen yli

vievässä sillassa lienee nykyään Euroopan suurin

Huivisilta betonista rakennusaikana.



1021 Betsaida—Beust 1022

betoniholvi : sen jänne on nim. 59 m. BetonisiUat

valetaan puisiin kaavoihin ja teluksiin. Holvit

tehdään holvimaiselle telineelle, jossa on laudat
holvin paksuuden mukaan. Isommat holvit vale-

taan osissa rajoittamalla puulaidoilla osia teli-

neiden pinnasta. Osat järjestetään niin, että ne
tavallaan vastaavat kiviholvin kiviä tai kiviryh-

miä ja valitaan symmetrisesti holvin lakeen näh-
den (kuvioon ovat ne osat, jotka valetaan sa-

maan aikaan, merkityt samalla järjestysnume-

Pitkittiliiien U-ikkaus kolniinivelispstä betonisillasta raken-
nustflineineen.

rolla). Täten tehdään sen vuoksi, ettei holviteli-

nettä rasitettaisi tois'puolisesti ja jottei holviin

tulisi betonin vielä heikkona ollessa halkeamia,
kun telineet suuren kuorman painosta hiukan
painuvat. Tästä samasta y. m. syistä sovitetaan

usein suuriin holvisiltoihin niveliä lakeen ja

kumpaankin kantaan. Mainittu Iller-joen silta on
myöskin tällainen 3-nivelinen holvisilta. Nivelet

tehdään joko kovasta kivestä (graniitista) taikka
raudasta ja teräksestä. Usein ne valetaan kiinni

heti sen jälkeen kuin telineet ovat holvin alta

poistetut ja holvi asettunut lopulliseen asen-

toonsa. Satunnainen sillan yli kulkeva kuorma
on nimittäin niin pieni suuren sillan omaan pai-,

noon verraten, ettei se aikaansaa mitään muu-'
toksia holvin muodossa. Kivisiltoihin verraten

ovat betonisillat enimmäkseen halvempia ja hel-

pommat rakentaa ; erittäinkin koskee tämä vinoja

ja erikoismuotoisia holveja, jotka betonista teh-

dään yhtä helposti kuin suorat holvit, mutta
kivestä ovat varsin työläät rakentaa. Eaudalla
jäykistetystä betonista rakennetaan nykyään
enemmän ja useammanlaatuisia siltoja (ks.

R a u t a b e t o n i-s i 1 1 a t)

.

J. C-en.

Betsaida, jiieni kaupunki tai kylä Galileassa

Gennesaretin-järven rannalla lähellä Kapernau-
mia. Sieltä olivat apostolit Pietari, Andreas ja

Filippus kotoisin. A. F. P.

Betsileo [-e'-}, Madagaskarin sisäosissa asuva,

hova-kansalle sukua oleva kansanheimo, n.

300,000. IV. S-m.
Betskij, Ivan Ivanovits (1701-95) oli

Suvalovin jälkeen Katariina II:n kasvatusopilli-

sena luottamusmiehenä. Hänen suunnitelmansa
mukaan perustettiin m. m. Smolnan opLsto aate-

lisneitoja varten Pietarissa (1764) ja löytölasteu-

koteja Pietariin ja Moskovaan. Häntä käytti

Katariina II myöskin asiantuntijana taidekysy-
myksissä. /. J. M.
Betsuaana-maa, Etelä-Afrikassa, jakaantuu

Englannin B.-maahan, joka on osa Kap-siirto-

maata, 133,442 km', 84,472 as. (1904) sekä B.-

protektoraattiin, 648,000 knr, 121,000 as. Maan
etelä-osa on osa Kalaharin erämaata, luotei.50sa

laskujokia vailla, itä- ja koillisosa kuuluu Lim-
popo- ja eteläosa Oranje-joen alueeseen. Maan
reunaosat ovat aroa, sisäosa kokonaan kuivaa
erämaata. Kesät ovat kuumat, talvet leudot.

Marrask.-huhtik. sataa ; sademäärä vähenee län-

teenpäin. Maan reunaosissa harjoitetaan karjan-
hoitoa, paikoittain myös maanviljelystä. ' Kul-

taa, rautaa ja kivihiiliä on monessa paikoin.
Rautatierata Kapkaupunki-Kimberley-Buluwayo-
.Sali.sbury käy pitkin maan itäistä rajaa. — B:n
anastivat englantilaiset 1885.

Betsuaanit, suuri bantu-
heimo Etelä-Afrikassa, Oranje-
ja Sambesi-jokien välillä n.

350,000 henkeä. Betsuaanit
ovat henkisesti vähemmän ke-

hittyneet kuin idempänä asu-
vat kafTerit, ja vähemmän
sotaisia. Elinkeinoina he har-

joittavat maanviljelystä ja

karjanhoitoa sekä osaavat
myös jalostaa rautaa ja kupa-
ria, valmistaa tavaroita nor-

sunluusta ja parkita vuotia.
Kansa on jakaantunut usei-

hin heimoihin, joilla on omat
päällikkönsä; suurimmaksi
osaksi b. ovat Englannin val-

lan alaisia. TV. S-m.
Bettelheim {-haimj, Anton

kirj.-historioitsija, kirjoittanut
(s. 1851), saks.

m. m. ansiok-
kaat Beaumarchais'n ja Anzengruberin elämä-
kerrat. V. K-i.

Betto, Bernardino di, taidemaalari, ks.

Pinturicchio.
Betula ks. K o i v u.

Betylit (kreik. baityloi, lat. b(Btyli) , meteori-
kiviä, joille muin. kreikkalaiset ja roomalaiset
osoittivat jumalallista kunnioitusta ja joita he
myös käyttivät amuletteina. Sana lienee foini-

kialaista alkuperää.
Beule [böie'], Charles Ernest (1826-74)

,

ransk. aikeologi, toimitti v:sta 1849 menestyk-
sellä kaivauksia Ateenan Akropoliissa ja vv.

1858-59 Karthagossa, oli v:sta 1854 professorina
Pariisissa, 1873 sisäasiainministerinä Mac Ma-
honin kabinetissa, lopetti elämänsä itsemurhalla.

Pääteokset: „L'Acropole d'Ath6nes" (1854, 2:nen
pain. 1863), „£tudes sur le Pöloponese" (1855,

2:nen pain. 1875), „Les monnaies d'Ath6nes"

(1858), „L'architecture au siöcle de Pisistrate"

(1860), „Fouilles ä Carthage" (1860), „Phidias,

drame antique" (1863) ,
„Proc6s des CSsars" (1867-

70). „Fouilles et döcouvertes" (1873). E. B-n.

Beurmann, Karl Moritz von (1835-63),

saks. afrikanmatkustaja ; kävi 1860 Niilinmaissa

ja 1862 Tsad-järvellä saadakseen tietää tutkimus-

matkailija Vogelin kohtalon, mutta surmattiin

Maossa Kanemissa. IV. &'-«?.

Beurreus [bönC-J, D i o n y s i u s (k. 1567)

,

Eerik XIV:n opettaja, oli syntyperältään ranska-

lainen, uskonnoltaan reformeerattu ; kutsuttiin

1553 Ruotsiin kruununprinssi Eerikin opetta-

jaksi. Käytettiin sittemmin \altiollisissa lähetys-

toimissa (esim. kosiomatkalla Englantiin) ja lyö-

tiin Eerikin kruunauksessa ritariksi. Tunnetuim-
maksi B. on tullut kuolemansa kautta. Kun Eerik

kuningas Sturein murhan jälkeen mielenhäiriössä

juoksi pois Upsala.sta, riensi B. hänen jälkeensä,

koetti rauhoittaa kuningasta ja rukoili vielä eloon

jääneiden vankien puolesta. Silloin kuningas huu-

taen: ..Katsokaa, siinäkin on kavaltaja!" käski

henkivartijan surmata B:n (24 p. toukok. 1567).

Poika Thomas B. (k. 1635) siirtyi Suomeen.
Beust [böist], Friedrich Ferdinand

von (1809-86), kreivi, ensin saksilainen, sittem-
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min itävaltalainen valtiomies. B. toimi ensin

diplomaattina, ollen m. m. Saksin lähettiläänä

MUnehenissä. Lontoossa ja v:sta 1848 Berliinissä.

V. 1849 liän tuli Salisin ullcoasiaiu ja opetusasiain
ministeriksi ja luovuttuaan viimemainitusta vi-

rasta 1853 sisäasiainministeriksi. Saksin halli-

tuksen johtavana miehenä hän hoiti sisällistä

hallitusta taantuvaan suuntaan, rajoittaen m. m.
paino- ja yhdistysvapautta. Hänen ulkopolitiik-

kansa päämääränä oli Saksan keskiv aitioiden

aseman lujittaminen varsinkin Preussiin nähden,
jonka kasvavaa valtaa hän katseli karsain silmin.

V:n 1866 sodan alkaessa B. liittyi Itävaltaan.

Kun Bismarck, joka piti B:ia vaarallisena vastus-

tajana, ei suostunut laskemaan häntä osalliseksi

rauhanneuvotteluihin, niin hänen oli pakko erota

viroistaan. Samana v:na (1866) B. tuli Itävallan

ulkoasiainministeriksi ja seur. vuonna njyöskin

pääministeriksi. Hän sai melkoisilla myönny-
tyksillä aikaan sovinnon Unkarin kanssa 1867;
nimitettiin s. v. valtiokansleriksi. Itävallan sisäl-

liseenkin hallitukseen B. vaikutti paljon. Hän
pani toimeen tai kannatti useita vapaamieliseen
suuntaan meneviä reformeja (siviiliavioliitto,

kaikkien uskontokuntain yhdenvertaisuus y. m.)

.

Myöskin sotalaitos järjestettiin uudelle kannalle.

Vaikka B. Ranskan ja Saksan välisen sodan al-

kaessa oli näyttäytynyt olevan halukas autta-

maan Ranskaa, lähestyi hän sodan loputtua en-

tistä vihamiestään Bismarckia valmistaen siten

tietä Itävalta-Unkarin ja Saksan valtakunnan
välien parantumiselle. V. 1871 B:n täytyi luo-

pua ; oli sen jälkeen Itävalta-Unkarin lähetti-

läänä ensin Lontoossa ja sitten (vrteen 18S2)

Pariisissa. Hänen muistelmansa ilmestyivät

nimellä ,.Aus drei Vierteljahrhunderten" (1887).

J. I'\

Beyerinck, Martin u s \V i 1 1 e m (s. 1851)

,

hoUantil. bakteriologi, mikrobiologian professori

Delftin korkeakoulussa, ulkopuolella lääkärikun-

nan nykyään huumattavin bakteriologi. Hänen
teoksillaan bakteerien aineenvaihdoksesta, var-

sinkin niiden suhteesta liappeen, maitobaktee-
reista y. m. on suuri merkitys.
Beyle fbel], Marie Henri (1783-1842),

ransk. kirjailija, sotilas, virkamies, diplomaatti,

käytti kirjailijanimenäUn ihailemansa Winckel-
mannin syntymäpaikan mukaan otettua nimeä
S t e n d h a 1. Seurasi niiorempana Napoleonia,
taisteli JIarengon ja Jenan luona, otti osaa
Venäjän-retkeeu ; Napoleonin kukistumisen jäl-

keen hän eli yksinäistä, syrjään vetäynyttä elä-

mää, enimmäk.seen Italiassa, etupäässä Mila-

nossa. Hänen ensi teoksensa olivat soittotaitei-

lijain elämäkertoja, joista huomattavin on „Vie
de Rossini", sittemmin hän julkaisi 1823 roman-
tikkojen riemulla tervehtimän ,.Racine et Sha-
kespeare". Italiasta hän kirjoitti taide- ja

matkakuvauksia, m. ra. „IIistoire de la peinture

en Italie"'. ..Promenades daus Rome". Myöskin
hän kirjoitti analy.seeraavan tutkielman ,,Phy-

siologie de Tamour". Hänen maineensa perus-

tana ovat kuitenkin romaanit „Le rouge et

le noir" (1831) ja ,.La cliartreuse de Parme"
(1839), jotka kumpikin kiisittelevät aikaa Napo-
leonin kukistumisen jälkeen, ja joista jälkimäi-

nen sisältää m. m. ylistetyn kuvauksen Waterloon
taistelusta. lS:nnen vuosis. valistuslilosolien jäl-

keläisenä, uskonnolliselta kannaltaan ateistina,

siveysfilosoflaltaan epikurolaisena B. on kirjaili-

jana psykologi ja havaintojen tekijä, jonka silmä
upottautuu tunne- ja ajatusmaailmaan, ja siellä

erittää eri mielialat nähdyiksi varmojen sielul-

listen lakien alaisina. Hänen kielensä on kuivah-
koa, juoksematonta, järkiperäistä, vailla kuvia
ja kukkeutta, mutta tarkkaa. Hänen romaane-
jaan tuskin huomattiin niiden ilmestyessä, mutta
nykyään pidetään häntä Balzacin ohella psyko-
logisen, erittelevän romaanin perustajana. Hänen
vaikutuksensa myöhempään kirjallisuuteen onkin
arvioitava varsin suureksi: Sl^rimfe, Taine, Bour-
get esim. ovat kukin laadulleen hänen oppilai-

taan. V. K-i.

Beyschlag [läislähj, W i 1 i b a 1 d (1823-1900),
saks. protest. teologi, vuodesta 1860 alkaen
jumaluusopin professori Haliessa. Kirjoittanut
useita jumaluusopillisia tutkimuksia, kuten „Die
Christologie des Neuen Testaments" (Berlin

1866), ,.Die PaulinLsche Theodicee" (Berlin 1869;
2 painos Halle 1896), „Die christlielie Gemeinde-
verfassung im Zeitalter des N. T." (1874), „Das
Leben Jesu" (3 painos 1893), „Neutestamentliche
Theologie" (2 painos 1896) y. m. Huomatumpi
kuin varsinaisena teologina hän kotimaassaan
ehkä kuitenkin oli kirkkopolitikkona. Preussin
kenraalisynodeissa vv. 1875-91 n. s. „keskuspuo-
lueen" tunnustettu johtaja, jonka suunnan palve-

luksessa julkaisi v:sta 1876 alkaen aikakaus-
kirjaa ,,Deutsch-evangelisehe Blätter". Julkais-
sut sitä paitsi paljon kirkkopoliittisia lentolehti-

siä, myöskin n. s. vanhakatolista liikettä koske-
via y.*m. ^1. F. P.

Beza (de BSz e). Theodore (1519-1005),
sveits. teologi ja uskonpuhdistaja, asui yhdek-
sännestä vuodestaan alkaen Orleans'issa ja

BourgesMssa Melkior Volmarin. erään saks. filo-

sofin kodissa, jossa tutustui uskonpuhdistukseen.
Opiskeli lakitiedettä ja eleli sitten Pariisissa

hyvillä tuloilla komeasti, seurustellen ylhäisissä

piireissä. Ankarat sisälliset taistelut ja sairaus
muuttivat kuitenkin hänen mielensä. B. siirtyi

1548 Gent^veen. jossa kääntyi protestanttiseen
uskoon. Vaikutti sen jälkeen 10 vuotta Lausan-
nessa kreikan kielen opettajana, jona aikana
m. m. kääsi runomitalla ranskaksi Psalmit, joka
käännös, myöhemmin tosin vähän korjailtuna,

sitten on ollut Ranskan reformeeratun kirkon
virsikirjana. V. 1588 B. siirtyi Genöveen vaikut-
taen siellä jumaluusopin professorina ja saarnaa-
jana yhdes.sä Talvinin kanssa, johon jo aikaisem-
min oli läheisesti liittynyt. C:n kuoleman jäl-

keen häntä pidettiin reformeeratun kirkon ensi-

mäi.senä teologina. — Julkaisi m. m. kriitillisen

Uuden testamentin painoksen (Codex Beza') ja

Calvinin elämäkerran. A. F. P.
Bezborodko [-ro't-], Aleksandr Andrejo-

vits (1747-99), ven. valtiomies. V. 1774 hän sai

toimen valtakunnankansliassa, ja ennen pitkää
keisarinna Katariina II uskoi hänelle valtakun-
nan sisäiset hallintovirat. V. 1780 hän tuli val-

tiosihteeriksi ulkoasiainministeriöön, korotettiin

1784 kreiviksi: ajoi innokkaasti Puolan häviötä
tarkoittavaa politiikkaa, teki Turkin kanssa
Jassyn rauhan 1792. B. joutui sitten Katarii-

nan epäsuosioon ja otti eron 1793; mutta Paa-
vali keisarin aikana hän oli taas valtion toi-

missa; muun muassa hän teki 1798 liixon Eng-
lannin kanssa Rauskua vastaan. Paavali korotti
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hänet ruhtinaaksi. Hän oli koonnut paljon rik-

kauksia; niinpä oli hänellä 49,000 orjaa tiluksil-

laan. K. O. L.

Bezobrasov [-u'-], Vladimir Pavlovits
(1828-89), ven. taloustieteilijä, palveli jonkun ai-

kaa raha-asiain ministeriössä, mutta kutsuttiin

pian etevien taloustieteellisten julkaisujensa joh-

dosta tiedeakatemian jäseneksi ; on useissa teok-

sissa käsitellyt varsinkin Venäjän taloudellisen

kehityksen historiaa, raha- ja veroseikkoja,

maanviljelyskysymyksiä y. m. Hänen julkai-

suistaan mainittakoon ensi sijassa „i;tudes sur

rfcouomie nationale de la Russie" (2 nid. 1882-

86). J. F.

Beziers [hesje'], kaupunki Kaakkois-Raus-
kassa, H^raulfn departementissa,Languedocissa,
Orb-joen ja Canal du Midi'n varrella, 52,268 as.

(1906). Likööri- ja viinateollisuutta ; viini-, vilja-

ja karjakauppaa. Ympäristö hedelmällinen.

Vanha silta Orbin poikki; roomalaisaikuisen
teatterin raunioita.

Bezold [betsoltj, Carl (s. 1859), saks. orien-

talisti, prof. Heidelbergissa, toimittaa v:sta 188()

„Zeitschri{t för Assyriologie", on julkaissut

„Catalogue of the cuneiform tablets in the

Kouyunjik CoUection" (1889-99), .,The Teli el-

Amarna tablets" (1892), „Ninive u. Babylon"
(1893) y. m. K. Tl.
Bezold [betsolt], Wilhelm von (1837-

1907), saks. ilmatieteilijä, tuli 1868 professoriksi

Miincheniin ja 1888 Berliinin meteorologisen lai-

toksen johtajaksi. B. on tutkinut ilman sähköi-

syyttä, valo-opillisia suhteita ja termodynamiik-
kaa. ( r. V. E.)
Bezsonov [ssu'-], Petr Aleksejevits

(1828-98), ven. kansanrunouden tutkija, oli slaa-

vilaisten kielten professorina Harkovassa, on jul-

kaissut kokoelmia ja tutkimuksia etelä-slaavil.

kansanrunoudesta, Kirejevskijn suuren venäläi-

sen kansanrunojen kokoelman, valkeavenäläisiä
kansanrunoja (1871) ja „Kerjäläisten hengellisiä

lauluja" (Kaleki perehozije). J. J M.
Bezzenberger [betse-J, A d a 1 b e r t (s. 1851)

,

saks. kielentutkija, on v:sta 1880 vert. kielitie

teen professorina Königsbergin yliopistossa. B.

on paitsi vert. indoeurooppalaisen kielitieteen

alalla esiintynyt etevänä baltilaistcn kielten

tutkijana ja julkaissut m. m. „Beiträge zur

Geschiehte der litauisehen Sprache" (1877), „Die
Kurische Nehrung und ihre Bewohner" (1889)

.sekä toimittanut aikakauskirjaa „Beiträge zur

Kunde der indogermanischen Sprachen".
J. J. M.

Beöthy, Zsolt [boti ioltj (s. 1848), uak. kir-

jailija, kirjallisuushistorioitsija ja esteetikko,

v:sta 1882 estetiikan professori Budapestin yli-

opistossa; kirjoitti nuoremmalla iällään runoja,

novelleja, romaaneja, mutta siirtyi vähitellen

yhä enemmän kritiikin, kirjallisuushistorian ja

estetiikan alalle ; hänen tuotteliaasta kynästään
on lähtenyt monta erinomaista teosta, joista

tässä mainittakoot vain: perusteellisiin tutki-

muksiin perustuva, myös oppikirjana käytetty
„Unkarin kansalliskirjallisuuden historia" („A
magyar nemzeti irodalom tört<!neti ismerte-

t^se"), laajasti suunniteltu ja perustavaa laatua

oleva tutkimus „Novellista unkarin kirjallisuu-

dessa" („A szöpprözai elbeszöl^s a magyar iro-

dalomban", Budap. 1886 ja 1888, 2 osaa), ja var-

33. Painettu '^•m.

sinkin esteettinen tutkimus „Traagillisuudesta"
(„A tragikum", Budap. 1885), jota alallaan
pidetään ensiluokkaisena teoksena. Hänen ja
F. Badicsiu (ks. t.) toimittamana on myös ilmes-

tynyt arvokas ja laaja, hyvin kuvitettu „Unkarin
kirjallisuuden historia" („A magyar irodalom
tört^nete", 2:n pain., Budap. 1899, 2 osaa. B:n krii-

tillisistä teoksista on mainittava „SzInmutr6k
6s szineszek" (,,Näytelmänkirjoittajia ja näytte-
lijöitä", Budap. 1882). Perusteellisten tieto-

jensa, laajan lukeneisuutensa, suuren oppinei-
suutensa, viehättävän esitystapansa, hienon ja
terävän kynänsä kautta B. niin hyvin kirjaili-

jana ja sanomalehtimiehenä kuin tiodemiehenä,
yliopistonopettajana ja puhujana on hyvin huo-
mattavassa määrässä vaikuttanut uudemman un-
karilaisen kirjallisuuden ja taiteen kehitykseen,
samalla kuin hän voimakkaasti on vienyt eteen-

päin kirjallisuushistoriallista ja kaunotieteellistä
tutkimusta kotimaassansa. V. \\',

Bhagalpur (Baghalpur). 1. Etu-Intian
hallitusalue Bengaalissa, 53,121 km=, 8,721,484 as.

(1901), 164 km-:llä. Hedelmällinen tasankomaa,
jonka läpi Ganges lukuisine lisäjokineen virtaa;

ainoastaan etelässä vuoria. Ilmasto epäterveel-

linen. Riisin, vehnän, hirssin, maissin, indigon

y. m. viljelystä. Asukkaat suurimmaksi osaksi

liindiilaisia. — 2. Alueen pääkaupunki, Ganges-
joen ja Kalkutta-Delhin rautatien varrella;

75,760 as. (1901) ; puuvilla- ja silkkiteoUisuutta.

Bhagavad-glta [Itä], ,,pyhä laulu" (intia-

laisen eepoksen ,,Mahabharatan" 6;nnessa kir-

jassa) , uskonnollis-filosofinen opetusruno (kor-

keintaan 3:nnelta vuosis. e. Kr.), joka on muiu.-

intialaisen uskonnon-filosofian päälähteitä. Paras
sitä käsittelevä teos on W. v. Humboldtin „tJber

die unter den Namen B. bekannte Episode des

Mahäbhärata" (Berl. 1826).

Bhamo, Ylä-Birman kauppakaupunki Irava-

din varrella n. 7,000 as. Se on 200 km Kiinan
rajalta. Välittää kauppaa Kiinan Jynnanin
maakunnan kanssa. II'. S-m.

Bhartpur, Itä-Intian suojelusvaltio Rajputa-

nassa; 5,113 km', 626,695 as. (1901) 122 km=:llä,

'/s muhamettilaisia. Matalaa, ainoastaan keino-

kastelun avulla viljelyskelpoista vuorimaata.

Pääkaupunki B., 42,997 as. Linnoitus ja maha-
radzan palatsi. V,'. S-m.

Bhäskara (s. 1114 j. Kr.), liikanimeltä A k ä-

rya (oppinut), intialainen tähtitieteilijä, sai

1150 valmiiksi suuren opetusrunon, joka käsit-

teli matematiikkaa ja tähtitiedettä ja jota pide-

tään parhaana hindulaisten järjestelmällisenä

esityksenä näistä, tieteistä.

Bhat, intial. laulajain ja historiankirjoitta-

jain kasti, jonka jäseniä on pidetty pyhinä,

mutta jonka arvo nyt on suuresti alenemassa.

Bhatgaon, kaupunki Itä-Intian itsenäisessä

Nepalin valtiossa, 1,200 m yi. merenp., n. 30,000

as. Kaupungissa on sekä brahmalaisia että bud-

dhalaisia kouluja; se on hindulaisten „bhat"-

kastilaisten asuinpaikka. B:n nimi on myös
Dharmaputra s. o. „lain kaupunki". W. S-m.

Bhavabhuti /-»'-/• kuuluisa intialainen draa-

mallinen kirjailija (n. 700 j. Kr.) ; hänen 3:sta

säilyneestä näytelmästään on kaksi, „Mahavirat-

sarita" (,,Suuren sankarin vaiheet") ja „Uttara-

ramatsarita" („Raman myöhemmät vaiheet")

,

saanut aiheensa kertomarunosta „Ramayana";
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kolmas, „MaIatimadhava", kuvaa Madhavan ja

Malatin välistä rakkautta (Intian kirjallisuuden

Romeo ja Julia)

.

Bhilit, kansauheimo Etu-Intiassa, Vindhyau
vuoristossa ja siihen rajoittuvissa osissa Rajpu-
tanaa, n. 1,200,000 henkeä. B:t ovat Intian ei-

arjalaisia alkuasukkaita. Be asuivat ennen
tasangolla, mutta karkoitettiin jo aikaisin vuo-

ristoon, ovat sotaista kansaa, elävät metsästyk-

sestä ja maanviljelyksestä. 1\'. <S'-m.

Bhopal, brittil. vasallivaltio Itä-Intian keski-

osassa, 17,745 kra% 1,267,256 as. (1901). Maan
läpi kulkevat Vindhya-vuoret, jotka täällä muo-
dostavat ylätasangon ; B:n etelärajana on Nar-
bada-joki. Viime vuosis. on maata hallinnut

muhamettilainen ruhtinatar (Begum) ; hän mak-
saa vuosittain Englannille veroa 20,000 engl.

puntaa, mutta on muuten Englannista riippu-

maton ja ylläpitää omaa sotajoukkoa. Pääkau-
punki B., Bet\va-joen varrella, n. 77,000 as., lin-

noitus. H'. S-m.

Bhot 1. b o t (b h u t j a) , kansa Tibetissä ja

Etu-lntiau pohjoisimmissa osissa (Bhutauissa ja

Nepalissa)

.

Bhotan ks. Bhutan.
Bhutan, itsenäinen valtio Itä-Intiassa, Ben-

gaalin pohj.-puolella, Himalajan etelärinteellä,

n. 34,000 km-', n. 400,000 as. Maan täyttävät

korkeat vuorijonot ja niitten väliset laaksot.

Laaksoissa viljellään riisiä, vehnää ja sokeria.

Asukkaat bhot 1. butja puhuvat tibettiläistä mur-
retta ja ovat buddhalaisia. Maata hallitsevat

hengellinen ja maallinen yksinvaltias Dharma-
ja Deb-radza. Virkamiehet sortavat kansaa
rasittaen sitä kohtuuttomilla veroilla. Tärkeim-
mät kaupungit ovat Punaka ja Tassisudoii ; edel-

lisessä hallitsijat asuvat talvisin, jälkimäisessä

kesäisin. — Estääkseen usein uudistavia väki-

valtaisuuksia Englannin alamaisia kohtaan Eng-
lanti lähetti 1865 sotajoukon maahan ja sai

rauhanteossa tehokkaan valvontaoikeuden maassa
ynnä kaksi linnoitusta. Englanti sitoutui puo-

lestaan maksamaan vuosittain Deb-radzalle

rahasumman, jotta tämä estäisi hyökkäyksiä
Englannin alueelle. IV. S-m. (K. Ii. B.J

Bi . . . (lat.), s. o. kaksi-, kaksois-.
Bl, vismutin kemiallinen merkki.
Biafra-lahti {a'f-], Länsi-Afrikassa, Guinean-

lahden itäinen osa, Kap Formoson (luoteessa) ja

Kap Lopezin (kaakossa) niemien välillä.

Biala [-(Vl-J. 1. Galitsian ja Itävallan Slee-

sian välinen rajajoki, saa alkunsa Bcskidoiltä,

laskee Veikseliin. — 2. Kaupunki Itävallan

Galitsiassa, B.-joen varrella, 8,257 as. (1900),

verka- ja koneteollisuutta. — 3. Kaupunki (Bida)

Puolassa, Siedlcen kuvernementissa, n. 15,000 as.,

viljakauppaa.
Bialowiezan nummi ks. Belovezinmetsä.
Bialy . . ., biala..., b i a 1 e . . ., tai b i a-

1 o . . ., pnolal. nimissä, valkea.

Biarmia 1. B i a r m o n i a, Bjarmalannin (ks.

t.) latiiiainen nimitys.

Biarritz, kylpypaikka Ranskassa, Gascognon-
lahdeu rannalla, 7 km etelään Adour-joen suulta,

13,000 as. Ennen vähäpätöinen kalastajakau-

punki, kohosi Napoleon lll:n aikana; uyk. vuo-

sittain n. 10,000 kylpyvierasta. Ympäristössä on
useita luolia, joista mainittavin on n. s. Chambrt
d' amnur".

Bias (n. 570 e. Kr.), kotoisin Jooniasta (Prie-

nestä), yksi n. s. seitsemästä viisaasta. Hänen
lausumikseen mainitaan muun muassa sanat:

,,kannan kaiken omaisuuteni mukanani", jotka
hänen kerrotaan sanoneen kansalaisilleen, kun
nämä piiritetystä kaupungistaan koettivat pelas-

taa aarteitaan.

Biasca, kauppala Tessiuin kanttonissa Sveit-

sissä, Rivieran piirikunnan pääpaikka, Gotthar-

din radan ja Tessin-joen varrella, 305 m yi.

merenp. Asukkaat katolilaisia, 2,752 (1900).

Viinikauppaa. TV. Sin.
Bibbiena /-<"'-/, Bernardo Dovizi de

(1470-1520), it. runoilija, kardinaali. Kuuluisa
Plautuksen „Menechmi"-komedian mukaan sepi-

tetyn näytelmäkappaleensa, sukkelan ja rivon

Calandrian tekijänä. V. K-i.

Bibel (ruots. : saks. •< kreik. 6t6ii'o = kirjat).

Raamattu (ks. t.).

Bibesco [-e'-J. 1. BarboDimitriB. (1801-

69), Valakian hospodari (herra), tunnettu ruh-

tinas S t i r b e y n nimellisenä, hän kun oli Barbo
Stirbeyn ottoperillinen. Opiskeltuaan Pariisin

yliopistossa, B. palasi n. 1826 kotimaahansa,
jossa hoiti useampien hallitusten aikana m. ra.

ministerinvirkoja. Niinpä veljensä (ks. seur.)

hallitessa B. oli sisäasiainministerinä 1843-46.

Ollessaan sittemmin 1849-56 sulttaanin nimityk-
sestä Valakian herrana B. sai maansa raha- ja

sotalaitoksessa, maanomistuksessa, koululaitok-

sessa y. m. paljon uudistuksia aikaan. V. 1857

B. kuului Bukarestin neuvoskuntaan, jonka tuli

päättää romaanialaisten ruhtinaskuntien (Vala-

kian ja Moldovan) asemasta, ja kannatti siinä

molempien valtojen yhtymistä jonkun ulkomaisen
prinssin johdon alle.

2. Gheorghe B. (1804-73) , ed. veli, Valakian
hospodari 1843-48. Hänkin opiskeli ensin Parii-

sissa ja palasi kotimaahansa hallinnollisiin vir-

koihin. Mutta kun ruhtinas Alexandru Ghica
nimitettiin 1834 hospodariksi, B. erosi niistä ja

toimi m. m. eduskunnassa Ghican kukistamiseksi

(1842). Itse hospodarina v:sta 1843 hän joutui

eduskunnan kanssa erimielisyyteen, jonka tähden

hän lakkautti sen kahdeksi vuodeksi. B. sai

maassaan useita parannuksia aikaan, mutta, tur-

vautuen Venäjän suojelukseen ja harrastaen
liiaksi ranskalaista sivistystä, joutui vai)aamie

lisen puolueen epäsuosioon ja oli pakoitettu eroa-

maan toimestaan ja lähtemään joksikin aikaa

maasta. V. 1857 B. valittiin samaan neuvoskun-
taan kuin veljensäkin ja kannatti samaa mieli-

pidettä romaanialaisten ruhtinaskuntien tulevai-

suudesta. Kuoli Pariisissa 1873.

3. Gheorghe B. (s. 1834), romaanialainen
kirjailija, edellisen poika. B. on ottanut osaa

ranskalaisessa armeiassa Meksikon ja saksalais-

ranskalaisi^en sotaan, jossa viimemainitussa Sc-

danin luona haavoittui ja joutui vangiksi. Hän
on julkaissut m. ni. sotamuistelmia ; asuu nykyi-

sin Bukarestissa. A. "'.

Bible [bniblj (engl.). Raamattu.
Biblia (kroik. = ,,kirjat") ks. R a a m a t t u.

Biblia pauperum (lat. = köyhien s. o. oppi-

mattomien raamattu), keskiajalla hyvin yleinen

kokoelma raamatullisia kuvia. Sellainen tunne-

taan puupiirroksina 13:nnelta vuosis. alkaen,

ennen kirjapainotaidon keksimistä. Kullakin

sivulla on neljä raamatullisten henkilöiden kuvaa
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ja kolme kuvausta, joista kaksi laidoilla olevaa
esittää vanhatestamentillisia aiheita ja keskellä
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Biblia pauperura.
Rebekka lähettää Jaakopin Labanin luo. Pako Egj-ptiin.

Mikal auttaa Davidia pakenemaan.

oleva uusitestamentillista aihetta. Viittaukset
raamatunpaikkoihin ovat enimmäkseen latinaksi.

Bibliofiili (kreik. 6i6?i'on = kirja, ja philos =

j'stävä). kirjainystävä, kirjainkokoilija, pitipä
hän sitten silmällä kirjojen sisällystä, ikää, har-
vinaisuutta, kuvittamistapaa tai paljaastaan nii-

den ulkoasua, entisiä omistajia y. m. s. Biblio-

fiili-seuroilla, joita on vars. Englannissa, on
m. m. tarkoituksena painattaa käsikirjoituksia
ja harvinaisiksi käyneitä vanhoja kirjoja sekä
jaella niitä vain jäsenilleen. [Kirjallisuutta:

Miihlbreeht, ,,Die Biicherliebhaberei am Eude des
19 Jahrh.", Berl. 1896 ; Eouveyre, „Connaissanees
nfeessaires ä un bibliophile" {5:s pain., 10 osaa)
Par. 1900; .,Zeitschrift fiir BiicherJreunde", Bie-

lefeld v:sta 1897.]

Bibliografi (kreik. bibliogra'phos < bibli'on =

kirja, ja jtrapÄeiM = kirjoittaa), muinaisajalla:
kirjojen kopioitsija; sittemmin: vanhojen käsi-

kirjoitusten lukija ja selittäjä; viimeksi: kirjal-

lisuuden luettelija ja selostelija, bibliografiain

(ks. t.) kirjoittaja.

Bibliografia (kreik. bibliographi'a = kirjain-

kirjoittaminen), se tiede, jonka tehtävänä on
kaikkien kansojen ja aikojen kirjallisten tuot-

teiden luetteleminen kuin myös tämän ohella,

erikoisissa tapauksissa, niiden selosteleminen
joko aakkosellisessa, aineen- tai ajanmukaisessa
järjestyksessä, ottamalla tai myös ottamatta
huomioon kirjojen sisällistä arvoa; kirjallisuus-

historian perusta ja täydennys. Bibliografia-

tiede voi käsitellä: kaikkien aikojen, maiden ja

tieteiden koko kirjallisuutta ; kaikkien aikojen,
maiden ja tieteiden tärkeintä kirjallisuutta

;

jonkun määrätyn ajanjakson kirjalli-

suutta
; jonkun määrätyn maan kirjalli-

suutta (esim. Suomen kirjall.: Pipping, „Luet-
telo suomeksi präntätyistä kirjoista", Helsingissä
1856-57; Vasenius, „Suomalainen kirjallisuus
1544-1877", Hels. 1878, ynnä viisi lisävihkoa
1878-1900; „Suomen kirjakaupan vuosiluettelo"
alkaen v:sta 1895; Unkarin kirjall.: Petrik
ja Sziläghyi, „Bibliographia Hungariae 1712-
1860", Budap. 1888 ja seur.) ; jotain eri-
koista tieteenalaa (esim. suomalais-ugri-
laista kieli- ja kansatiedettä: ,,Bibliographie der
finnisch-ugrischen sprach- und volkskunde" v:sta

1900 alkaen professorien E. N. Setälän ja K.
Krohnin toimittamassa aikakauskirjassa ,,Fin-

nisch-ugrische Forsehungen" ; Berliinin historiall.

seuran v:sta 1878 alkaen julkaisema „Jahres-
berichte der Geschichtswissenscha£t", jossa kaik-
kien maiden uusin hist. kirjallisuus luetellaan

ja tärkeämmissä kohdin lyhyesti selostellaan, ja

jossa Suomessakin ilmestynyt hist. kirjallisuus

on tarkasti otettu huomioon) ; harvinaisia,
kallisarvoisia, kiellettyjä kirjateok-
sia : aikakausittain (esim. viikottain ilmestyvissä
vihkosissa) uusinta, vasta ilmesty-
nyt tä kirjallisuutta j. n. e. [Kirjallisuutta:

Petzholdt, „Bibliotheca bibliographica", Lpz.
1866; Vaille, „Bibliographie des bibliographies".

Par. 1883, lisäv. 1887; Kleemeier, „Handbueh
der Bibliographie, kurze Anleitung zur Bucher-
kunde", Wien 1902.] Y. W.
Bibliographisches Institut /-</'- &'-], tun-

nettu kustannusliike, joka kustantaa m. m.
Meyerin tietosanakirjaa, ks. Meyer.

Bibliolatria (kreik. 6i6ii'o» = kirja, ja tetre'io,

palvelus) , raamatullisen sanan kirjaimen taika-

uskoinen kunnioittaminen ja palveleminen.
Bibliomania (kreik. 6!6/t'o?i = kirja, ja mani'a

= vimma, siis oik. ,,kirjavimma") , intohimo, joka
kohdistuu harvinaisten kirjain kokoilemiseen ja

omistamiseen. B. sai alkunsa Alankomaissa,
josta se on levinnyt kaikkiin sivistysmaihin ja

saavuttanut suotuisan maaperän vars. Englan-
nissa. Niinpä esim. kerran Lontoossa (1812)

maksettiin kappaleesta Boccaccion ,,Decamero-

ne"n vanhinta painosta (1471) 2,260 puntaa, s. o.

56.500 Smk.
Biblioteekki (kreik. biilVon = kirja, ja ihvke =

säilytyspaikka), kirjasto (ks. t.}. — B i b 1 i o-

t e k a a r i. kirjastonhoitaja.

Bibliotbeca Corvinlana ks. C o r v i n a.

Bibliotheque Nationale f-te'k nasiona'l],

Ranskan valtionkirjasto Pariisissa, maailman
suurin kirjasto, sisältää enemmän kuin 2,600,000

kirjanidettä.

Biceps (lat. Jis = kahdesti, ja capMi = pää),
..kaksipäinen". 1. Janus jumalan nimi. — 2. Eräs
olkavarren ja reiden lihas.

Bichat [bisa'], Marie Francois Xavier
(1771-1802), ransk. lääkäri, tunnettu erinäisten

kudosten histologista rakennetta koskevista tut-

kimuksistaan. Hänen huomattavimmat teoksensa

ovat „Anatomie gön^rale" (1801) ja „Recherches

sur la vie et la mort" (1800).

Bicinium [-i'n-J (lat. = „kahdenlaulu") , 16:n-

nella vuosis. käytetty taiteellisten 2-äänisten

laulusävellysten nimitys. I. K.
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Bicornes, kanervamaiset, parvi kaksi-
sirkkaisten kasvien luonnollisessa järjestelmässä.
Useimmin nahkealehtisiä, alativihreitä pensaita
tai varpuja; hyvin huomattavana tuntomerkkinä
ovat »arvimaisilla lisäkkeillä varustetut heteiden
ponnet.
Bicycle [-si'kl] (ransk.), polkupyörä.
Bidassoa [-ö'a] (Vidassoa), 53 km pitkä

joki Pohjois-Espanjassa Pyreneitten etelärin-

teellä, laskee Biskajan-lähteen. 20 km:n matkan
se on Ranskan ja Espanjan rajana. Fasaani-
saarella B:u suussa tehtiin Pyreneitten rauha
1659.

Bidder, Hei n r ich Friedrich (1810-94),
ven.-saks. fysiologi, kotoisin Liivinmaalta, 1834
ylim. professoriksi Tarttoon, 1842 anatomian,
1843 fysiologian ja patologian professoriksi.

1857-64 B. oli yliopiston rehtorina. 1809 hän
täysin palvelleena otti eron. B:n gangliot,
kaksi sydämen vagushermoon kuuluvaa ganglio-
soluryhmää, jotka ovat sydämen etehisten väli-

seinässä kohta etehisten ja kammioitten välisen
rajan yläpuolella. M. 0-B.
Bidee (ransk. bidet) , tav. posliinista tehty

ja raliintapaisella jalustalla varustettu pesuhiitos
alaruumiin pesua varten; käytetään erittäinkin
emättimen huuhteluissa.

Bidens, r u s o k k i, kasvisuku Comjiosilre-

heimossa. Suvun parhaana tuntomerkkinä ovat
pähkylät, joiden latva on
varusteltu 2-4:llä kankealla,
alaspäin kääntyneillä väkä-
sillä reunustetulla piikillä.

Näiden avulla tarttuvat päh-
kylät eläinten karvoihin, ih-

misten vaatteisiin j. n. e.,

jonka kautta kasvi pääsee

leviämään. Mykeröt kelta-

kukkaisia, lehtiasento vas-

takkainen. Suomessa 3 lajia,

joista B. tripartitus erittäin

yleinen ojissa y. m. märissä
paikoissa.

Bidermann f-i-I, Hermann Ignaz (1831-

92) , itäv. valtiotieteilijä, kuoli Grazin yliopis-

ton professorin;i. B. on kirjoittanut ansiokkaita

valtiotieteellisiä, historiallisia ja kansatieteel-

lisiä teoksia Itävalta-Unkarin alueella asuvista

kansoistn.

Bidevind (hoU. bij de wind = cngl. by tlif

wind = saks. bci dem winde) . Kun alus purjehtii

niin paljon kuin mahdollista tuuleen (hanka-
tuuleen), ilman että purjeet palavat, sanotaan
sen kulke\;in bidevind (,,pitivinniä").

Bidz ks. B i t z.

Bidzapur ks. B i j a p u r.

Biebrich, kaupunki Saksassa, Wiesbadenin
liallintopiirissä (Hesscn-Xa.ssau.ssa), Reinin var-

rella; 18,980 as. (1905), melkoinen rauta- ja se-

raenttiteoUisuus. Linnassa asuivat 1744-1840

Nassaun herttuat.

Biebrichin sarlakki, eräs tetra-atsoväriaine,

jcta saadaan ])arittamal]a diatsoatsobentsolidi-

sulfohapi)oa /J-naftoliu kanssa. Värjää villan ja

silkin knuniisti kotsenillipunaiseksi.

Biedermaier [bi-], luillunkurinen henkilö-

tyyppi, joka Saksassa on tullut kansanomaiseksi
varsinkin „Fliegende Blätterien" kautta ja edus-

taa omahyväistä ja herkkäuskoista, poroporva-

Bidens tripartitus.

rillisen ahdasmielistä henkilöä. — B:i n-a jaksi
sanotaan Saksassa 19:nnen vuosis. keskimaita,
jolloin oli vallalla idyllinen itsetyytyväisyys
vuatimattomine hengennautintoineen. — B:i n-

tyyli, tälle ajalle ominainen kuosi puvuissa,
huoneiden sisustuksessa y. m.
Biedermann /ii-/, Friedrich Karl (1812-

1901), saks. politikko ja kirjailija, professori
Leipzigissä, toimitti useita aikakauskirjoja ja

otti innokkaasti osaa Saksan valtiolliseen elä-

mään. B. harrasti pikkuvaltioiden liittymistä

Preussiin ja kuului Saksan valtiopäivillil kan-
sallis-vapaamieliseen puolueeseen. Häu julkaisi

useita filosofisia ja historiallisia teoksia, m. m.
,,Erinnerungen aus der Paulskirche" (1849) ja

„Mein Leben" (1886). (J. F.)

Biedertin kermasekoitus {bi-J. Saks. lasten-

lääkäri Biedert (s. 1847) huomasi, että lapsi

ruuansulatushäiriöissä, jolloin se ei siedä taval-

lista maitoa, usein viihtyy hyvin saadessaan
kermasekoitusta, mikä sisältää (alkusekoitus)

1 % kaseinia, 2-2 '/j % rasvaa ja n. 4 % maito-
sokeria. B:n mukaan voidaan sekoitukseen lisää-

mällä maitoa vähitellen totuttaa lasta sitten jäl-

leen maitoon. Lapsen iän mukaan ehdottaa B.

seuraavat sekoitukset:

maito-
kermaa, vettä, sokeria, maitoa.

1-2 kuukautta 125 g. 375 g. 15 g. —
2-3 „ 125 „ 375 „ 15 „ 75
3-4 „ 125 „ 375 „ 15 „ 125
5-6 „ 125 „ 375 „ — „ 250
6-7 „ 122 „ - „ - „ 375
8-9 „ — „ 250 „ — „ 500

B:n sekoitusta käytetään nykyään usein meil-

läkin. M. OB.
Biefve [bjev], fidouard de (1809-82) , belg.

taidemaalari. B. liittyi uusimman belgialaisen

historiamaalauksen uranaukaisijoihin ja oli tai-

tava värien käyttäjä. Hänen paras, v. 1841 val-

mistunut, nykyään Brysselin kansallismuseossa
oleva taulunsa esittää alankomaalaisen aatelin

kompromissia inkvisitsionin vastustamiseksi
1506.

Biela, kaksi Elben syrjäjokea, Erzgebirgeltä,
toinen Böömissä, toinen (Bielitz) Saksissa. Vii-

nu'ksimainituu laakso (B i e 1 a g r u n d) on Sak-
sin Sveitsin kauneimpia seutuja.

Biela [-e'-J, Wilhelm von (1782-1856).

itäv. sotilashenkilö, kuoli Venetsiassa; otti o.saa

useihin sotaretkiin; keksi "/, 1826 hänestä ni-

mensä saaneen pyrstötähden, jonka radan hän
laski, sekä lisäksi kaksi muuta pyrstötähteä.
Bielefeld [bilefelt], kaupunki Preussissa,

VVestfalenin maakunnassa, Mindenin piirikun-

nassa, Lutter-joen varrella lähellä Teutoburgin
metsää, 71,797 as. (1905). Useita tehtaita, West-
falenin pellava- ja alusvaateteoUi.suuden päil-

paikka. B:n vieressä ovat pastori v. Bodel-

seh\vingin (ks. t.) perustamat suuret hyvänteke-
väisyyslaitokset.

Bielenstein [bllanstäin], August Johann
Gottfried (1826-1907), lättiläinen kielentut-

kija, VTsta 1867 (lähellä Mitauta sijaitsevan)

Poblfnin saks. seurakunnan pappi: v:sta 1864
„Lättiläisen kirjallisuusseuran" esimies. Julkaisi

lättiläisen kieli- ja kansatieteen alalta useita,

perustavaa laatua olevia tutkimuksia (pääteok-
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set: „Die lettische Sprache naeh ihren Lauten
und Formen", 2 osaa, Berl. 1863-64; „Die Gren-
zen des lettischeu Volksstammes uud der letti-

schen Sprache in der Gegenwart und im 13 Jahr-
hundcrt" ynnä siihen kuuluva kartasto, Piet.

1892) ; johti Ulmannin lättiläis-saksalaisen sana-

kirjan (ilm. Riiassa 1872) julkaisemista tekijän

kuoltua; julkaisi lättil. kansanrunoutta (m. m.
lättil. arvoituksia: ,,Tausend lettische Rätsel",

Mitau 1881). B:n tarkastama ja korjaama lät-

tiläinen raamatunkäännös ilmestyi v. 1877.

Hänen kuolemansa jälkeen ilmestyi „Die Holz-

bauten und Holzgeräte der Letten", I (1907).

r. w.
Bielke (Bj elke). Ruotsin vanhimpia ja huo-

mattavimpia aatelissukuja, tunnettu 1200-luvun
loppuajoista saakka. Nimi, joka tuli käytäntöön
vasta 1500-luvun loppupuoliskolla, johtuu vaa-

kunamerkistä: kaksi kultaista parrua (= ruots.

bjelke) sinisellä pohjalla. Suvun jäsenistä mai-
nittakoon:

1. N ils Tur enpoika B. (k. 1364), Suo-
men käskynhaltija, Suomen y. m. maakuntain
laamanni, drotseti ja valtaneuvos. B. johti Ruot-
sin hallintoa Maunu Eerikinpojan ollessa toi-

sella Venäjän-retkellään 1350-51. Eerik XII
määräsi hänet n. 1357 Suomen käskynhaltijaksi.

Oli 1362 Suomen laamannina, siis siihen aikaan,
jolloin maamme asukkaille annettiin oikeus ottaa
osaa kuninkaanvaaleihin. Vehkeili yhdessä mui-
den ylimysten kanssa Maunua vastaan ja ajettiin

maanpakoon 1363, mutta palasi Ruotsiin Albrekt
Mecklenburgilaisen seurassa, jolta hän avustaan
sai Viipurin läänineen. V. 1364 B. seurasi Al-

brektia Suomeen, missä hän menetti henkensä
Turun linnan piirityksessä s. v.

2. Ture Turenpoika B. (k. 1489),
marski. Kuului Tanskan unionin kannattajiin
ja Kaarle Knuutinpojan vihamiehiin, vaikka oli-

kin hänelle sukua. Tanskan sodan aikana B. oli

kavallusvehkeissä vihollisten kanssa ja pakeni
Tanskaan, mutta palasi Ruotsiin Kristian I:n

seurassa 1457. B. tuli nyt m. m. marskiksi ja

Tukholman linnan päälliköksi. Myöhemminkin
hän aina piti Tanskan puolta unionitaisteluissa,

niin esim. Brunkebergin tappelussa 1471.

3. Erik Turenpoika B. (k. 1511), Suo-
men käskynhaltija, edellisen poika, valtaneuvos.
B. oli 1489 Tukholman linnanvoutina ja 1494-99

Stegeborgin päällikkönä. Sai Hannu kuninkaalta
ritarinarvon ja v. 1499 Viipurin sekä Savonlin-
nan lääneineen, mutta luopui kuninkaasta, kun
Sten Sture 1502 tuli Suomeen, jolloin hän sopi

valtionhoitajan kanssa Hollolan pappilassa.
Svante Sture määräsi hänet koko Suomen ynnä
Ahvenanmaan käskynhaltijaksi 1504, sekä osoitti

hänelle muutenkin luottamusta, mutta elämänsä
loppuaikoina B. kuitenkin joutui kireihin välei-

hin valtionhoitajan kanssa. B. hankki välirauhan
Venäjän puolelta 1504 ja 1510, aikaansai kauppa-
yhteyttä Viron kanssa, teki ensimäisen yrityk-
sen Saimaan yhdistämiseksi mereen kanavalla
ja johti yleensä rauhattomana aikana ansiok-

kaasti Suomen hallintoa, vaikka hän ei voinut-
kaan estää tanskalaisia hävittämästä Ahvenan-
maata ja ryöstämästä Turkua (1509). B. kuoli
luultav. toukokuun alussa 1511 Viipurissa.
„Häntä suree koko maa", sanotaan vähän aikaa
myöhemmin kirjoitetussa kirjeessä. G. R.

4. HogenskildB. (1538-1605) , valtiomies,
vapaaherra ja valtaneuvos. Vanhemmat olivat
valtaneuvos Nils Pietarinpoika B. ja Suomesta
kotoisin oleva Anna Hogenskild (sen ajan asia-
kirjoissa:

, ,suomalainen Anna Akerössä"). Kasva-
tettiin jonkun aikaa Turussa Agricolan johdolla,
ja lähetettiin, veljessodan syttyessä 1563 Eerik
XIV:n ja Juhana herttuan välillä, kuninkaan
puolesta Suomeen sovintoa hieromaan, mikä
kuitenkaan ei onnistunut. Oli oppinut, viisas
ja varova, mutta myös itsekäs ja vehkeilevä
mies. B. koetti aina pysyä hyvissä väleissä hallit-

sijaan, niinpä Juhana III:n aikaan puuhaamalla
hänen liturgiansa hyväksi. Varsinkin B. tahtoi
saada aateliston oikeudet laajennetuiksi, mikä
osaksi onnistuikin Juhanan noustessa valtaistui-

melle, sekä toivoi Puolan unionista koituvan
uuden ylimysvallan kultaisen ajan. B. joutui
kuitenkin, kuten useat muutkin ylimykset, lo-

pulta Juhanan epäsuosioon. — Kun muut neu-
vosherrat riitaantuivat Kaarle herttuan kanssa
Söderköpingin valtiopäiväin jälkeen, pysyi B.

varovaisesti loitompana neuvotteluista, eikä

häntä voitukaan Linköpingin valtiopäivillä 1600
todistaa syypääksi, kun toiset neuvokset tuo-

mittiin kuolemaan. B. pidettiin kuitenkin van-
keudessa. Myöhemmin hänen takavarikkoon
otetut kirjeensä hänet langettivat, ja hänen yh-
teytensä Sigismundin kanssa todistettiin, jolloin

hän Tukholman valtiopäivillä 1605 tuomittiin

kuolemaan valtionkavalluksesta ja mestattiin.

G. R. (K. G.J
5. Klas B. (1544-1623), edellisen veli, val-

tiomies. Häntä käytettiin useissa lähetyksissä

;

oli Juhana III:n aikana kelvollisuutensa, rik-

kautensa ja naimisensa kautta Gunilla kuningat-
taren sisaren Elsan kanssa vaikutusvaltainen

henkilö. B. piti Sigismundin puolta ja haastet-

tiin, kuten veljensäkin, Linköpingin valtiopäi-

ville vastaamaan käytöksestään, mutta nöyrtyi

Kaarle herttuan edessä ja armahdettiin. Kar-
koitettiin valtakunnasta 1606, mutta sai 1615

palata takaisin.

6. Ture B. (1548-1600), valtiomies, edellis-

ten veli, valtaneuvos. Sai huolellisen kasvatuk-

sen ja opiskeli kauan Saksan ja Italian yliopis-

toissa. 1585-86 hän Ruotsin valtuutettuna otti

osaa Venäjän kanssa pidettyihin neuvotteluihin.

Sigismundin ja Kaarle herttuan riitaantuessa

hän piti lujasti edellisen puolta ja pakeni 1598

Kustaa Banörin seurassa Puolaan. Stänge-joen

tappelun jälkeen B. jätettiin Kaarle herttuan

valtaan, syytettiin Linköpingin valtiopäivillä,

tuomittiin kuolemaan valtionkavalluksesta ja

mestattiin. B. oli oppinut, kaunopuhelias ja ulko-

muodoltaan komea mies.

7. G u n i 1 1 a B. (1568-97) , kuningatar, valta-

neuvoksen Juhana Akselinpojan tytär ; kiitetty

kauneudestaan ; meni 1585 naimisiin Juhana
III:n kanssa tullen tämän jälkimäiseksi puoli-

soksi. Suostumuksensa hän oli antanut vasta

sukulaistensa pakoituksesta. Hän käänsi kunin-

kaan mielen pois tämän katolisista harrastuk-

sista ja sai hänet vapauttamaan 1590 vangitut

neuvosherrat. Hänestä syntyi Juhana, Itägöö-

tanmaan herttua. Suomessa G. ei koskaan
käynyt, vaikkakin hänellä täällä oli läänityksi-

nään alinen Satakunta ja alueita Varsinais-

Suomessa. O. R.
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8. Nils B. (1569-1639), valtaneuvos Ture
B:n, Salestadin herran poika. B. opiskeli Sak-
sassa ja meni myöhemmin Kaarle herttuan pal-

velukseen päästen 159-1 hänen neuvosherrakseen.
Hän oli 1599 sen tuomioistuimen jäsenenä, joka
Turussa tuomitsi Arvid Stälarmin y. m. kuole-
maan, tuli valtaucuvokseksi 1605 tai 1606 ja va-

paaherraksi 1608, nimitettiin jäseneksi Svean
hovioikeuteen 1614 ja oli valtakamarineuvoksena
1615-23. V. 1623 B. tuli Turun hovioikeuden eusi-

mäiseksi presidentiksi ja samalla gubernaatto-
riksi eli maaherraksi Suomen maaherrakuntaan,
joka käsitti maastamme kaiken muun paitsi

Ahvenanmaan, Pohjanmaan ja Käkisalmen lää-

nin. V. 1630 B. erosi presidentin virasta ja 1631
gubernaattorin toimesta, jonka jälkeen hän toimi
Ruotsissa valtaneu%'oksena y. m. viroissa. Virka-
toimissaan B. oli järjestystä ja oikeutta harras-
tava. V. 1624 hän pani kamreeri Juhana Otten-
poika Kleblattin avulla alkuun vähän aikaisem-
min päätetyn maanmittailun hallintopiirissään

ja ehdotti sen yhteydessä toimeenpantavaksi
uuden verollepanon. Liiallinen on hänestä noin
100 vuotta hänen kuolemansa jälkeen annettu
arvostelu, että hän oli maastamme kaiken väki-
vallan häätänyt. B:n sivistysharrastusta todis-

taa hänen ehdotuksensa hallitukselle vma 1629,
että maahamme perustettaisiin muutamia pro-
fessorinvirkoja käsittävä akatemia, minkä tuu-

man Pietari Brahe sitten toteutti. A'. A". M.
9. Sten NilsinpoikaB. (1624-84), vai-

tiorahastonvartija, synt. Turussa. Kohosi 1657
amiraaliksi ja valtaneuvokseksi sekä 1672 valtio-

rahastonvartijaksi. V. 1673 B. tuli Etelä-Suo-
men laamanniksi. Hän osoitti yleensä virkamie-
henä työkykyä ja kelvollisuutta. B. oli M. G. de la

Gardien ja Ranskan liiton vastustajia. G. R.
10. Nils B. (1644-1716), sotapäällikkö, ken-

raalikuvernööri. B. sai 1649 esi-isäinsä ansiosta
Korpon vapaaherrakunnan. Kunnosti itseänsä
varsinkin Lundin taistelussa v. 1676; otti kun-
niakkaasti osaa Itävallan ja Turkin väliseen
sotaan 1684-87. Oltuaan korkeissa viroissa,

m. m. Viron ja Pommeriu kenraalikuvernöörinä,
hän joutui Kaarle XII:n epäsuosioon ja tuomit-
tiin 1705 kavalluksesta y. m. kuolemaan. Btn
henki säästettiin, mutta hän menetti tiluksensa

ja pysyi vuoteen 1715 vankeudessa.
11. Ture Gabriel B. (1684-1763), kreivi,

sotilas, valtiomies, edellisen poika. Opiskeli ulko-

mailla, otti kunnialla osaa Kaarle XII:n sotiin

ja oli myös kuninkaan seurassa Turkinmaalla.
Tuli 1727 valtaueuvostoon, missä liittyi Arvid
Hornin kannattajiin. B. pantiin hattujen voiton
johdosta 1738 viralta, mutta .sai sen takaisin
1701.

12. Sten Karl B. (1709-53), vapaaherra,
tieteenharjoittaja. Sai huolellisen kasvatuksen
ja kohosi virkamirsuralla Turun hovioikeuden
varapresidentiksi 1746. B. harrasti suuresti

luonnontieteitä, varsinkin kasvioppia ja kannatti
myös muiden, kuten P. Kalmin tutkimuksia.

13. Turo Johan B. (1742-92) , vapaaherra,
osallinen Kustaa IIT:n murhassa; jätti pian val-

tion palveluksen, johon ensin oli antautunut.
Osallisena salaliitossa, jonka tarkoiiuksona oli

murhata Kustaa III, B. nautti myrkkyä vält-

tääkseen rangaistusta, mikä kohtasi hänen rikos-

tovereitaan. B. tunnusti ripissä kuolinvuoteel-

laan syyllisyytensä, mutta kieltäytyi ilmaise-
masta muita salaliittolaisia. G. H.

Bielski [-e'-], Martin (1495-1575), puol.

historiankirjoittaja, oli nuoruudessaan mukana
useissa sodissa, kirjoitti ensimäiset puolankieli-
set historialliset teokset: „Kronika swiata"(1550),
yleinen historia, ja „Kronika polska" (1597),
Puolan historia, jonka hänen poikansa päätti ja
julkaisi; on myöskin sepittänyt kaksi satiirista

runoa ja erään sotataitoa käsittelevän teoksen.
Bien fbiä'] (ransk.), hyvin; b.-a i m 6 [-eme'],

suuresti rakastettu, armas.
Biennis [-e'-] (lat.), kaksivuotinen; b i e ii-

n i u m, kaksivuotiskausi.
Bier [birj (saks.), olut.

Bierfreund [birfröinlj, Lorentz Kris-
tian Theodor (1855-1906), tansk. taide- ja

kirjallisuuskriitikko. Elokas, notkea kaunotie-
teellisten tutkielmain kirjoittaja, jonka varsinkin
taidehistorialliset kuvaukset ovat herättäviä.
Kirjoittanut m. m. „Shakespeare og hans kunst",
„Rembrandt", „Florens I-II". V. K-i.

Biermanns [bir-J, Cornel Joseph (1800-

80), saks. metsänhoitomies. Hyvin tunnettu on
hänen keksimänsä n. s. B:n metsänistutustapa,
jossa käytetään kuoppaistutusta, mutta kuoppa
täytetään turvetuhalla ja lannoitusmullalla.

A. C.

Biesbosch [bisbosj (holl. bies = kaisla, ja

bosch - pensaikko) 1. het Bergsche Veld,
matala, rämeinen, 200 km" laaja, saaririkas
suistomaa-alue Alankomaissa, Etelä-Hollannin ja

Etelä-Brabantin maakuntain välillä sekä Dord-
rechtin kaupungista kaakkoon. B. on n. s. Hol-
landsch Diepin ja Haringvlietin kautta Pohjan-
meren yhteydessä. Se syntyi 18-19 p. marrask.
1421, kun Maas särki sulkunsa. Tulva hävitti
silloin 72 kylää ja n. 100,000 ihmistä hukkui.
Nyt on maa ojittamalla ja sulkulaitoksia raken-
tamalla kuivatettu ja hävitetyistä kylistä 34
uudelleen rakennettu.
Biese-Ahlman, Helmi (s. 1867) , suom. taide-

maalari, kotoisin Helsingistä. Läpikäytyään
Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulun ja

opiskeltuaan yksityisesti G. Berndtsonin joh-

dolla, rva B. on pääasiallisesti maalannut maise-
mia, usein sangen tuoreesti ja reippaasti. Hän
on myös toiminut piirustuksenopettajana.

Biffi (engl. beef), pihvi.

Bifilaari (lat. bis = kahdesti, ja filum = säie)

.

kaksisäikeinen.
Biformi (lat. ftis = kahdesti, ja /'örmo = muoto),

kaksimuotoinen. — Biformiteetti, kaksi-
muotoisuus.
Bifrost, mskand. uskonnossa se ..notkuva

silta", jota myöten jumalat astuivat alas maan
päälle ja joksi kuviteltiin sateenkaarta.
Bifurkatsioni (lat. 6!s = kahdesti ja furca =

haarukka), kahden jokialueen välinen luonnol-
linen yhteys, esim. yhteinen lisäjoki. B. syntyy
vedenjakajan (ks. t.) ollessa kahden jokialueen
välillä niin vähän kehittynyt, että lähteet saat-

tavat virrata mole-apiin suuntiin. B. voi myös
syntyä taaksepäin kulkevan (regressiivinen) uur-
tamisen (erosionin) vaikutuksesta, kun joki

vesimäärän suuretessa siirtää lähteensä yhä
kauemmaksi suultaan. Tällöin se voi uurtautua
vuoriharjanteittenkin jioikki ja siten saavuttaa
toisen jokialueen. Suurin ja tunnetuin b. on



1037 Biga—Bijapur 1038

Casiquiare-joki Etelä-Ameriikassa, joka lähettää
haaran Orinoco-jokeen ja toisen Amazon-virran

8° vv-uBU-L--g^Uretimr.

Casiquiareu bifurkatsioui.

Rio Negro nimiseen lisäjokeen. Tunnettu b. Eu-
roopassa on Tärännön-joki, joka toisiinsa yhdis-

tää Tornion- ja Kainuun-joet. Myös järvi-b:eja

tavataan, ja ovat ne yleisempiä. Suomessa Lum-
mene ja Vesijako kuuluvat sekä Saimaan että

Päijänteen vesistöön. W. S-m.
Biga. Ibi-] (lat.), kaksivaljakko.
Bigamia (lat. fcis = kahdesti, ja kreik. gamos =

avioliitto) , kaksinnaiminen.
Big Horn Mountains [big hoan mauntinz],

metsäinen vuorijono Yhdysvaltojen Wyomingin
valtiossa, kork. huippu Cloud Peak 4,100 m.
Vuoriöljylähteitä.

Big Horn Kiver [big ho3n riva], Pohj.-Amerii-
kassa, Yellowstonen syrjäjoki ; saa alkunsa Wind
River Range-vuorilta Wyomingissä ja laskee

pääjokeen Big Horn City nimisen kaupungin
luona: n. 800 km pitkä. W. S-m.
Bignon [binjö'], Louis Pierre fidouard

(1771-1841), ransk. valtiomies ja historioitsija.

B. toimi vallankumouksen ja Napoleon I:n aikana
diplomaattina, m. m. Ranskan edustajana Ber-
liinissä 1802-03. Jenan tappelun jälkeen hän
hoiti (1806-08) Preussin domeenien ja raha-

asiain hallintoa, samaten Itävallassa (1809) ; oli

sen jälkeen muutamia vuosia lähettiläänä Var-
sovassa pitämässä vireillä puolalaisten toiveita.

Satapäiväisen keisarivallan aikana (1815) hän
oli Waterloon tappelun jälkeen ulkoasiain minis-
terinä allekirjoittaen Pariisin toisen antau-
muksen. Edustajakamarin jäsenenä 1817-37,

jolloin siirtyi paarien kamariin, B. m. m. esiintyi

pyhän liiton politiikkaa vastaan. Hän on jul-

kaissut muutamia historiallisia teoksia. Näistä
on tärkein: ,,Histoire de France depuis le 18

brumaire jusqu'en 1812" (1829-38), jonka hän
kirjoitti Napoleonin testamentissaan lausumaa
toivomusta noudattaen. B:n muistelmat: „Sou-
venirs d'un diplomate", ilm. 1864. J. F.

Bignonia, troopillinen kasvisuku Bignoniacece-

heimossa. B. Icucoxylonin, Antilleilla kasvavan
puun tummaa, kovaa ja kestävää puuta käyte-

tään puusepäntöihin vihreän, ruskean tai kel-

taisen ebenholtsin nimellä. Muutamia kiipeile-

viä, komeakukkaisia lajeja viljellään ansa-
reissa.

Bigottl (ransk. ja engl. bigot < saks. bei
Go((= jumalan nimessä), umpijumalinen, yltiö-

harras, tekopyhä.
Bihar-vuoristo Unkarissa muodostaa osan

Siebenbiirgenin läntisistä reunavuorista Vuolaan
ja Mustan Körös-joen välillä. Korkeimmat hui-
put ovat Kukurbeta 1,851 m ja Vlegyäsza 1,84S
ra yi. merenp. Vuorissa on paljon omituisia,
linnantapaisia louhikoita, luolia sekä vesiputouk-
sia. Täällä Körös- ja Szamos-jokien lähteet
sijaitsevat.

Bihe, maakunta Portugalin Angolan siirto-

kunnassa Lounais-Afrikassa, Benguelan itäpuo-
lella, 6,500 km=, 370,000 as. (1898); asukkaat
u. s. biheuos, ovat portugalilaisista ja alkuasuk-
kaista syntynyttä sekakansaa, joka on tunnettu
m. m. kauppataidostaan. Maakunnan pääpaikat
ovaL Belmonte ja Kabongo. W. S-m.

Biisami, lääkintäaine, ks. Myski.
Biisamirotta eli majavarotta (Fiber zibethi-

ciis), my,Yränheimoon kuuluva jyrsijä, joka
elää Pohjoi^-

Ameriikan
järvissä ja

joissa. Se ou

50 cm pitkä,

josta puolet

tulee tyves-

sään litisty-

neen ja kan-
keakarvaisen
hännän osalle, Hiis.imiroua.

ja muistuttaa
elämäntavoiltaan majavaa. Sukupuolielinten

luona on myskinhajuinen öljyrauhanen. Sen
nahka on ruskea, hieno ja pehmeävillainen,

peitinkarvat pitkiä, kiiltäviä. Kanadasta tuo-

daan vuosittain noin kolme milj. nahkaa, joita

käytetään turkeiksi. K. M. L.

Biisamisika, ks. N a p a s i k a.

Biisamiturkki, ks. Biisamirotta.
Biisoni (Bos americanus), Pohj.-Ameriikassa

elävä härkälaji, n. s. „bvffalo", jolla on erin-

omaisen paksu, korkea-
selkäinen eturuumis, iso,

hyvin kuperaotsainen

pää, lyhyet sarvet,

hoikka takaruumis, lyhyt ^ „•»•
ja paksu häntä. Ruumiin ,^-.^4»-» ':^.«B^^W -''"^

korkeus 1,5 m, pituus *^;?^

2,5-2,8 m, turkki tiheä, ' -^ 'j^-.'y.iii ^
'

vaalean ruskea. B. on jo Biisoni,

useita vuosikymmeniä ol-

lut melkein kokonaan sukupuuttoon hävitetty

(elää rauhoitettuna Yellow3tone-alueella) , mutta
tavattiin ennen tuhatlukuisissa laumoissa kaikki-

alla Pohj.-Ameriikan aroilla. Intiaanit pyysivät

b:eja hevosen selästä käyttäen heittosilmukkaa

(lassoa) . Eläintä ei ole saatu kesyttymääu. Sen

sukulainen Euroopassa on Kaukaasiassa ja Liet-

tuassa elävä visentti.

Bijabur [bidSäpu'3], kaupunki britt. Intiassa,

Bombayn presidenttikunnassa. 16:nnella ja 17:n-

nellä vuosis. se oli komea ja väkirikas kaupunki
samannimisessä valtakunnassa, jonka Jussuf

1488 oli perustanut. Aurengzibin 1686 valloi-

tettua B:n yhdistettiin se suurmogulin valta-
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kuntaan. Monet rauniot B:n ympärillä todista-

vat kaupungin loistoajasta. Nyt ou kaupunki
rappiolla, 23,811 as. (1901).

Bijou [bizu'] (ransk.), kalleus, aarre.

Bijsk, kaupunki Siperiassa, Tomskin kuverne-
mentissa, B:n piirissä, Altai-vuorten pohj.-puo-

lella ; Obin Eija ja Katun nimisten lähdejokien
yhtymäkohdassa, 17,964 as. (1897). Ob-virta on
tänne saakka purjehduskelpoinen. B. käy kaup-
paa Kiinan ja kalmukkien kanssa. B:n piiri
125,730 km^ 334,042 as. (1897). Pääelinkeinot:
maanviljelys, karjanhoito ja kauppa. TT. S-m.
Bikarbonaatti (lat. 6is = kahdesti, ja carbu =

hiili), hapan hiilihapon suola. Esim. NallCOa
hapan hiilihappoinea natriumi, natriumbikarbo-
naatti.

Bikelas [vike'lasj, Demetrios (1835-1908)

,

uuskreikk. kirjailija, kotoisin Syran-saarelta,
asui jonkun aikaa Lontoossa, jossa hänen isänsä
oli kauppiaana, asunut viimeksi Pariisissa. B. on
nykyisen Kreikan huomatuin kirjailija, etevä
sekä lyyrikkona että novellikirjailijana, matka-
kuvien kertojana, valtiollisena kirjailijana ja

Shakeaspearen kääntäjänä. Hänen etevin novel-
linsa „Lukis Laras" on käännetty suomen kie-

lelle. Useita teoksistaan hän on julkai-ssut rans-
kan kielellä. (L. H.)

Bikir (Polypterus bichirj, kiillesuomuisten
ryhmään kuuluva kala, joka elää Keski-Afrikan
joissa. B. on 120 cm:in mittainen, liereä, sillä

on pitkä, moniosainen selkäevä ja vatsaevät
ovat takana lähellä peräevää. Suomut neliö-

mäisiä, luunkovia. Elää mudassa, jossa liikkuu
kiemurrellen kuin käärme. On läheistä sukua
maan historiassa aikaisimmin eläneille kaloille,

jotka melkein kaikki muut ovat kuolleet suku-
puuttoon.

Bikol, malaijilainen, pääasiallisesti Luzonin
saarella (Filippiineillä) asuva heimo, 800,000
henkeä. B:it ovat rauhallista, puolisivistynyttä,
maanviljelystä harjoittavaa kansaa; heidän kie-

lensä eroaa tagaalein kielestä. W. S-m.
BikoUateraalinen ks. Johtojanne.
Bikonkaavi (lat. 6ts = kahdesti, ja concavus =

kovera), molemmin puolin kovera.
Bikonveksi (lat. 6i.s = kahdesti, ja conve'xus =

kupera), molommin puolin kupera.
Bikuspidaali ks. B i k u s p i d i.

Bikuspidi 1. bikuspidaali (lat. his = kah-
desti, ja CHs/ds = kärki), ,,kaksikärkinen", käy-
tetään tarkoittamaan sekä niitä kahta ham-
masta, jotka ihmisellä ovat heti kulmahampaiden
takana kussakin leukaluun puoli.skossa että

myöskin sitä sydämen lämsää, joka on vasem-
man svdämenpuoliskon eteisen ja kammion vä-

lillä.

"

(M. 0-Ii.)

Bilang, Jakob Johan von (1739-1803),
.suom. kapteeni, norsunluunleikkaaja. B. pal-

veli ensin Ranskan armeijassa ja siirtyi sitten

1770 Södermanlannin rykmenttiin. Hän oli tai-

tava norsunluusta leikkaamaan maisematauluja
y. m., joita hän asetti näytteille sekä Tukhol-
massa että Turussa. Muutamia kuparipiirroksia
B. on myös tehnyt. K. 8.

Bilanssi (ital. bilancia = vaaka) kirjanp., mää-
rien järjestely kahteen vastakkaiseen ryhmään,
jotka päättyvät samoihin loppusummiin; erit.:

k u u k a u s-b. ja p ä ä t ö s-b., joihin tilien debet-
ja kreditmäärät ja saldot on järjestetty kirjan-

pidon oikein suorittamisen tutkimiseksi, yleis-

katsauksen saamiseksi liikkeen vaiheisiin ja
tulosten osoittamiseksi, sekä o m a i s u u s-b.,

joka käsittää varojen ja velkojen sekä puhtaan
omaisuuden määrät (oikeastaan lyhyt yhteen-
veto inventtaarista) ja etupäässä osoittaa liik-

keen tilaa; (toisinaan „b a 1 a n s s i" — ransk.
halance — sama kuin saldo, erotus debet- ja

kredit-loppusummien tai yleensä kahden vastak-
kaisen ryhmän loppusummien välillä). — B.-

t i 1 i, tili, jota yleensä käytetään kahdenkertai-
sessa kirjanpidossa vara- ja velka- sekä pääoma-
tilien avaamiseksi ja päättämiseksi (tilinavauk-

sessa ja -päätöksessä) ja joka sen johdosta itse

aina on tasassa. /. K-o.
Bilateraalinen (< lat. ftis = kahdesti, ja latus

= sivu), kaksisivuinen, kaksipuolinen. B. eläin

tai kasvi, joka keskitason kautta käyvällä leik-

kauksella voidaan jakaa kahteen peilikuvan ta-

paisesti samanlaiseen osaan.
Bilbao [a'-], kaupunki Espanjassa, Vizcayan

provinssin pääkaupunki, Xervion-joen varrella,

83,306 as. (1900). Yliopisto. Melkoinen kauppa
ja teollisuus (rauta-, teräs- ja paperiteollisuutta,

laivaveistämöitä). Hyvä ja tärkeä satama.
Vientitavarana on etupäässä rautamalmi. No-
peasti vaurastuva kaupunki.
Bilbassov ks. B i 1 j b a s o v.

Bilboquet [-boke'] (ransk.), leikki, jossa var-
relliseen maljaan koetetaan siepata ilmaan hei-

tetty, langalla varteen kiinnitetty pallo.

Bilderdijk f-daik], Wille m (1756-1831),
alankom. runoilijoista huomattavimpia ; oli kir-

kon ja kuningasvallan harras ystävä ja vihasi
sydämensä pohjasta vallankumouksen aatteita

;

B. eleli useita vuosia maau])akolaisuudessa.
Runoilijana hän oli hyvin tuottelias ja koetteli

kaikkia runouden aloja. Boileau ja Pope olivat

hänen oppi-isiään. Hänen parhaat runoelmansa
ovat opettavaisia sisällykseltään, kuten „De
ziekte der geleerden". B. on myös kirjoittanut
ansiokkaan historiateoksen „Geschiedenis des
vaderlands". — Hänen puolisonsa Katharina
Wilhelmine, synt. Schweickhardt, on myös kir-

jailijana mainittava.
Bildt, Karl Nils Daniel (s. 1850) , ruots.

diplomaatti, toiminut Lontoossa, Washingtonissa,
Wienissä ja Roomassa, oli Ruotsin ja Norjan
edustajana Haagin rauhankonferenssissa 1899;
tunnettu myös kirjailijana historian alalla.

Hänen historiallisista julkaisuistaan mainitta-
koon ..Christine de Suöde et le cardinal Azzolino.
Lettres infidites 166G-1668" (1899).

Bileam, Beorin poika, tietäjä, jonka koti-

paikka oli „virrau" (ehkä Juudaan etelärajana
olevan „Egyptin puron") rannalla sijaitseva Pe-
thor (4 Moos. 225). Moabilaisten kuningas Balak
kutsui hänet kirouksillaan tuhoomaan israeli-

laiset näiden ollessa matkalla Egyptistä Kanaa-
niin. Mutta kirouksen asemesta hänen täytyi
u.seaan kertaan lausua siunauksen sanoja, jotka
Jahve pani hiinen suuhunsa (4 Moos. 22-24; ks.

Bileamin aasista 22j3-i,) • 4 Moos 31,» ker-

rotaan israelilaisten langenneen siveettömään
epäjumalanpalvelukseen B:in viettelevästä neu-
vosta. Myöhemmässä juutalaisessa traditsionissa

on „paha" B. omaa voittoaan pyytävän viette-

lijän perikuva; vrt. myös 2 Piet. 2,j; Jud. 11;

Hm. 2,4. Nimen kreik. muotoon Balaam. Ar. B.
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Biliaarinen (lat. 6i;is = sappi), sappea koskeva.

Bilin l-Vn], kaupunki Böömissä Biela-joen var-

rella, tunnettu kiveunäisvesilähteistääu ; vuosit-

tain lähetetään kauppaan 3 milj. pulloa. 8,931

as. (1900). saksalaisia.

Bilingvlnen (lat. bilinguis < 6is - kahdesti,

ja iin^Hö = kieli), kaksikielinen.

Bilinin vesi, alkalinen kivennäisvesi, jota

saadaan Bilinin (ks. t.) lähellä olevasta Josefin

lähteestä. Kokoumus melkein sama kuin Karls-

badin veden (ks. t.).

Bilirubiini, sapessa esiintyvä kiteinen, punai-

nen väriaine ; tavataan keltatautia potevien virt-

sassa (ks. Sappi).
Biljaardi (ransk. hillard < 6iHe = kivipallo,

biljaardipallo) , suorakaiteen muotoinen, vih-

reällä veralla peitetty ja kimmoisella reuna-

kehyksellä varustettu pöytä. Sen päällä pelataan

ncrsuuluupalloilla, joita sysitään satutuspäähän
päin suippenevilla kepeillä (köö, ransk. qufue).

Biljaardipeleistä ovat tavallisimmat karamboli-

ja keilapelit. Biljaardipeli lienee peräisin Italiasta

ja kehittyi sittemmin Ranskassa Ludvik XIV:n
aikakaudella. Se on nykyäänkin yleisesti suo-

sittu peli Ranskassa, jossa valtio on ryhtynyt

Biljaardi Ludvik XIV:n aikana.
(Senaikuisen piirustuksen mukaan.)

verottamaan biljaardeja. Kaikissa muissakin
sivistysmaissa tavataan biljaardeja, etenkin

ravintoloissa ja kahviloissa.

Biljarsk (B i 1 j a r, B u 1 j a r)
,

pieni kau-
punki Itä-Venäjällä, Kasaanista n. 130 km:n
päässä kaakkoiseen, Volgaan laskevan joen var-

rella, rakennettu muinais-bolgarilaisen kau-

pungin Bulumerin raunioille. Kolme kehämäistä
maavallia on ympäröinyt kaupunkia ; uloin niistä

on n. 13 km:n mittainen, keskimäisen tienoilla

ovat rakennukset sijainneet, ja sisimmän kes-

kellä on ollut korkea tiilinen linnantorni. Rau-
nioista on korjattu suuret määrät muinaisjään-
nöksiä, jotka osoittavat samaa kulttuuria kuin
Bolgarin muinaislöydöt, mutta alkavat esiytyä

muutamia vuosisatoja aikaisemmin kuin nämät
ja sisältävät erikoisen runsaasti luisia esineitä.

Lähellä kaupunkia on erään bulumerilaisen ruh-

tinaan haudalla kivipalatsin rauniot, joiden paik-

kaa tataarit ja baskiirit pitävät pyhänä.
J. A-io.

Biljbasov f-ä'-}, Vasili j (1838-1904), ven.

historiantutkija, 1867-71 professorina Kijevissä,

on tullut tunnetuksi varsinkin Katariina II:n

historian esittäjänä. Hänen tärkeimmät teok-

sensa ,,Katariina II, Venäjän keisarinna, arvos-

teltuna maailmankirjallisuudessa" ja „Katariina
II:n historia", josta laajaksi suunnitellusta teok-

sesta kuitenkin ainoastaan alku, esittävä Kata-
riinan nuoruudenaikaa ja kaksi ensimäistä halli-

tusvuotta, on julkaistu, ovat ilmestyneet myös-
kin muilla kielillä. K. G.
Biljoona (ransk. billion) , tuhat kertaa tuhat

miljoonaa, miljoona miljoonaa. (Ranskassa on
billion = tuhat miljoonaa, miljaardi.)

Bill (< lat. bulla, sinetti, riippuvalla sinetillä

varastettu kirjoitus), sana, jolla Englannin
oikeus-kielessä on sangen laaja käytäntö. Eri-

tyisesti on huomattava 1) Bill in p a r 1 i a-

m e n t, kirjoituksen muotoon laadittu lakiehdo-

tus, joka esitetään jommassakummassa Englan-
nin parlamentin huoneessa ja joka, sittenkuin

se on molemmissa huoneissa hyväksytty ja saa-

nut kuninkaallisen vahvistuksen, tulee laiksi. —
2) B i 1 1 o f r i g h t s, oikeastaan luettelo niistä

vapauksista ja oikeuksista, joita kansa vaatii,

on sen Englannin lain nimenä, jolla Villielm

Oraanialaisen ja Marian helmikuun 13 p:nä 1689

hyväksymä ja muodollisesti vallankumouksellista
tietä syntynyt Deelaration of rights
(ks. t.) sittemmin vahvistettiin laiksi.

O. E:nen.
Billaud-Varennes [bijövare'n] , Jean Nico-

las (1756-1819), ransk. politikko, rupesi nuo-

rena munkiksi ja tuli opettajaksi, mutta siirtyi

1785 asianajajaksi Pariisiin. Suuressa vallan-

kumouksessa hän liittyi jakobiinien äärimäiseen
ryhmään, oli Pariisin kunnallishallituksen jäse-

nenä syyskuunmurhia (1792) toimeenpanemassa
ja valittiin pian sen jälkeen konventin jäseneksi.

Konventissa hän kuului niihin, jotka kiivaim-

min toimivat girondistien kukistamiseksi ja

vaativat kunink. perheen jäsenten mestautta-

mista. 1795 hänet konventti tuomitsi Guyanaan
kai koitettavaksi. K. B:dl.

Bille (B i 1 d e), vanha tansk. aatelissuku, joka

oli tunnettu jo 1200-luvulla. Suvun jäsenillä on

useilla huomattava sija Tanskan historiassa.

Niistä mainittakoon:
1. Klaus B. (k. 1558), valtaneuvos, oli 1520

mukana Kristian II:n Ruotsin retkellä, vangitsi

marrask. s. v. yhdessä S. Norrbyn kanssa Ruotsin

aatelismieliet ennen Tukholman verilöylyä: meni
sittemmin Fredrik I:n puolelle ; tuli 1523 Bohusin

,,lensmandiksi" ja joutui tässä rajavartian toi-

messa ollessaan usein rettelöihin Kustaa Vaasan

kanssa.

2. Anders B. (1600-57), valtamarski, vas-

tusti ilman menestystä Torstensonia v. 1643-44

ja Kaarle X;tä v. 1657 heidän hyökätessään

Tan.skaan. Haavoittui kuolettavasti Frederiks-

odden valloituksessa viimemainittuna vuonna.

3. SteenAndersenB. (1751-1833) , meri-

.sotilas, ministeri. Oli 1807 Kööpenhaminan meri-

puolustusta johtamassa englantilaisia vastaan, ja

toimi myöhemmin Tanskan sotalaivaston paran-

tamiseksi. Tuli pääministeriksi 1831.

4. Karl S teen Andersen B. (1828-98),

sanomalehtimies, politikko, alkuperäisen suvun

sivuhaaraa, perusti 1851 ,.Dagbladet"in, joka hä-

nen johdollaan pian tuli yhdeksi Tanskan ete-

vimpiä sanomalehtiä, ollen varsinkin varak-

kaamman porvariston äänenkannattajana. B.

toimi myös Kööpenhaminan kunnanvaltuustossa
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ja oli jäsenenä folketingetissä, missä hän vas-

tusti vasemmistoa. 1880-84 B. oli Tanskan lähet-

tiläänä Yhdysvalloissa ja tuli 1886 Holbackin
amtin amtmanniksi. On julEaissut valtiollisia

kirjoituksia, matkakuvauksia y. m. G. R.
Billet [biji-'] (ransk.), lyhyt kirje, lippu, pi-

letti; b. d'a m o u r, b. d o u x, rakkauskirje;
b. de banque, maksu-osoitus, seteli.

Billing, Axel Gottfrid Leonard (s.

1841), ruots. piispa, teol. dosentti Lundissa 1867,

käytännön, teologian professori 1878, Vesterisin
piispa 1884, Lundin piispa v:sta 1898. Edusta-
jana valtiopäiväin ensi kamarissa vista 1888 ja

kaikissa kirkolliskokouksissa jälkeen v:n 1878.

Hänen laajat tietonsa, loistavat puhelahjansa,
käytännöllinen älykkäisyytensä ja omaperäinen,
voimakas persoonallisuutensa ovat tehneet hä-

nestä miehen, joka on Ruotsin julkisen elämän
huomatuimpia ja vaikutusvaltaisimpia. Sekä
valtiollisissa että kirkollisissa ky.symykstssä hän
on fdustanut sellaista vanhoillista suuntaa, joka
soveliaana pitämällään hetkellä ottaa toteuttaak-
seen välttämättömät uudistukset saadakseen ne
ratkaistuksi mahdollisimman edullisesti. B. on
myös ollut tuottelias kirjailija kirkollisissa ja

teologisissa kysymyksissä („Kateketikcns be-

grepp" 1873, ,,0m den sköna Herrens gudstjäust",
5:s |iain. 1894 y. m.). J. G.

Billing, Hermann (s. 1867), saks. arkki-
tehti, Karlsruhen teknillisen korkeakoulun pro-

fessori. B. on Saksan etevimpiä arkkitehtejä,

rakentanut Mannheimin taidehallin ja lukuisia

yksityistaloja varsinkin Karlsruhessa. Hänen
kilpailuluonnoksensa Frankfurt am Mainin juhla-

hallia ja Leipzigin asemarakennusta varten he-

rättivät suurta huomiota. Isot päätyrauodot,
melkein aina käytetyt pilasterit ja kapeille pysty-
suorille pinnoille annettu kovera muoto ovat
tunnusomaisia hänen usein barokkia muistutta-
valle arkkitehtuurilleen. E. S-m.

Billingen, n. 300 m korkea, geologisesti omi-
tuinen pengervuori Länsi-Göötanmaalla, Ruot-
sissa.

Billings, John Shaw (s. 1838), amer. lää-

käri ja kirjastoraies, on toiminut sotilaslääkä-

rinä ja „surgeon general officen" kirjaston, maa-
ilman suurimman lääketieteellisen kirjaston, yli-

kirjastonhoitajana. Hänen julkaisuistaan ovat
erityisesti mainittavat: „Index medicus" (yh-

dessä R. Fletcherin kanssa, 1879-95; uusi sarja

v:sta 1903), joka on erinomaisen täydellinen,

vasta ilmestyneen lääketieteellisen kirjallisuu-

den luettelo, ja „Index-catalogue of the library

of the surgeon generaPs office" (v:sta 1880).
Billiton, saari Alankomaiden Itä-Intiassa,

Bankan ja Borneon välillä, 4,594 km', 43,387 as.

(19U0) ; tinakaivoksia. Saago-ryynien, ryytien,

kumin, kallisarvoisten puulajien y. m. vientiä.

Tärkein kaupunki on länsirannalla sijaitseva

Padang.
Billnäs ks. Pinjainen.
Bill of rights /6i7 ov raitsj ks. B i 1 1.

Billon [bijö'J, ala-arvoinen hopearaha (joka

sisältää enemmän kuparia kuin hopeata), pieni

vaihtoraha, pronssiraha, kulunut raha.

Billroth [-röt], Christian AlbertTheo-
dor (1829-94), saks. lääkäri; opiskeltuaan ki-

rurgiaa Wienisäy, Pariisissa ja Berliinissä B.

tuli kirurgian professoriksi ZUrichiin ja v. 1867

Wieniin, jossa toimi kuolemaansa saakka; tai-

tava ja nerokas operaattori, jonka ansioksi moni
edistysaskel erittäinkin sotakirurgian alalla on
luettava ; usea operatsionikeino on hänen keksi-

mänsä. Hänen runsaista julkaisuistaan mainit-
takoon „Allgemeine chirurgische Pathologie und
Therapie", eritt. ansiokas teos, jota Suomessa-
kin on paljon käytetty kirurgian perustavana
oppikirjana. il. 0-B.

Billungit, kuuluisa saksilainen suku, jonka
jäsenillä isästä poikaan 961-1106 oli itäisen Sak-
sin herttuallinen arvo. Ensimäinen heitä oli

keisari Otto I:n asetoveri Hermann Bil-
1 u n g, kuoli 973 ; viimeinen oli Magnus, kuoli

1106.

Bilma, keidas itäisessä Saharassa, Tripolista

Tsad-järvelle vievän karavaanitien varrella, kuu-
luu Kauar nimiseen keidasryhmään ; suolakai-
voksia. Ranskan vaikutuspiiriin kuuluva.
Bilmark, Johan (1728-1801), suom. pro-

fessori, kotoisin Ruotsista, Skaran kaupungista.
Daniel Jusleniuksen vaikutuksesta hän suoritti

ylioppilastutkinnon Turussa, jossa ensin opiskeli

matematiikkaa ja sitten historiaa sekä nimitet-

tiin 1763 käytännöllisen filosofian ja historian

professoriksi. Hänen suurta uutteruuttaan to-

distavat hänen julkaisemansa väitöskirjat, 232
luvultaan; niissä hän käsitteli siveys- ja lain-

opillisia ja varsinkin Ruotsin, Suomen tai Venä-
jän historiaa koskevia kysymyksiä. Lagerbrin-
gin ja Porthanin vaikutuksesta kriitillinen kat-

santotapa pääsi hänen myöhemmissä teoksissaan

yhä enemmän vallalle. B:n „Turun akatemian
historia" (1770-76) ja „Muistutukset Paavali
Juustenin Piispain kronikkaan" johtivat Portha-
nin käsittelemään samaa aihetta. B. oli 1770
osallisena Aurora-seuran perustamisessa. Suu-
rella säästäväisyydellä kokoamastaan melkoisesta
omaisuudesta hän lahjoitti suurimman osan yli-

opistolle. Yliopiston hänen haudallensa pystyt-

tämä patsas on ensimäinen Suomessa yleisillä

varoilla hankittu muistomerkki.
Bimana (lat. fcis = kahdesti, ja >nan«s = käsi)

,

kaksikätiset, imettäväislahko, jonka eräät luon-

nontieteilijät (Cuvier, Owen y. m.) asettivat

kädellisten ryhmän alalahkoksi lukeakseen sii-

hen vain ihmisen.
Bimetallismi (lat. bis = kahdesti, ja meta'llum

= metalli), kaksimetallikanta (ks. t.).

Binchois (basua'], Gilles (1400-60), alan-

kom. kuoronsäveltäjä, vanhimpia niistä, joiden

sävellykset vielä nykyäänkin ansait.sevat laula-

mista; enin osa hänen sävellyksiään on vain
käsikirjoituksena. I. K.

Bindesboll. 1. Mikael Gottlieb Birck-
n e r B. (1800-56), tausk. arkkitehti, sai ammatti-
kasvatuksensa lukuisilla ulkomaanmatkoillaan,
jolloin häneen vaikutti se rakennustaiteen suunta,

joka entistä enemmän pyrki noudattamaan kreik-
kalaisen taiteen henkeä sekä käyttämään run-

saammin värejä arkkitehtuurissa. B:n pääteos
on „Thorvaldsenin museo" Kööpenhaminassa.
Hautapatsaiden ja huonekalujen piirustuksissa

B. osoittaa vahvasti koristeellista tajua. —
2. Thorvald B. (1846-1908), tansk. arkki-
tehti ja taiteilija, edellisen poika. B. on pää-
asiallisesti työskennellyt koristeellisen taiteen

alalla, jonka nykyiseen korkeaan kehitykseen
Tanskassa hänkin on myötiivaikuttanut. Muu-
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tamia värikkäitä rakennuksiakin hän ou raken-

tanut. E. R-r.

Binding, Karl (s. 1841), saks. rikoslainop-

pinut. tuuuettu varsinkin pääteoksestaan „Die

Normen und ihre Cbertretung" (2 nid., 1872-77).

Binet [-ne'}, Alfred, (s. 1857), ransk. sielu-

tieteilijä, lääketieteen tohtori, oli Charcofn apu-

laisena ja tuli 1894 Sorbonnen fysiologisen psy-

kologian laboratorin johtajaksi. B. on kokeelli-

sen sielutieteen etevimpiä edustajia Ranskassa,

ja on ulottanut sen menettelytavat korkeamman-
kin sielunelämän alalle. Hänen arvokkaista teok-

sistaan mainittakoon: „£tudes de psychologie

€xp6rimentale" (1889) ;
„Les alt^rations de la

personnalitÄ" (1892) ;
..Introduetion ä la psy-

chologie expfirimentale" (1894) ; „Psychologie

des grands calculateurs et joueurs d'^checs"

(1894) ; ,,La fatigue intellectuelle" (yhdessä V.

Henri'n kanssa, 1898) ; ,,L'6tude experimentale
de rintelligence" (1903) ; on julkaissut (v:sta

1895, aluksi yhdessä H. Beaunis'n kanssa) vuosi-

kirjaa ,,L'ann^e p.sychologique".

Bing, Just Johan (s. 1866), norj. kirjalli-

suushistorioitsija, julkaissut m. m. „Norsk litte-

raturhistorie", „Europas litteraturhistorie i det

19 aarhundrede", „Norske digte og digtere".

Bingen, kaupunki Saksassa Hessenin suuri-

herttuakunnassa, siinä, missä Nahe-joki laskee

Reiniin, 9,950 as. (1905). Melkoinen viiniuvil-

jelys (Scharlachberger) , tupakkatehtaita, vilkas

kauppa ja laivaliike. Keskellä Rein-jokea ole-

vassa saaressa on ,,Der Mäuseturm", jossa arkki-

piispa Hatton kerrotaan joutuneen rottien saa-

liiksi. — B. on kasvanut Drusuksen (13 e. Kr.)

perustaman linnan ympärille.
Binger [häiC], Louis Gustav e (s. 185Ö),

ransk. Afrikan retkeilijä ; suoritti nuorena topo-

grafisia töitä Senegambiassa ja Sudanissa. Mat-
kallaan 1887-89 hän Senegalin varrella olevasta

Bakelista kulki ylisen Nigerin varrella olevan
Bammakon sekä Kongon kautta Norsunluuran-
nalla sijaitsevaan Grand Bassamiin. Tällä ret-

kellään hän kävi ennestään tuntemattomissa seu-

duissa ja teki Ranskalle edullisia sopimuksia
alkuasukkaiden kanssa. B. nimitettiin ransk.

Norsunluurannan kuvernööriksi ja määrättiin
1892 engl.-ransk. rajanjärjestelykomissionin joh-

tajaksi.

Binokkeli (ransk. fttmocZe < lat. 6is = kahdesti,

ja oc)(/hs = silmä) , sangattomat silmälasit, pieni

teatterikiikari.

Binomi (lat. his - kahdesti, ja kreik. nomos -

laki), algebrallinen lauseke, jossa on kaksi -f
tai — merkin yhdistämää termiä 1. osaa, esim.

a + bjaa — b. — Binomiaaliteoreemi,
analyyttinen kaava, jonka avulla voidaan mää-
rätä jokin binomin potenssi (päättyväisenä tai

päättymättömänä) sarjana ja laskea mimmoi-
sella tarkkuudella tahansa jonkin luvun mieli-

valtainen juuri. — Binomiaalikoeffi-
s i e n t i t, binomiaaliteoreemin sarjan yksityis-

ten termien tekijät. (V. V. K.)

Binue (Benue), joki Länsi-Afrikassa, Niger-

joen suurin, vasenpuolinen (itäinen) lisäjoki,

1,400 km pitkä, vesimäärä vaihteleva. Se saa

alkunsa Etelä-Adamauassa ja on tärkeä vesi-

tie Sudanin sisäosiin. Yhtyy Niger-jokeen Lo-

kodsan luona, josta .se on höyrylaivoille pur-

jehduskelpoinen Ribagoon asti. Joen varrella

sijaitsevat Garua, Jola, Bassama, Wukari ja

Loko nimiset kauppapaikat. Alisen B:n löysi

eräs retkikunta 1833, mutta ylisen vasta 1851

Barth. V. 1879 ja 1882 Flegel tutki jokea, josta

hän koetti saada saksalaisen kauppaväylän. Yri-

tys kuitenkin raukesi joen 1886 jouduttua erään
engl. kauppayhtiön vallan alaiseksi.

Bio... (< kreik. iios = elämä), yhdistyk-
sissä = eläin-, elävä.

Biobio (Bio-Bio). 1. Joki Chilessä, saa
alkunsa Andeilta, laskee Tyyneen-mereen ; 370
km pitkä, multa purjehduskelpoinen ainoastaan
30 km matkalla suustaan. — 2. Chilen maa-
kunta molemmin puolin B.-jokea, 12,220 km',
n. 109,000 as. Pääkaupunki: Los Angelos. Maan-
viljelys, karjanhoito sekä puutavarakauppa ovat
tärkeimmät elinkeinot. W. S-m.
Biodynamiikka (kreik. hios = elämä, ja dyna-

mis = voima) , oppi yleisestä elintoiminnasta.
Biogeeniset vuorilajit ks. Organogeeni-

set vuorilajit.
Biogeneettinen kehityslaki (kreik. bios =

elämä, ja gejitsts = alkuperä) , Häckelin selvit-

tämä, Darwinin kehitysoppiin liittyvä teoria,

jonka mukaan ne kehitysasteet, jotka seuraavat
toisiaan yksilön kehityksessä hedelmöidystä
munasolusta täysikasvaneeseen asteeseen saakka,

kuvastavat lyhennetyssä, supistetussa muodossa
niitä lajin pitkällisiä kehitysvaiheita (heimoke-

hitystä), jotka ovat tapahtuneet geologisten

aikakausien kuluessa. Häckelin määrityksen
mukaan yksilöllinen kehitys (ontogenia) niin

muodoin on lyhyt heimokehityksen (tylogenia)

uudistus eli rekapitulatsioni. K. M. h.

Biogenia (kreik. iios = elämä, ja genesis = alku-

perä), nimitys elimistöjen kehityksen historialle

(ontogenialle ja fylogenialle yhteisesti).

Biografi (kreik. 6ios = elämä, ja graphein =

kirjoittaa), elämäkerran kirjoittaja. — B.-t e a t-

teriksi nimitetään myös „elävien kuvien"

näyttämöä.
Biografia (kreikk., vrt. Biografi), elämä-

kerta, kirjallinen esitys jonkun henkilön elämästä

ja toimista. Se voi joskus supistua pääasiassa

henkilön ulkonaisten elämänvaiheiden luettelemi-

seen, mutta käsittää täydellisemmässä muodossa
myöskin esityksen hänen kehityksestään ja toi-

mintansa merkityksestä. Tämmöisenä b. on tär-

keä osa historiankirjoituksesta. B:iaa, jossa

joku henkilö kuvaa oman elämänjuoksunsa, sano-

taan auto-b:ksi, joka muuttuu m e m o a a-

riksi, kun tekijä siirtyy kuvaamaan muistel-

miaan muista henkilöistä sekä aikansa oloja

yleensä. Vanhempina aikoina, 17:nneIIä ja

18:nnella vuosis., olivat ruumissaarnat (vrt.

Nekrologi) miltei ainoa meillä tavattava

elämäkerrallinen kirjallisuu.,. Viime ajoilta on

kirjallisuudessamme varsin huomattavia biografi-

sia teoksia, niinkuin Th. Reinin „Juhana Vil-

helm Snellman", W. Söderhjelmin „Joh. Ludv.

Runeberg" ja E. Aspelin-Haapkylän taiteilijan-

elämäkerrat.
B.-kokoelmat, ,

,

nimikirjat", sisältävät, tavalli-

sesti aakkosellisessa järjestyksessä, elämäkerral-

lisia tietoja joko huomattavista henkilöistä

yleensä tai jossain maassa erikseen, taikkapa

jonkin erityisen toimialan tai piirin henkilöistä

(matrikkeleja, paimenmuistoja papeista, suku-

tauluja y. m.). Ensinmainittua laatua ovat
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esim. Michaud, „Biographie uuiverselle" {45

osaa, 1843-65) ; öttinger, „Moniteur des dates"

(6 osaa). Tietoja kirjailijoista kaikista maista
sisältävät Vapereau, ,,Dictionnaire uuiversel des

litt^ratures" (1884), ja De Gubernatis. „Diction-

naire international des 6crivains du jour" (1888-

91). Eri maiden biografisista laajoista nimikir-
joista mainittakoon: „Allgemeine deutsche Bio-

graphie" (45 osaa ja useita lisäosia) , Wur7.baeli,

„Biograpliisches Lexikon des Kaiserthums öster-

reich". Englannista: „Dietionary o£ national bio-

graphy", Tanskasta: Bricka, „Dansk biografisk

lexikon", Kuotsista: Palmblad, „Biographiskt
lexikon öfver namnkunnige svenske män" (23

osaa, 1835-57) ynnä Wieselgrenin toimittama
jatko siihen (10 osaa, 1857-92). Näitä lyhyempi
käsikirja on Hofbergin „Svenskt biografiskt

handlexikon" (uusi painos, 2 osaa, 1906).

Suomen yleisistä biografisista kokoelmista ovat
ensi sijassa mainittavat „Finlands minuesvärda
män" (2 osaa, 1853-57), „Biografinen nimikirja"
(ks. t.), „FiDsk biografisk handbok" (ks. t.) ja

»Biografisia tietoja Suomen naisista eri työ-

aloilla" (1896). Elämäkerrallisia tietoja henki-
löistä eri aloilta sisältävät esim. Späre, „Biogra-
fiska Anteckningar om Senatens för Finland
ledamöter oeh tjenstemän" (1878), Tengström,
„Chronologiska Förteckningar oeh Anteckningar
öfver Finska Universitetets fordna medlemraar"
(1836), Lagus, „Abo hofrätts historia" (1831),

Kenvall, „Finlands universitet 1828-90" (1891),
Lagus, „Album studiosorum Academia; Aboensis,

Abo Akademis studentmatrikel" (2 osaa, 1891-95,

ja lisävihko) , Lundström, „Suomen alkei-sopis-

tojen opettajisto" (1902) ; paimenmuistot, niin-

kuin Strandberg, „Abo stifts herdaminne"(1832)

,

Akiander, Herdaminne för fordna Viborgs oeh
nuvarande Borgä stift" (2 osaa, 1868-69) ; Col-

liander, ,,Suomen kirkon paimenmuisto 19 vuosi-

sadan alusta nykyaikaan" (ilmest. 9 vihkoa 1907-

09) ; sukukirjat: Wasastjernan jj.^ittartaflor öfver

den pä Finlands riddarhus introdueerade adeln"

(3 osaa, 1879-83), erittäinkin Pohjanmaan
pappissuvuista tietoja sisältävä »Genealogia Sur-

silliana" (ks. t.) ja Bergholmin »Sukukirja Suo-
men aatelittomia sukuja" (2 osaa, 1901) . Lyhyitä
elämäkerrallisia tietoja elävistä henkilöistä sisäl-

tää »Kuka kukin on 1909" (1908). K. G.
Biografinen nimikirja, maamme laatuaan en-

simäinen elämäkerrallinen hakemisto, »elämä-
kertoja Suomen entisiltä ja nykyajoilta, toimit-

tanut Suomen Historiallinen Seura", ilmestyi vv.

1879-83 771-sivuisena (1,542 palst.) kirjana, isoa

8:o kokoa, G. W. Edlundin kustannuksella. Yritys
oli ajakseen suurenmoinen ja sitä merkittävämpi,
koskei semmoista oltu vielä siihen asti ruotsin

kielelläkään saatu aikaan. Sittemmin ilmestyi

siihen lisävihko, käsittäen 72 sivua (142 palstaa).

Pääosa sisältää yhteensä 1,378 hakunimeä, joista

ainoastaan 55 on viittauksellista laatua, muut
sitävastoin samalla kirjoitelmien otsikkoina;
lisävihossa on taas 121 uutta hakunimeä sekä
koko joukko jo pääosassa esiintyneitä nimiä,

joiden alla olleita tietoja siinä täydennettiin.
Sitä paitsi on teoksessa yhteensä 118 sukutaulua.
— Sikäli kuin kirjoitelmien alamerkeistä näkyy,
oli suurin työtaakka muutamilla sivistyshisto-

riassamme muutenkin huomattavilla miehillä.

Niiden joukossa eturivissä ovat Yrjö Koskinen

(233 kirjoitelmaa), E. G. Palman (208), J. R.
Aspelin (198), K. F. Ignatius (77), Julius Krohn
(64). Th. Rein (54), A. G. Fontell (23), j. n. e.

Teos semmoisenaan antoi uuden valaistuksen olo-

jemme kehityksen tuntemiselle sekä valtiollisen

historian että erittäinkin sivistyselämän aloilla

ja on huomattavimpia merkkiteoksia kansallisen

elämämme heräämisajoilta. Sitä paitsi tämä
B. nimikirja kauan pysyi ainoana laatuaan
maassamme, sillä Sukukirja (ks. t.) ja Finsk
Biografisk Handbok (ks. t.) valmistuivat vasta
uuden vuosisadan alussa. ii. S.

Biografinen opetus (vrt. Biografia), sel-

lainen opetusmenettely, joka elämäkertojen muo-
dossa käsittelee opetusainesta. Se tulee kysy-
mykseen etupäässä historian, kirjallisuushisto-

rian ja raamatunhistorian opetuksessa, ensiksi-

mainitussa opetusaineessa erityisesti joko eri-

koisena alkeiskurssina ala-asteilla taikka sitten

vallitsevana opetusmenetelmänä, jolloin opetus
kokonaisuudessaan tapahtuu merkillisten, ai-

kaansa edustavien henkilöiden elämäkertojen
avulla. Biografista opetusta on tahdottu sovellut-

taa maantiedon ja luonnontiedonkin opetukseen,
mutta siinä se kohtaa suuria vaikeuksia. [Rein,

»Haudb. d. Pädag." I, 2:nen pain.] O. M-e.
Biografisk Handbok. ks. F i n s k B i o g r a-

Jisk Handbok.
Biokemia (kreik. 6ios = elämä, ja kemia), se

osa kemiaa, joka käsittelee elävissä olennoissa
tapahtuvia kemiallisia ilmiöitä ja niiden .syn-

nyttämiä aineita.

Biologia (< kreik. fcios = elämä, ja logon =
oppi), laajimmassa merkityksessä oppi elämästä
eli elävistä olioista, siis yhteisnimitys kasvi- ja
eläintieteelle ja antropologialle. Usein tarkoite-

taan biologialla oppia elollisten olentojen elämän-
toiminnoista ja elämänehdoista, vastakohtana
morfologialle, tai oppia elimistöjen elämän-
tavoista (ravinnosta, oleskelupaikoista, pesimi-

sestä y. m.)

.

K. il. L.

Biologinen vedenpuhdistus (kreik. bios =

elämä, ja logos = oppi), eräs lokaviemäriveden
puhdistustapa, jota viime vuosikymmeninä on
käytetty etupäässä Englannissa. Tässä menet-
telyssä vähennetään lokaviemäriveden elimellisiä

epäpuhtauksia itse viemärivedessä olevien bak-
teerien avulla. Ensin annetaan lokaveden seista

useita tunteja, jopa vuorokausiakin, suuressa al-

taassa (engl. „septic tank'')
,
jossa vesi mahdolli-

simman vähän pääsee ilman yhteyteen. Tällöin

tapahtuu n. s. anaerobisten bakteerien vaikutuk-
sesta muutos, jota jokapäiväisessä elämässä nimi-

tetään mätänemiseksi. Sitten joutuu vesi itse-

toimivien laitosten ja johtojen viemänä suurelle

koksi- tai kuonasiivilälle ; veden tihkuessa sii-

vilän kautta pääsee siihen ilma hyvin tehok-
kaasti vaikuttamaan ja n. s. aerobiset bakteerit
hapettavalla toiminnallaan vähentävät vedestä
siihen liuenneita elimellisiä epäpuhtauksia. —
Tavalliset koksi- tai kuonasiivilät toimivat vain
ajoittain; jos käynti halutaan yhtäjaksoiseksi,

päästetään vesi tihkumaan koksi- tai kuona-
kerrokselle erikoisesta suuresta siivilästä. —
Orgaaniset epäpuhtaudet saadaan hyvin toimi-

valla biologisella puhdistuslaitoksella väl.eue-

mään aina 50-75 %. S. V. II.

Bion, kreikkalainen n. s. bukolinen runoilija,

oli kotoisin Smyrnssta ja näyttää eläneen 2:sen
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vuosis. lopulla e. Kr. Sisiliassa. B:lta on, paitsi

katkelmia, säilynyt laajahko eepillinen kuvaus,
„Valitus Adoniin kuolemasta", ynnä joukko pie-

nempiä runoja, enimmäkseen eroottista laatua.

E. R-n.

Bioskopia (kreik. iios = elämä, ja skope'i>i =

tarkastaa) , länket., tutkimus siitä, onko määrät-
tyjen olosuhteiden vallitessa elämää ja elinkykyä
ollut olemassa, mitkä ilmiöt elämän ovat sam-
muttaneet j. n. e. Käytetään joskus myöskin
merkitsemään samaa kuin röntgoskopia (ks. t.)

.

(M. OB.)
Biostatiikka (kreik. bios = elämä, ja statike'

= tasapaino), oppi elämän keskipituudesta; myös-
kin oppi keskimääräisistä väestösuhteista.

Biot [biö'], Jean Baptist-e (1774-1862),

ransk. fyysikko ja tähtitieteilijä, tuli 1800 Pa-

riisin Colläge de Francen professoriksi, 1804 pro-

fessoriksi observatoriin, määräsi äänen nopeuden
kiinteissä kappaleissa, tutki yhdessä Aragon
kanssa kaasujen kykyä taittaa valonsäteitä, keksi

valon sirkulaaripolarisatsionin. (V. V. K.)

Biotiitti, niiner., ransk. fyysikon Biofn mu-
kaan nimensä saanut tumma kiillelaji. Kemial-

liselta kokoumukseltaan kalium-magnesium-alu-
miniurasilikaattia (vrt. Kiille).

Biot-Savarfin. [biö-savä'rin] laki, tärkeä

Biofn ja Savarfin keksimä sääntö, mikä kuu-

luu: Pitkä suoraviivainen sähkövirta vaikuttaa

sen ulkopuolella olevaan raagneettipooliin, jonka

etäisyys virrasta ou pieni virran johdon pituu-

teen verrattuna, voimalla, mikä on kääntäen
verrannollinen etäisyyteen. (V. V. K.)

Birch-Pfeiffer, Charlotte (1800-68), saks.

näyttelijätär ja näytelmäkirjailija. Näyttelijät-

tärenä hän esitti traagillisia osia voimakkaasti

ja intohimoisesti, mutta ilman naisellista suloa.

V:sta 1828 hän toimi kirjailijana, julkaisten noin

100 näytelmäkappaletta, osaksi mukailtuja ro-

ir.aaneista ja novelleista. Niiden taiteellinen

arvo on vähäpätöinen, mutta aikoinaan ne ovat

saavuttaneet suurtakin suosiota kevyinä, vähän
tunnelmoivina kansankappaleina. Mainittakoon
niistä ,,Die Grille" („Sirkka"), mukailu George

Sandin „La petite Fadette"sta, sekä Fredrika

Bremerin „Grannarne" nimisen romaanin näyt-

tämölle sovitus ,,Mutter und Sohn". V. K-i.

Birckholtz, Hieronymus von, virkamies,

oli syntyisin Brandenburgista, tuli 1586 ylioppi-

laaksi Heidelbergissa, oli 1595 Kaarle herttuan

kamarijunkkarina ja kosi marski Klaus Fle

mingin veljentytärtä Anna Flemingiä, karaten
lopulta hänen kanssansa Suomesta Ruotsiin. B:a
käytettiin monissa toimissa, nimenomaan Suo-

men puolella, jossa naimistensa kautta oli tullut

Yläneen kartanon omistajaksi. 1599 hän seu-

rasi herttuata sotaretkelle Suomeen; lähetettiin

1601-02 Sigfrid Aronus Forsiuksen ja Daniel

Hjortin kanssa tutkimaan oloja Lapissa; 1607

hän taas sai toimekseen lähteä Pohjanmaalle
tutkimaan ja järjestämään sikäläisiä oloja. 1616

hän lähettiläänä meni Saksaan ; kuoli ennen
vuotta 1021. — Hänen samanniminen poikansa,

H. V. B., mainitaan Turun hovioikeuden ensi-

mäiften asessorien joukossa; kuoli 1639. K. G.

Bird (1. Byrd) [bsad], William (1543-

1623), engl. kuoronsäveltäjä, luultavasti aika-

kaudellansa Englannin etevin. Kansalaisiltaan

B. on saanut kunnianimen „musiikin isä". I. K.

Biremis /-e'-/ (lat.), soutulaiva, jossa on kah-
det airorivit päällekkäin.

Birfiilari (saks. bierfiedlcr) , huono viulunsoit-
taja, joka esiintyy kapakoissa tai tanssipai-
koissa.

Birger (1280-1321), Ruotsin ja Suomen ku-
ningas (1290-1319), Maunu Ladonlukon poika,
oli kuninkaana Tyrgils Knuutinpojan holhouksen
alaisena vreen 1302, jolloin hänet kruunattiin.
Senkin jälkeen Tyrgils Knuutinpoika vaikutti
paljon hallitukseen. Mutta kun kuningas oli

sopinut riitansa veljiensä Eerik ja Valdemar
herttuain kanssa, niin nämä uskottelivat kunin-
gasta, että Tyrgils Knuutinpoika oli muka ollut

.syypää heidän riitoihinsa. Sen johdosta B.

vangitutti ja mestautti hänet 1306. Samana
vuonna herttuat kavalasti vangitsivat B:n Hä-
tunan kartanossa Uplannissa ja pakoittivat hänet
luovuttamaan heille melkein koko valtakunnan.
Kuningas pääsi silloin vapaaksi (1308), mutta
riitaisuudet jatkuivat. Vihdoin v. 1317 B:n
onnistui ystävyyttä teeskennellen houkutella hert-

tuat Nyköpingin linnaan, jossa hän otti heidät
vangiksi. Seuraavana vuonna he kuolivat Ny-
köpingin vankityrmässä. B:iä vastaan syntyi
nyt maassa kapina ; hänen täytyi paeta Tans-
kaan, josta hän ei enää palannut. Hänen vel-

jensä Eerikin poika, Maunu, valittiin kunin-
kaaksi 1319. K. O. L.

Birger, Brosa (k. 1202), Ruotsin jaarli,

kuului folkungein sukuun, joka hänen aikanansa
kohosi suureen mahtavuuteensa. Jaarliksi, jona

ylin hallitus koko maassa oli hänen käsissään,

hän tuli Knut Eerikinpojan hallitessa ja pysyi

sinä sitten Sverker II:n aikana kuolemaansa
asti. (K. G.)

Birger Gregerinpoika (k. 1383), Upsalan
arkkipiispa, joksi tuli 1366; oli pyhän Birgitan

harras ystävä ja kirjoitti latinaksi hänen elämä-

kertansa sekä sepitteli hengellisiä lauluja.

Birger Gunnarinpoika (k. 1519), Lundin
arkkipiispa v:sta 1497, koetti viimeisen kerran

käyttää Lundin arkkipiispan asemaa Ruotsin

kirkon primaksena (ensimäisenä miehenä), julis-

taen m. m. Sten Sture nuoremman pannaan. Oli

muuten toimelias ja kirkon etuja valvova mies.

Birger, Hugo, oik. Petterson (1854-87),

ruots. maalari, opiskeli Tukholman taideakate-

miassa ja ole.skeli sittemmin etupäässä Parii-

sissa ja Espanjassa. Hänen tuotantonsa käsit-

tää varsinkin laatu- ja maisemakuvia, joissa

pääpaino on loistavassa värityksessä sekä ilman

ja valon tarkkaamisessa. Hänen tunnetuin, Pa-

riisin salongissa v. 1886 näytteillä ollut taulunsa

on Göteporin museossa ja esittää iloisesti ja

reippaasti „Aamiaista Ledoyenin ravintolassa"

salongin avajaispäivänä. Tässä isossa

taulussa nähdään paitsi taiteilijaa itseään useita

muita pohjoismaalaisia taiteilijoita, m. m. Edel-

felt ja Valigren. E. R-r.

Birger Jaarli (k. 1266) , ruots. hallitusmies,

kuului mahtavaan Folkungein ylimyssukuun.

V. 1248 hän tuli lankonsa, silloisen Ruotsin ku-

ninkaan Eerik XI:n jaarliksi ja oli sen jälkeen

Ruotsin valtakunnan todellinen hallitsija aina

kuolemaansa asti v. 1266. V. 1249 Birger teki

ristiretken Suomeen tullen laivoinensa ..hämä-

läisten satamaan" (ks. t.)
,
josta kulki Hämee-

seen. Hän pakoitti hämäläiset kasteeseen ja
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perusti Kronoborgin eli Hämeen linnaD. Tällä

välin Eerik kuningas oli kuollut ja Birger Jaar-
lin poika Valdemar
valittu kuninkaaksi,
mutta Birger johti

yhä hallitustoimia.

Hänen ansionsa ovat
suuret varsinkin

lainsäätäjänä; hän
sääsi n. s. rauhanlait
(koti-, nais-, käräjä-

ja kirkkorauhan),
lakkautti orjuuden
kokonaan kieltäen

ketäkään antautu-
masta toisen orjaksi,

antoi uuden perintö-

lain, jonka mukaan
sisar peri puolet

siitä kuin veli. Hän
suosi niinikään

kauppaa ja antoi

sen edistämiseksi

Lyypekille ja Ham-
purille laajat

kauppaoikeudet
Ruotsin valtakun-
nassa. Tukholman
kaupunkia hän vii-

rusti, jonka vuoksi

häntä pidetään sen

Birg.-r Jaarlin patsas Tukli..l- varsinaisena perus-

massa. B. E. Fogelbergin tajana. Birger Jaar-
veistos. lista on sanottu, että

hän oli Ruotsin valtakunnan ensimäinen todelli-

nen valtiomies. Hän oli Ruotsin viimeinen jaarli,

sillä hänen jälkeensä tämä korkea virka lakkau-
tettiin. Ä. O. L.

Birger Pietarinpoika (k. 1327), ruots. ylimys,

Uplannin laamanni, pyhän Birgitan (ks. t.) isä,

kokoili ja järjesteli kahdentoista muun koke-

neen miehen avulla käytännössä olevat oikeus-

säännöt, jotka sitten 1296 julkaistiin ja vahvis-

tettiin "Uplannin maakuntalaiksi. Kuningas-
perheessä riehuvassa taistelussa B. P. seisoi us-

kollisesti herttuain puolella Birger kuningasta
vastaan ja oli sen kapinan johtajia, joka hänet
kukisti. Ollen ajan käsityksen mukaan hurskas
kirkon-ystävä hän teki toivioretken Roomaan
ja jätti testamentissaan kirkolle runsaat lahjoi-

tukset. K. G.

Birgitta (myös B r i g i 1 1 a) (1303-73), ruots.

pyhimys, synt. Finstan kartanossa Uplannissa;

isä oli mahtava laamanni Birger Pietarinpoika

(ks. t.), äiti Folkunga-sukua. B., jokn oli lahja-

kas, haaveileva lapsi, sai huolellisen kasvatuk-
sen; pyhimyslegendat olivat hänen mielikuvi-

tuksensa ravintona, ja jo 7-vuotiaana oli hänellä

näky, jossa neitsyt Maaria ilmestyi hänelle.

Varsinkin isän suku oli tunnettu hartaasta us-

konnollisuudestaan; mutta myös harra.stus ylei-

siin asioihin ja toimintatarmo olivat kodin
perintöä B:lle. V. 1316 B. naitettiin 18-vuotiaalle

Ulf Gudmarinpojalle, josta sittemmin tuli Ttä-

göötanmaan laamanni; he asuivat Ulfftsnn karta-

nossa, ja avioliitossa syntyi 4 poikaa ja 4 tytärtä.

Voimakkaalla persoonallisuudellaan B. vallitsi

koko ympäristöään ; hän kokosi ympärilleen
oppineita pappeja ja munkkeja, joiden vUlityk-

Birgilta.

Gripsholman linnassa olevan
maalauksen mukaan.

sellä hän tutustui aikansa jumaluusoppiin ja

hengelliseen kirjallisuuteen. Enimmän on näistä

hänen kehitykseensä vaikuttanut hänen rippi-

isänsä, maisteri

M a 1 1 h i a s (ks. t.)

,

jolta B. sai ruotsal.

käännöksen muuta-
miin Raamatun kir

joihin ja joka selityk-

sillään Ilmestyskir-

jaan ja muilla ope-

tuksillaan johti B:aa
mystillis-apokalyptil-

liseen aatemaailmaan.
B:n ystäviin kuului
myös Turun piispa

Hemming. 1341-43

puolisot tekivät toi-

vioretken pyhän Jan-
kopin haudalle Com-

postellaan Espan-
jassa

; paluumatkalla
oli B:lla miehensä
vaarallisen sairauden aikana ilmestys. Kotia
tultuaan Ulf kuoli 1344 ; silloin katkesi viimeinen
side, joka yhdisti B:n maailmaan. Maisteri .Mat-

thiaan kehoituksesta B. asettui Alvastraan, viet-

täen ankaran askeettista elämää. Siellä hänellä
kohta tämän jälkeen oli ratkaiseva ilmestys:
Kristus asetti hänet „morsiameksensa" ja .,kana-
vaksi, jonka kautta Herra tahtoi antaa armonsa
ihmisille". Ilmestys seurasi toistaan koko hänen
loppuelämänsä aikana ; niiden sisällyksen hän kir-

joitti tai saneli, jonka jälkeen maisteri ilalthias
tai .\lvastran priori Pietari käänsivät ne lati-

naksi ja tarkastivat ne puhdasoppisuuden kan-
nalta ; myöhemmin oli B:n neuvonantajana Jacnin
piispa Alfonsus. Ilmestykset sisältävät yleisiä

siveellisiä nuhteita ja kehoituksia, lausuntoja kir-

kon tilasta sekä koti- että ulkomailla, rukouksia
ja hurskaita mietelmiä kuvarikkaassa, hehkuvan-
tunteellisessa muodossa. Uskonnollinen katsanto-
tapa on keskiaikaisen mystiikan ; se johtaa kyllä
sisällisempään ja persoonallisempaan kristilli-

syyteen, mutta mitään varsinaisesti reformato-
rillista siinä ei ole; käsityksiltään niinkuin elä-

mässäänkin B. oli harras ja kuuliainen kirkon
tytär. Jo aikaisin B:ssa oli herännyt ajatus, että

Kristus oli hänet kutsunut uuden luostarikun-
nan perustajaksi ; ilmestyksien perustuksella hän
saneli sellaisen säännöt Alvastran priori Pieta-

rille (ks. Birgittiinit). Maunu Eerikin-
poika ja hänen puolisonsa laskivat suurenmoi-
sella lahjoituksella '/s 1346 varman pohjan aio-

tulle luostarille Vadstenassa. Hankkiakseen paa-
vin vahvistuksen toimilleen B. suuren seurueen
kera 1349 matkusti Roomaan, jossa hän siitä

pitäen asui. Merkillinen pohjolan „ruhtinatar"
herätti sielläkin suurta liuomiota hurskaudel-
laan ja rohkealla esiintymisellään; valppaasti

hän seurasi maailman tapauksia ja kehoitti paa-
veja ])alaamaan Avignonista Roomaan, jonka
tTrbanus V vihdoiii tekikin 1367. Vasta 1370 B.
sai paavin vahvistuksen luostarinsäännöilleeii. V.
1372 liän seurueineen teki toivioretken Kypron
kautta Jerusalemiin; sieltä palattuaan hän kuoli

Roomassa 23 p. heinäk. 1373. Ruumis tuoliin

\'adstenaan, jossa se juhlallisesti haudattiin 4

p. heinäk. 1374; sittemmin se säilytettiin hopeai-
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sossa arkussa. B:n latinaksi toimitetut teokset (8

kirjaa „Revelationes" : „Re^'elationes extravagan-

tes"; „Regula S. Salvatoris"
;
„Sermo angelicus";

„Quattuor orationes") painettiin ensi kerran Lyy-
pekissä 1492; paras painos Roomassa 1628. B:n
omista ruotsalaisista peruskirjoituksista on vain
katkelmia säilynyt, mutta 1300-luvun lopulla

hänen teoksensa käännettiin latinasta takaisin

ruotsiin ; tämän käännöksen on Klemming pai-

nattanut („Hel. Birgittas uppenbarelser" sarjassa

„Svenska Fornskriftssällskapets skrifter") . B:n
suuri pyhyyden maine sai melkein heti ajattele-

maan hänen julistamistaan pyhimykseksi; sen

toimeensaaminen tuli Ruotsille kansalliseksi kun-
nianasiaksi. Paavi toimitutti laajat tutkimukset
B:n vaikuttamista ihmeistä, mutta vasta 7 p.

lokak. 1391 tapahtui lopullinen päätös toivot-

tuun suuntaan. B:n kunnioitus tuli sangen ylei-

seksi varsinkin pohjoismaiden kirkoissa; Suo-

men kirkon messukirjassa oli hänen päivänsä
7 p. lokak. ; toista B.-juhlaa vietettiin 28 p. tou-

kok. [Keskiaikaisia B:n elämäkertoja „Scrip-

tores rerum suecicarum medii Eevi III"; H.
Schtick, „Svensk Literaturhistoria I", siv. 129

seur. ; T. Höjer, „Studier i Vadstena klosters

oeh birgittinordens historia".] J. G.

Birgitan penninki, keskiaikainen henkivero
(alussa 2, sittemmin 1 penninki), jota Ruotsissa

ja Suomessa suoritettiin Vadstenan luostarin

rakennusavuksi; säädettiin 1361. Suomessa sai

Naantalin luostari kantaa tämän veron hyväk-
seen. J. G.

Birgittiinit, Pyhän Birgitan (ks. t.) jjerus-

tama luostarikunta, jota hän itse nimitti „Pyhän
Vapahtajan yhdyskunnaksi". Sääntöjen mukaan
birgittiiniluostarien tuli olla n. s. „kaksois-

luoslareita", joissa oli sekä nunna- että munkki-
osasto, kumpikin itsenäisesti järjestäytyneenä.

Täydelliseen luostariin kuului 60 sisarta, 13 pap-
pismunkkia, 4 diakonia ja 8 maallikkoveljeä.

Nunnain hartaushetkiä varten Birgitan rippi-

isät Alvastran priori Pietari ja maisteri Pietari

Skenningestä kirjoittivat erityisen rituaalin,

n. s. Birgittiinirituaalin, jonka ruots.

käännöstä sanottiin , .Neitsyt Maarian yrttitar-

haksi" Hartaushetkien väliaikoina oli nunnilla

puutarha- ja käsityötä, hartauskirjain lukemista
ja kopioimista j. n. e. Puvusta, joka oli oleva

karkea ja yksinkertainen, oli säännöissä seikka-

peräiset määräykset. Askeesi ei ollut ylen an-

kara, mutta sen sijaan ero maailmasta mahdol-
lisimman täydellinen : sisarten asuntoon saivat

munkit mennä ainoastaan kun oli vietävä sakra-
mentti kuolevalle tai vainaja kannettava hau-
taan. Munkkien tuli kuulla rippiä ja saarnata
kansankielellä ja kansantajuisesti. Munkkikou-
veutin esimiehen, ylirippi-isän (kenraalikonfes-

sorin) piti oikeastaan olla nunnakonventin joh-

tajan (abbedissan) vallan alainen, mutta itse

asiassa hän tuli saamaan johtoaseman luostarissa.

Birgittiinien ensimäinen ja kuuluisin luostari

oli Vadstena Vetterin rannalla, perustettu
1346. Se sai erinomaisen suuren merkityksen
keskiaikaisen Ruotsin sivistyselämälle; sitä on
syystä sanottu „pohjoismaiden ensimäiseksi kor-

keakouluksi". Sinne keräytyi Ruotsin suurin kir-

jasto (1.400 nidosta) ; paljon hartaus- ja saarna-
kirjallisuutta, varsinkin mystiikan hengessä
kirjoitettua, käännettiin tai mukailtiin siellä

ruotsiksi. Ainoa tytärluostari Ruotsin valtakun-
nassa oli Naantali (ks. t.) Suomessa, pe-
rustettu 1438; mutta Skandinaavian maissa.
Saksassa ja muualla Euroopassa, aina Italiaan
ja Espanjaan saakka, syntyi lukuisia birgittiini-

luostareita (yht. 74). Birgittiineillä oli runsaita
ja tuotteliaita ane- ja muita etuoikeuksia; mutta
Konstanzin ja Baselin kirkolliskokoukset supisti-

vat niitä, ja keskiajan lopulla oli birgittiini-

yhdyskunta jo monessa suhteessa rappiolla. Kan-
sallisen merkityksensä takia Vadstenan luostari

säilyi uskonpuhdistuksen aikana vähän parem-
min kuin muut Ruotsin luostarit, lakaten lopul-

lisesti vasta 1595. Nykyään on olemassa 4 birgit-

tiini-luostaria. [T. Höjer, „Studier i Vadstena
klosters och birgittinordens historia" (1905).]

J. G.
Biribi (ransk.), Italiasta peräisin oleva onnen-

peli, jota 36:11a (tai myös 70:llä) numerollisella
kortilla pelataan yhtä moneen ruutuun jakau-
tuvalla pelilaudalla.

Birka, muinainen kaupunki Ruotsissa, maini-
taan ensi kerran silloin, kun Ansgarius siellä

saarnasi kristinuskoa. B:lla tarkoitettiin luul-

tavasti Mälarissa olevaa Björkön saarta,
josta on löydetty m. m. kaupungin jäännöksiä.

Saaren pohjoisrannalla on vuorella muudan
muinaislinna ja sen lähellä on n. 6 ha laajuisella

alalla aina 2
'/, m vahvuinen kulttuurikerros,

joka on syntynyt vuosisatain kuluessa, kaiken-

laisista asutusjätteistä, kaupungin sijaitessa tällä

kohdalla. Runsaiden muinaislöytöjen mukaan on
kaupungin olemassaolo asetettava pääasiassa

viikinkiaikaan, s. o. noin 800:sta 1000-luvun

puolivaiheille. Kaupunkia on maan puolelta tur-

vannut paitsi mainittua linnaa lisäksi korkea
maavalli. Osaksi kaupungin piirissä, enimmäk-
seen kumminkin sen ulkopuolella, ovat sijainneet

kalmistot, jotka käsittävät enemmän kuin 2,000

hautakumpua y. m. hautaa (niistä yli 1,000 tut-

kittua, joista Ruotsin kansallismuseoon on saatu

runsaat löydöt). Enimmiten ruumiit ovat olleet

poltettuja ja tuhka on uurnissa maahanpautu.
Osa haudoista on kuitenkin sisältänyt poltta-

mattomia ruumiita ja useimmiten ollut ilman

mitään ulkonaista hautamerkkiä. Näitä on ar-

veltu kristinuskoon kääntyneiden birkalaisteut

haudoiksi. J- A-io.

Birkarlar ks. Pirkkalaiset.
Birkebeinit (mskand. Birkcbeinar) , valtiol-

linen puolue Norjassa; sillä oli huomattava
vaikutusvalta 12:nnella ja 13:nnella vuosis. ja se

oli vastuspuolueena kirkollista ftajZer-puoluetta

vastaan. Nimi johtui siitä, että sen perustajan

Eystein Meylan kerran pakoretkellä ollessaan oli

täytynyt tehdä itselleen housut tuohesta (birlce-

barkj. V:n 1218 jälkeen b. tekivät sovinnon

bagler-puolueen kanssa ja puolue hajosi.

Birkedal [-ä-J, Vilhelm (1809-92), tansk.

pappi ja kirjailija. B. liittyi grundtvigilaisiin,

tuli 1849 Sonder Ommen kirkkoherraksi ja siirtyi

sitten Ryslingeen Fyenille. Vv. 1864-66 hän oli

eduskunnassa, jonka jäsenenä vastusti v:n 1866

onnetonta rauhantekoa ja perustuslain muutosta.

Kun häu sekä kirkossa että eduskunnassa arvos-

teli ankarasti kuningasta ja ministeristöä, ero-

tettiin hänet virasta. Mutta kun vapaa seura-

kuntalaki 18(58 oli hyväksytty, muodostivat hänen
seurakuntalaisensa Ryslingeen vapaaseurakun-
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nan, jonka papiksi B. tuli. B. kuului Tanskan
n. s. ..kansallismieliseen vasemmistoon" ja esiin-

tyi useasti valtiollisissa kysymyksissä. 1885 riän

erosi papinvirasta.
Birkeland, Olaf Kristian Bernhard

(s. 1867), norj. fyysikko, v. 1898 fysiikan profes-

sori. Hänen tieteellisistä töistään ovat mainit-
tavimmat Maxwellin elektromagneettista kent-
tää koskevien yhtälöiden ratkaiseminen, katodi-
säteitä koskevat kokeelliset tutkimukset sekä
suureksi suunnitellut tutkimukset revontulista

ja auringonpilkuista. Erittäinkin viimemainitut
ovat herättäneet suurta huomiota ulkomaalais-
tenkin tiedemiesten piirissä. Revontulet B. selit-

tää syntyvän katodisäteistä, jotka lähtevät au-

ringosta ja joita maan magneettiset navat vetä-

vät puoleensa. Auringon pilkkujen paljouden
vaihtelun hän luulee johtuvan kiertotähtien veto-

voimain resultantin vaihtelevasta suuruudesta.
Revontulia tutkiakseen hän 1899-1900 teki mat-
kan Lappiin ja järjesti 1902-03 havaintoasemia
Lappiin, Islantiin, Huippuvuorille ja Novaja
Zemljaan. Viime vuosina hän on j'hdessä Eyden
kanssa keksinyt hyvin lupaavan keinon valmis-
taa suuressa määrin n. s. kalkkisalpietaria. ks.

B i r k e 1 a n d-E vden menetelmä.
V. V. K. (G. II.)

Birkeland-Eyden menetelmä, 1903 keksitty
teknillinen menetelmä typpihapon ja typpihapon
.suolojen valmistamiseksi ilman typestä. B.-E:n
menetelmässä ilma johdetaan erikoisia kanavia
myöten uuniin, jossa se kulkee kupari- tai rauta-

poolien väliin synnytetyn, voimakkaan sähkö-
valokaaren läpi : valokaari on lisäksi voimak-
kaiden sähkömagneettien ympäröimänä. Ilmassa
oleva typpi hapettuu uunissa typpioksidiksi

(XO), joka edelleen hapetetaan ja muutetaan
typpihapoksi tai sen suoloiksi, tavallisesti

typpihapon kalsiumsuolaksi, n. s. k a 1 k k i s a 1-

Pietariksi. .S. V. //.

Birkenfeld. 1. Oldenburgille kuuhiva, siilä

kuitenkin erikseen sijaitseva ruhtinaskunta Sak-
sassa, 503 km', 46,484 as. (1905). Vuorista seu-

tua; harjoittaa maanviljelystä ja karjanlioiloii.

Rautamalmia, agaattiliiomoita. — 2. B:n ruhti-

naskunnan pääkaupunki Nahe-joen varrella. 2,258

as. (1905). Karjakauppaa, vähäistä teollisuutta.

Läheisyydessä ovat rfalz-B:n herttuaiu linnan
rauniot.

Birkenhead [hoakonlicd], kaupunki Luoteis-

Englannis.>;a, Mersey-joen vasemmalla rannalla

vastapäätä Liverpoolia, johon sen yhdistää joen-

alainen rautatietunneli: 110,915 as. (1901). Suu-
renmoiset laivntelakat, pitkä satamarantn (16

km). Laivavcistämöitä, konetehtaita, kivihiili-

kauppaa. Kaupunki on nopeasti kasvanut.
Birkholtz ks. B i r c k h o 1 1 z.

Birkkala ks. Pirkkala.
Birkkarlar ks. Pirkkalaiset.
Birma, B a r m a 1. Burma, Taka-Intiassa

sijaitseva. Englannin Intian keisarikuntaan kuu-
luva provinssi (engl. lieutenant-govetnorship)

,

käsittää, 1826 ja 1852 anastetun Ala-B:n (ran-

nikolla), 220,075 km= ja 5,371.328 as. (1901) ja

V. 1886 tähän liitetyn Ylä-B:n (sisämaassa),
318,275 km= ja 3,849,833 as. Birmaan luetaan
myös hallinnollisesti vielä järjestymättömiit n. a.

Lushain- ja Kachininmaat sekä Shauvaltiot,
joten nykyjään koko Englannin B. on 613,126

km'; sen asukasluku 10,490,624(1901) 1. 17 km':llä.
B:n rajat lännessä ovat Assam, Bengnali ja Ben-
gaalin-Iahti, etelässii

Pegu-lahti ja Ma-
lakan niemimaa,
idässä Siam, Laos,
Ranskan Indokiina
sekä Kiina (Jyn-
nan), pohjoises-;;i

Tibet. Monet metal
leista rikkaat vuoi i

jonot kulkevat maaji
läpi pohjoisesta eti'

lään ; niitten välis>

]>oikittaislaaksoissa

virtaavat joet Sai
wen, Irawadi. Sit-

tang y. m. Himala-
jan itäisimmät jonot

tulevat pohjoi.sess.!

maan rajojen sisä-

puolelle. Geologi-
sesti erotetaan

kolme pääosaa: kes-

kellä maata Ira\va-

din nuorista kerros-
tumista muodostu-
nut alanko; tämän
länsipuolella meso-
tsoinen, itäpuolella

vuorimaa.

Karen-ht*inum vaiinuja liirnmsui.

paleotsoinen ja arkeinen
Arakanin vuorten kummallakin

puolen saadaan suolaa ja vuori-öljyä. B;n
luultavasti runsaita kivihiilikerroksia ei vielä
käytetä. — Ilmanala on kuuma, troopillinen.

Tammikuu on kylmin:
23,6°, huhtikuu kuu-
min: 29,2°. Sade-ajat
ovat kesällä ja t-yk-

Dirmaluiiipii prinsf-^sa. San-heimon lytlö Hinnasta,

syliä. Kasvikunta kuuluu Intian monsuunialuee-
seen, alati- tahi kesäisin vihreine metsineen.
Eläinkunta on hyvin rikas, se kuuluu indokiina-
laiseen eläintieteelliseen alueeseen. Ala-B:3sa
maanviljelyä on tärkein elinkeino, keinotekoisen
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kastelun avulla se on myös Ylä-B:ssa saatu

kohoamaan. Eiisi on maan päätuote; sen ohella

viljellään maissia, vehnää, hirssiä, palko- ja

öljykasveja, tupakkaa, sokeriruokoa, puuvillaa

ja teetä. Hyödyllisistä puulajeista mainittakoon
teak-puu, Ficiis elastica, banaani, pisaaki ja

leipäpuu. Karjanhoito on vähäpätöinen. L'skon-

nollisista syistä kansa ei syö lihaa. Asukkaat
harjoittavat vähemmässä määrässä kuin hindut

ja kiinalaiset kotiteollisuutta. Englantilaisilla on
suuria riisimyllyjä, hyörysahalaitoksia ja laiva-

veistämöitä. Kauppaa edistävät purjehduskel-
poiset joet. Tär-
iceitä satama-
kaupunkeja ovat
ilangoon, JJas-

sein ja Maul-
main. Vienti

meritse käsittää

riisiä, teak-

puuta, puuvillaa,

kautsukkia ja

katekua ; sen

vuotuinen arvo
uousee n. 170

milj. mk:aan.
ilaitse tapah-
tuva vienti (Kii-

naan) on 80 milj.

mk;n arvoinen;
puuvillatavarat,

kalat ja suola

ovat sen pää-

, „ tuotteet. Meritse
Sh^ay Dagon pagod, Rangoon.ssa.

^^^tujeu tava-

lain arvo nousee vuodessa n. 180 milj. mk:aan;
maitse tuodaan Kiinasta tilliteetä (vuosittain 4G

milj. mk;n arvosta). Rautatieverkkoa (n. 1,700

km) laajennetaan vuosi vuodelta. — B:n halli-

tuksen johtaja, engl. ,,chief-commissioner" n. s.

licutenant-governor, on vastuunalainen Intian

kenraalikuvernöörille (varakuninkaalle). — Ala-

B. on jaettu Arakanin, Pegun, Irawadin ja Tenas-
serimin divisioneihin (suurempiin hallitus-aluei-

siin). Pääkaupunki on Rangoon. Ylä-B:n vanha
pääkaupunki oli Mandalay. Raha, mitat ja pai-

not ovat intialaiset ; niitten ohella käytetään
myös vanhoja birmalaisia. — B:n väestö, b i r-

malaiset (ks. myös kuvataulua Aasialai-
sia kansantyyppejä I) on syntynyt
useain mongolisten, mongoloidisten, intialaisten

ja malaijilaisten kansain sekoituksesta (heitä on
nyk. n. 7,4 milj. henkeä). He ovat vilkkaita, koh-
teliaita ja vieraanvaraisia, mutta myös viekkaita,

epäluotettavia ja petollisia. Muista, eri sivis-

tyskannalla olevista, vahvempien tieltä tunge-

tuista kansoista mainittakoon m o n-, k a c h i n-,

s h a n-, s e 1 u n g- y. m. kansat. — B:n kieli on
yksitavuinen ; se kuuluu indokiinalaiseen kieli-

ryhmään. — Buddhalaisuus on vallitsevana us-

kontona (90%). B:ssa on paljon luo.stareita ja

pappeja; korkein hengellinen päämies asuu
Mandalayssa. Temppelit (fra) ovat hyvin komeat.
Muista uskonnonharjoittajista mainittakoon hen-

kien palvelijat (n. 400,000), muhamettilaiset
(n. 340,000), hindulaiset (n. 290,000) ja kristityt

(n. 148,000). Birmalainen kirjallisuus käsittää

uskontotieteellisiä, astrologisia, maan- ja oikeus-

tieteellisiä, historiallisia, kieli- ja vähän lääke-

34. Painettu '»eOg.

tieteellisiä teoksia. — Maa on viime aikoina ai-

neellisessa suhteessa suuresti edistynyt ; sen
raha-asiat ovat erinomaisella kannalla.

CU". S-m.)
Historia: Birmalaisten esi-isien luullaan

olleen pohjoisesta päin tulleita mongoleja, jotka
osittain sulautuivat maan vanhimpaan alkuväes-
töön. Buddhalaisuus levisi maahan 3:nnella
vuosis. Jo aikaisin toiselta vuosis. (e. Kr.) läh-

tien oli Ylä-Birmassa suuri valtakunta, jonka
pääkaupunkina oli ensin Pagan sitten Ava. Myö-
hemmin syntyi etelärannikolla Pegun valta-

kunta, joka ajoittain käsitti Ylä-Birmankin,
kunnes Avan hallitsija Alompra n. 1750 kukisti
sen lopullisesti. Hän ja hänen lähimmät seuraa-
jansa valloittivat lisäksi Tenasserimin, Mauipu-
rin ja Arakanin, joten B:n valtakunta 18:pnen
vuosis. lopulla saavutti suurimman laajuutensa.
Samaan aikaan syntyivät ensimäiset rajariidat
Birman ja Englannin välillä. Ensimäisessä ja

toisessa Birman sodassa (1824-26 ja 1852) eng-
lantilaiset valloittivat rannikkomaakunnat. It-

senäiseksi jäänyttä Ylä-Birmaa hallitsivat sen
jälkeen despoottiset, julmuuksistaan tunnetut
hallitsijat, kunnes Englanti kukisti viimeisen
heistä, Thiboo nimisen, ja liitti 1886 Ylä-Birman-
kin Englannin Intiaan. [E. G. Harmer, „The
Story of B" ; Nisbet, „B. under british rule"].

Birmingham [b33mirj3m]. 1. Kaupunki
Keski-Englannissa, Tame- ja Eea-jokien varrella,

548,022 as. (1906) paitsi esikaupunkeja. Eng-
lannin tärkein tehdaskaupunki lähinnä Man-
chesteria. E:n teollisuuden tuotteet ovat etu-

päässä metallitavarat: koneet, ampuma-aseet,
työkalut, polkupyörät, neulat, ruuvit, teräskynät,

j. n. e. sekä kulta-, hopea- ja pronssiesineet.

Näiden ohella mainittakoon lasitavarat, paperi-

massateokset ja kemikaaliot. Koko tuotanto te-

kee noin pari sataa miljoonaa markkaa vuodessa.

Lähistössä on suuria rauta- ja kivihiilikaivok-

sia. B. on rautatie- ja kanavaverkon keskikoh-

tana. Keskikaupungin kadut ovat ahtaita ja vää-

riä ; niiden varrella on tehtaita. Etukaupuiigit

ovat kauniimmin rakennettuja, etenkin Edg-
baston (B:n Westend), jossa on tehtailijain kau-

niita, puutarhojen ympäröimiä huvilarakennuk-

sia. B:ssä on sekä anglikaaninen että katolinen

piispa, goottilainen Martinin kirkko on ison-

neita vuosis. Uusista rakennuksista mainitta-

koon raatihuone (kreik. tyyliä), suuri kauppa-

halli, Xew Streetin asema, oikeuspalatsi, yli-

opisto, pörssi, viljapörssi y. m. Kaupungissa on

10 puistoa, suurin Aston park ja siinä Aston hali

;

useita kouluja, yliopisto, tieteellisiä seuroja,

museoja, neljä teatteria, useita hyväntekeväisyys-

laitoksia ja sairashuoneita. — B:n suuruus on

vasta viime vuosisatain tulos. V. 1700 B:ssä

oli vain 15,000 as., mutta 1800 70.000 ja 1900

esikaupungit mukaan laskien 600,000 as. — 2.

Kaupunki Yhdysvaltojen Alabaman valtiossa,

perustettu 1871; 38,415 as. (1900). Suuri rauta-

ja koneteollisuus. Läheisyydessä hiili- ja rauta-

kaivoksia.

Biron. 1. Ernst Johann von B. (1690-

1772), Kuurinmaan herttua, oli erään Kuurin-

maan Biihren nimisen tilanomistajan poika, pääsi

Kuurinmaan herttuattaren, Pietari Suureu vel-

jentyttären Anna Ivanovnan kamarijunkkariksi,

ja kun tämä 1730 tuli Venäjän keisarinnaksi,
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seurasi B. häntä Pietariin ; korotettiin kreiviksi

ja oli pian valtakunnan mahtavin mies. V. 1737

hän valittiin Kuurinmaan perinnölliseksi hert-

tuaksi. Annan kuoltua B:n tuli Annan määräyk-
sestä hoitaa hallitusta alaikäisen Iivana Vl-.n

holhoojana; mutta jo samana vuonna (1740)

Miinnich Iivanan äidin puolesta vangitsi hänet;

hän tuomittiin kuolemaan, mutta vietiinkin Si-

periaan, josta keisarinna Elisabet hänet kuiten-

kin kutsui takaisin (1741). Katariina II;n toi-

mesta hän pääsi uudelleen Kuurinmaan hert-

tuaksi (1763), mutta jätti hallituksen pojalleen

1769. K. O. L.

2. Peter von B. (1724-1800), edellisen

poika. Kuurinmaan ja Saganin herttua. Hänen
äidikseen mainitaan keisarinna Anna Ivanovna.

B. oli yhtämittaa riidassa Kuurinmaan aatelis-

ton kanssa, joka syytti häntä keisarinna Kata-
riina II:n edessä. B:n täytyi 1795 luopua hert-

tuakuunastaan saaden kuitenkin vuotuisen

määrärahan menettämistään maatiloista. B. oli

kolmasti naimisissa, viimeksi kauneudestaau ja

älykkäisyydestään kuulun kreivinna Dorothea
von Medemin kanssa, jonka salongit olivat

avoinna sen ajan oppineille ja taiteilijoille.

Birretum [-e'-] (mlat.) ks. Baretti.
Birsen (Birsi), kaupunki ja linna Samogi-

tiassa. Kuurinmaan rajalla, joka ennen oli mah-
tavan Radzivil-suvun asuinpaikka; Kustaa II

Aadolf valloitti sen 1625 rynnäköllä.
Birsk. 1. Ufan kuveruementiu piirikunta

Itä-Venäjällä. 24,615 km", n. 604,000 as. Itäosa

on Uralin rinnettä. Lounaisen osan läpi virtaa

Kamaan laskeva Belaja-joki, Etelä-Uralin seu-

tujen tärkein liikeväylä. Pohjois-osa metsäinen,
harvaan asuttua. Elinkeinot: metsäntuotteiden
(tervan, potaskan, puutavaroiden y. m. s.) val-

mistus ja metsästys (etup. pohjoisessa), maan-
viljelys ja mehiläishoito. Asukkaat: baskiireja,

tataareja (raisäärejä, teptjaareja) , suomensukui-
sia tseremissejä 64,843 (1899) ja vot-
jakkeja 22,251 (1809), sekä venäläisiä.

Terva-, potaska-, nahka-, köysi-, saippua- ja

viinatehtaita; sahoja. 25 virstaa Birskin kau-

pungista, Urzumovan kylässä käyttämättömiä
suolaliihteitä. Piirikunnassa on vuosittain mark-
kinoita 33 (tavaranvaihtoarvo n. 410,000 rpl.) .

—

2. Piirikaupunki B:n piirikunnassa, siinä missä

Solilia-joki laskee Belajaan, 103 ven. virstaa luo-

teeseen Ufasta, 8,589 as. (1897). Tärkeä joki-

satama. Perustettiin 16:nnella vuosis. turvaksi

baskiirien hyökkäyksiä vastaan. Asukkaat maan-
viljelijöitä ja kauppamiehiä. Teatteri, sairas-

huone, teollisuuskoulu sekä alcmi>i opettajasemi-

naari alkuasukkaita („inorotseja") varten.

y. ir.

Bis (lat.), „kahdesti"; vanhemmissa nuoteissa

sellaisen kohdan yläpuolella, mikä heti on tois-

tettava. Käytetään joskus suosionhuudahduk-
-sena konserteissa ja teattereissa, kun esitys ha-

lutaan kuulla uudestaan. — Biseerata, tois-

taa (esim. laulu tai soittokappale). /. K.

Bisarri (ransk. bizarre) , omituinen, eriskum-
mainon; oikullinen.

Biscaya /-«'-/ (Viscaya, Vizcnya), luo-

teisin baskilainen provinssi Espanjassa, rajoit-

tuu pohjoisessa Biskajan-lähteen, idässä Gui-

pözcoan, etelässä Alavan ja Burgosin, lännessä

Santanderin provinsseihin 2,165, km'-", 362,880 as.

(1907), 168 km":llä. B. on Espanjan tiheimmin
asuttu provinssi. Pääkaupunki Bilbao.

W. S- m.
Bischof, Karl Gustav (1792-1870), saks.

kuuluisa geologi, kemian ja teknologian profes-

sori Bonnissa. Häntä pidetään kemiallisen geo-

logian luojana. Paitsi useita erityistutkimuksia

on hän julkaissut laajan kemiallisen geologian
käsikirjan, joka sisältää suuren joukon mine-
raali- ja vuorilajiaualyyseja.

Bischof [bisofl (saks., = piispa)
,
juoma, val-

mistettu punaviinistä, vedestä, sokerista ja po-

meranssin kuorista.

Bischoff, Theodor Lud\vig Vilhelm
(1807-82), saks. anatomi ja fysiologi, profes-

soriksi Heidelbergiin 1836, Giesseniin 1843 ja

Miincheniin 1855. B. oli embryologian perustajia

ja etevimpiä ainevaihdoksen fysiologian tutki-

joita. Julkaisi m. m. „Entwickelungsgeschichte
der Säugethiere und des Menschen" (1842) ;

}'hdessä Voifin kanssa ,,Die Gesetze der Ernäh-
rung des Fleischfressers" (1860). (J. A. 'W.)

Biscuit [biskyt'] ks. B i s k v i i.

Bis dat, qui cito dat (lat.) , sananparsi: „kak-
sinkertaisesti antaa se, joka antaa nopeasti".
Biserta /-e'-/ (ransk.) Biscrte), Tuniksen poh-

joisrannikolla sijaitseva linnoitettu satamakau-
punki, 25,000 as. Erinomaisen aseman takia ka-
pean Pantellarian (Tuniksen) salmen lähellä on
B:stä tehty ensiluokkainen sotasatama ; tämän
muodostaa B:n-järvi, jonka kanava yhdistää me-
r<tn. Satamaa suojaa B:n tärkein linnoitus

Fort Dzebel Kebir. B. on rauta- ja maanteitse
Tuniksen kaupungin yhteydessä. Kauppa on vielä

vähä])ätöinen, mutta ympäristö on viljava ja

tuottaa vientitavaroiksi kelpaavia vihanneksia
ja hedelmiä; satamassa käy ransk. ja ital. lai-

voja. — Läheisyydessä muinaisen Hipi)o Zary-
tuksen rauniot. IV. S-m.
Bishopin rengas, 1883 ensiksi Bishopin Hono-

lulussa huomaama, vielä 1886 nähty ruskean-
punainen, reunoiltaan epäselvä rengas auringon
ympärillä. Rengas syntyi valon taipumisesta
hienoissa Krakatoan purkauksesta ilmakehän
ylimpiin kerroksiin nous.seissa pölyhiukkasissa.

(G. M.)
Biskajan-lahti (Espanjan meri 1. Gas-

c o g n e n lahti), lahdelmista ja satamista
köyhä Atlantinvaltameren lahti Ranskan länsi-

ja Espanjan pohjoisrannikon välissä. Sen etelä-

ja keskiosat ovat syvimmät. Eteläranta on
jyrkkä, kallioinen; idässä on loivaa, matalaa
hiekkarannikkoa. — Avoin, vaikeapääsyinen
rannikko, sekä kovat myrskyt, jotka täällä usein

raivoavat, ovat laivaliikkeelle hyvin vaaralliset.

H'. S-m.
Biskra (Biscara, lat. Bescera), kaupunki

Algeriassa, Constantinen departementissa Atlas-

vuorten eteläpuolella. 111 ra yi. merenp. ; 8,417

as. B. sijaitsee Biskra-joen varrella, aivan
erämaan rajalla. Se on leudon ja kuivan ilman-

alansa takia suosittu talviparanuuspaikka
(keskilämpö lokak.-maalisk. n. -f 20,3°; sade-

määrä 170 mm). Kuuluisia rikkilähteitä. Bssa
on sekä eurooppal. (ransk.) että arab. kaupungin-
osa; lujasti linnoitettu. Vahva varusväki on
karavaanitien suojana. Rautatie B:sta Constan-
tinen kaupunkiin. Biskran keidas on kaivo-

porausten avulla tehty erittäin hedelmälliseksi.
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Biskran kii-.vitiei'''4lin.'n puutarha.

Se käsittää 5 km pitkän alueen B.-joen kummal-
lakin puolen ; tällä alueella kas%'aa n. 150,000

taatelipalmua ja 5,000 öljj puuta sekä aprikoosi-,

viikuna-, manteli- ja per-ikkapuita. B.-jrki oli

roomalaisaikana verratta n runsasvetinen, mutta

?>^iJ* •

*»^

Biskran kauppatori.

nyk. kun vuorilla on viljelyksiä, tulee kaikki vesi

käytetyksi niihin ja Biskra-joki saa vähäisen

vesimääränsä vain kahdesta lähteensilmästä.

V:sta 1844 B. on kuulunut Eanskalle.
TT. S-m. (G. M.)

Biskvii (ransk. bisquit). 1. Keksileivos. 2.

Kahdesti poltettu, lasittamaton posliini.

Bismarck, kaupunki Pohjois-Dakotassa Pohj.-

Ameriikan Yhdysvalloissa, 3,319 as. (1000) ; sen

luona käy pohjois-pacific-radan silta Missouri-

joen yli. Tärkeä kaupackeskus, jokiliikennettä.

Bismarck, Otto Leopold Eduard von
(1815-98), ruhtinas, saks. valtiomies. nykvi<;pn

Saksan valtakunnan
perustajia; synt. 1 p.

huhtik. 1815 Schön-

hausenin tilalla Alt-

markissa vanhasta
preussilaisesta aate-

lissuvusta. B. opis-

keli Göttingenin ja

Berliinin yliopistoissa

ja otti innokkaasti

osaa iloiseen ylioppi-

laselämään. Suoritet-

tuaan lainopillisen

tutkinnon 1835 hän
meni Preussin valtion

palvelukseen, mutta
erosi siitä pian ruve-

taksensa tilanhalti-

jana hoitamaan eräitä sukutiloja. Jo 1840-

luvulla B. alkoi herättää huomiota julkisuudessa.

Preussin yhdistyneitten maapäivien jäsenenä

1847-48 ja Preussin edustajahuoneen jäsenenä

1849 hän esiintyi jyrkkänä vanhoilla-olijana ja

lujan kuningasvallan kannattajana. Maalisk.

1848 syntynyttä vallankumousliikettä vastaan

Bismarck.
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hän asettui etupäässä juuri siitä syystä, että

hän pelkäsi seu heikentävän Preussin kunin-
kuutta ja sen mukana Preussin asemaa Saksassa
ja Euroopassa. Tältä preussilaiselta kannalta
iän myöskin vastusti Frankfurtin parlamentin
yritystä luoda yhtenäinen Saksan valtakunta
kansanvaltaiselle pohjalle ja Preussin hallituk-

sen ISÖO Erfurtin parlamentissa ajamaa liitto-

ehdotusta. B:kin harrasti Saksan yhteyden ai-

kaansaamista, mutta vain sillä ehdolla, että

tämä yhdistyminen tapahtui Preussin johdolla
ja että Preussi saavutti hallitsevan aseman yh-
distyneessä Saksassa. Kun Preussi ei vielä tähän
aikaan kyennyt tällaista politiikkaa ajamaan, oli

B:n mielestä parempi, että entinen Itävallan
johdon alainen liajanainen Saksan liitto uudis-

tettiin (1850). Hän oli alusta pitäen selvillä

siitä, että hänen kansallisen ohjelmansa toteut-

taminen oli ennemmin tai myöhemmin synnyt-
tävä ankaran yhteentörmäyksen Preussin kil-

pailijan Itävallan kanala, mutta toistaiseksi oli

asema hänen mielestään sellainen, että Preussin
oli koetettava Saksan asioissa toimia yhdessä
tämän vallan kanssa. Näin kypsyi B:ssa jo aikai-

sin se suunnitelma, jonka hän sittemmin oli niin
loistavalla menestyksellä toimeenpaneva.

B. oli jo v:sta 1847 lähtien tarmokkaalla esiin-

tymisellään kiinnittänyt Preussin kuninkaan
Fredrik Vilhelm lV:n huomion itseensä. V.
1851 hän nimitettiin Preussin lähettilääksi
Frankfurtin liittopäiville. Tässä toimessa olles-

saan hän taitavasti puolusti Preussin etuja
Itävallan ylivoimaista vaikutusta vastaan, seu-

raten samalla tarkasti kaikkia ajan ilmiöitä.

V. 1859 B. tuli Preussin lähettilääksi Pietariin
ja 1862 Pariisiin. Mutta jo samana vuonna
hänen kykyänsä ja tarmoansa kysyttiin toi-

sella tärkeämmällä taholla. Preussin uusi
kuningas Vilhelm 1 tahtoi 1860-luvuu alulla

perinpohjin uudistaa ja laajentaa maansa sota-

laitoksen, mutta edustajahuone ei myöntänyt
siihen tarvittavia varoja. Silloin B. kutsuttiin
Berliiniin ja nimitettiin Preussin pääministeriksi
ja ulkoasiainministeriksi 1862. Edustajahuoneen
vastustuksesta huolimatta hän ajoi perille sota-

laitoksen uudistamisen ja antoi kantaa tarvit-

tavat verot, vaikka edustajakamari 1863-66 joka
kerta hylkäsi koko kulunkiarvioehdotuksen.
Nyt, kuil Preussin sotilaallinen voima oli tuntu-
vasti kasvanut, oli B:n mielestä myöskin tullut

aika hankkia Preussille ylivalta Saksassa ja syr-

jäyttää Itävalta. „.Vjan suuria kysymyksiä ei

ratkaista puheilla ja äänestyksillä, vaan verellä

ja raudalla", oli B. lausunut ministeriksi tul-

tuaan, ja kolme sotaa olikin käytävä ennenk^iin
B:n kansallinen ohjelma oli toteutettu. V. 1864
Preussi yhdessä Itävallan kanssa riisti Tans-
kalta Lauenburgin, Slesvigin ja Holsteinin.
V. 1866 syntyi kahden viimemainitun maakunnan
aseman järjestämisestä Preussin ja Itävallan
välillä sota, jossa Itävalta täydellisesti voitet-

tiin. Sen täytyi suostua siihen, että Preussi
liitti itseensä laajoja alueita Pohjois-Saksassa ja

että Main-joen pohjoispuolella olevat valtiot

muodostivat Preussin johdon alaisen Pohjois-
Saksan liiton erityisine liittoneuvostoineen ja

Taltiopäivineen. Valtiopäivämiesvaaleissa pan-
tiin toimeen yleinen äänioikeus — ei siitä syystä
että B. olisi ollut salaiseen äänestykseen yhdis-

tetyn yleisen äänioikeuden ihailija, vaan sen-
tähden että hän toivoi tällä kansanvaltaisella
uudistuksella voivansa vahvistaa Pohjois-Saksan
liiton sisäistä voimaa kateellisia ja katkeroittu-
neita naapurivaltoja vastaan. Samasta syystä
B. sai kuninkaan pyytämään Preussin edustaja-
kamarilta vastuuvapautta (indemniteettiä) riita-

vuosien valtiotalouden hoidosta. Se myönnet-
tiinkin (syysk. 1866), sillä yleinen mielipide, joka
tähän asti oli ollut hänelle vihamielinen, alkoi

nyt päästä B:n politiikan tarkoitusten perille.

Ranskan hallitsija Napoleon III, jonka alue-

laajennushankkeet B:n oli onnistunut tehdä tyh-
jäksi, oli Itävallan sodan jälkeen Preussin kat-
kerin vihollinen. Mitättömästä asiasta (ks,

Kansk. ja Saks. historiaa) Kanska v. 1870 sai

aiheen julistaa sodan Preussille, mutta ollen

siihen kokonaan valmistumaton se joutui täy-
dellisesti tappiolle. Sodan seurauksena Saksaan
nähden oli, että Etelä-Saksan valtiot, jotka
Preussin liittolaisina olivat ottaneet siihen osaa,

yhdistyivät Pohjois-Saksan liittoon. Näin syntyi
nykyinen Saksan keisarikunta 1870. B:n suuri
suunnitelma oli toteutunut. Samana päivänä
kuin Saksan ensimäiset valtiopäivät kokoontui-
vat (22 p. maalisk. 1871), B. korotettiin ruhti-

naaksi ja nimitettiin valtakunnan kansleriksi.
Lähes kaksikymmentä vuotta (1871-90) B.

sitten voimakkaalla kädellä johti sekä Saksan
valtakunnan että Preussin uiko- ja sisäpolitiik-

kaa. Euroopan valtain joukossa Saksalla oli B:n
aikana vaikutusvaltainen asema. Turvataksensa
Euroopan rauhaa Ranskan kostonhankkeilta
B. sai aikaan liiton Saksan, Itävallan ja Venäjän
kesken. Mutta Venäjä, jolle B. oli tehnyt palve-
luksia Puolan kapinan aikana (1863) ja joka oli

palkinnut ne ystävällisellä puolueettomuudellaan
1866 ja 1870-71 sotien aikana, vetäytyi erilleen

liitosta 1878, tyytymättömänä B:n esiintymiseen
Berliinin kongressissa. Sen sijaan B. teki 1879
Itävallan kanssa läheisen puolustusliiton, johon
1883 yhtyi kolmanneksi Italia. Näin syntyi se

kolmiliitto, joka vieläkin on olemassa. B. pani
myöskin alulle (1884) Saksan siirtomaapolitii-

kan, joka saattoi Saksan ja Englannin välit

kireiksi.

Sisäpolitiikan alalla B. ei ollut yhtä onnelli-

nen. Hänen pääharrastuksenaan oli Saksan valta-

kunnan sisäisen voiman vahvistaminen. Mutta
tätä tehtävää hän ajoi tavalla, joka saattoi hä-
net vakaviin yhteentörmäyksiin varsinkin kah-
den valtiollisen puolueen, katolisen keskipuo-
lueen ja sosiaalidemokraattein kanssa. Heikon-
taaksensa katolisen kirkon vaikutusvaltaa ja

saattaaksensa erityisesti kaiken uskonnonopetuk-
sen valtion tarkastuksen alaiseksi B. „toukokuun
laeilla" 1872 aloitti n. s. kulttuuritaistelun. Snnä
hän "kuitenkin lopulta (v:sta 1879 lähtien) kat-
soi parhaaksi antaa perää.
Samaan aikaan kuin B. kirkollisessa kysymyk-

sessä „mence Canossaan", tai)ahtuu hänen sisä-

politiikassansa muitakin käänteitä. Parantaak-
sensa valtakunnan raha-asioita ja kohottaak-
sensa elinkeinoja hän talouspolitiikan alalla pani
toimeen v:sta 1878 lähtien (v. 1880 hän otti hal-

tuunsa myöskin Preussin kauppa- ja teollisuus-

ministeriön) siirtymisen vapaakauppajärjestel-
mästä suojelustuUijärjestelmään. V. 1878 B. myös-
kin ryhtyi tuhoamaan nousemassa olevaa sosia-
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Kauppapaikka Bismarckin saaristossa.

listista liikettä. Käyttäen hyväk.sensä kahta Vil-

helm kei.saria vastaan tehtyä murhayritystä, joi-

den tekijät eivät kuitenkaan olleet sosiaalide-

mokraatteja, hän 1878 sai valtiopäivillä hyväk-
sytyksi n. s. sosialistilain, poikkeuslain, joka oli

voimassa vuoteen 1890 ja jonka nojalla hallitus

kielsi sosiaalidemokraattein kokoukset, lakkautti

heidän sanomalehtensä ja karkoitti tai vangitsi

heidän johtajansa. Mutta „r a u t a k a n s 1 e r i n"
kuristuspolitiikka ei vienyt tarkoitetuille perille.

Ensi iskuista toinnuttuaan sosiaalidemokraatti-

nen puolue vain vahvistui ja kasvoi. Toisellakin

tavalla B. koetti riistää sosiaalidemokratialta

tilaisuuden vaikuttaa suuriin joukkoihin. Osoit-

taaksensa, että hallituskin tahtoi parantaa työ-

väen tilaa, hän 1881 pani alulle työväenvakuutus-
lainsäädännön ; näin syntyivät sairausvakuutus-

laki (1883), tapaturmavakuutuslaki (1884), inva-

liditeetti- ja vanhuudenvakuutuslaki (1889).

B. nautti Vilhelm I:n täydellistä luottamusta
tämän kuolemaan asti 1888. Hänen asemansa
oli luja myöskin Fredrik III:n kolmikuukauti-
sen hallituksen aikana. Mutta nuori kunnian-
himoinen Vilhelm II ei sietänyt kauan B:n
kaikkivaltaa, vaan pakoitti hänen pyytämään
eronsa 1890. Viimeiset vuotensa hän asui Fried-

richsruh nimisellä maatilallaan lähellä Hampuria
tyytymättömänä moitiskellen „uuden suunnan"
politiikkaa. B. kuoli 30 p. heinäk. 1808.

B. oli 19:nnen vuosis. jälkipuoliskon merkilli-

sin valtiomies. Hänen tavaton lahjakkuutensa
ja voimakas persoonallisuutensa herättävät

ihmettelyä. Valtiomiehenä hän oli harvinaisen
selvällä arvostelukyvyllä varustettu, rikkivij-

saudesta vapaa reaalipolitikko, joka nopeasti

käsitti todelliset voimasuhteet ja haikailematta

käytti niitä hyväksensä. Mutta hänenkin nerol-

laan oli rajansa. Hänen onnistumaton taiste-

lunsa katolista kirkkoa ja sosiaalidemokratiaa

vastaan osoittaa, että hän ei kyennyt oikein

arvostelemaan aatteellisten rientojen voimaa.

B:n kunniaksi on Saksassa pystytetty suuri

joukko muistopatsaita, kaikkiaan neljättäsataa.

Hänestä on olemassa kokonainen kirjallisuus.

Hänen omia julkaisujaan ovat m. m. „Gedanken
und Erinnerungen" (1898; Anh., 1901); „Poli-

tische Briefe Bismarcks 1849-89" (1889) ;

.,Die politischen Reden des Fursten Bismarck"
(1892-94).

[B:ia kilsittelevästä historiallisesta kirjallisuu-

desta mainittakoon: H. v. Sybel, „Die Begriin-

duag des deutschen Reichs durch Wilhelm 1";

H. Kohl, „Wegweiser durch Bismarcks Gedan-

ken und Erinnerungen" ; H. Kohl, „Bi&marck

Jahrbuch"; E. Marcks, „Kaiser Wilhelm I";

M. Lenz, „Geschichte Bismarcks"; Andler, „Le

prince de Bismarck".] -J F.

Bismarckin-ruskea (vesu viini, ra a n-

c h e s t e r i n-r u s k e a) , ruskea atsoväriaine,

jota saadaan antamalla typpihapokkeen vaikut-

taa metafenyleenidiamiinin kloorivetysuolaan.

Tätä värinsyntymisreaktsionia käytetään myös-

kin tutkittaessa veden typpihapokepitoisuutta;

vesi, jossa on vain Viooooo % typpihapoketta,

aiheuttaa selvän värin, kun siihen lisätään meta-

fenyleenidiamiinin rikkihappoliuosta. (W. B.)

Bismarckin saaristo (ennen Uuden Bri-
tannian saaristo), saariryhmä Melanee-

siassa. Uuden Guinean koillispuolella; 47,100

km^ n. 200,000 as. Tärkeimmät saaret ovat
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Uusi Pommeri, Uusi Mecklenburg, Uusi Hanno-
ver, Amiraliteetti-saaret, Ranskalaiset saaret,

St. Matthias, Uusi Lauenburg y. m. Useimmat
ovat vuorisia ja tuliperäisiä, kasvullisuus on re-

hevä, troopillinen. Koralliriutat ovat esteinä

merenkululle. — Ilmanala on kostea ja kuuma,
keskilämpö n. 25°, vuotuinen sademäärä n. 2,000

nm. Kasvi- ja eläinkunta muistuttavat Uutta
Guineaa. Suuret alat ovat aarniometsäin pei-

tossa ; myös on olemassa pienehköjä savanni-
alueita. .Asukkaat ovat melaneesialaisia (papua-
laisia), eurooppalaisille vihamielisiä ja osaksi

ihmissyöjiä. V. 1904 oli siellä 320 eurooppa-
laista, näistä 203 saksalaista. Vienti (kopra,

kahvi, puuvilla, trepanki, helmiäinen, simpukat,
kilpikonnankuori y. m.) n. 1-2 milj. mk. arvoi-

nen vuodessa. Tuonnin arvo nousee n. 2,5 milj.

mk:aan. Säännöllinen laivaliike Sydneyn, Hong-
kongin ja Siugapurin kanssa Simpsonin-sata-
masta (Uudessa Pommerissa) .

— E.spanjalai.set

purjehtivat näiden saarten ohi jo 16:nnella vuo-
sis. Ensimäisinä kävivät niillä Le Maire ja

Schouten 1616, heidän jälkeensä 1643 Tasman.
18:nnella vuosis. saaret tulivat tarkemmin tun-

netuiksi ja saivat 1872 ensimäiset saksalaiset

siirtolaisensa. V:sta 1884 saaret ovat kuuluneet
Saksalle. Vv. 1885-99 ne olivat Uuden Guinean
kauppaseuran hallinnon alaisina. W. S-m.

Bismutiitti, mineraali, väriltään keltaisenvih-

reä ; on kokoumukseltaan hiilihappoista vismut-
tia ; sitä saadaan varsinkin Sleesiasta ja Erzge-
birgestä.

Bismutum [-mu'-], vismutin (ks. t.) latinan-

kielinen nimi.
Bisness ks. Business.
Bisogno [-so'itjG] (it.), hätäosoite vekseleissä.

Bissagos- [-ä-] (port. B i s s ä o-s a a r e t) , tuli-

peräinen saariryhmä Portugalin Guineassa (vrt.

Guinea). Ne ovat hedelmällisiä (päätuotteet:

puuvilla, indigo, riisi), tiheästi asuttuja, mutta
ilmanala on eurooppalaisille epäsuotuisa. Kuver-
nööri asuu B o 1 o m a-saarella.

Bissaya (Vi s ay a), malaijilainen kansan-
heimo Filippiineillä, osaksi muhamettilainen,
osaksi pakanallinen; alhaisella kehitysasteella.

Sen asumat saaret (Säniar, BohoI, Cebu, Panäy
y. m.) muodostavat B:n piirikunnan.

Bissen. 1. Herman Vilhelm B. (1798-

1868), tansk. kuvanveistäjä, tuli 1824 Roomaan,
jossa joutui Thorvaldsenin oppilaaksi ja valmisti

Iiuvapatsaita klassillisten esikuvien mukaan.
Tanskan valtion tilauksesta hän on muovaillut
monta teosta. Varsinaisen maineensa hän saa-

vutti käsitellessään Slesvig-Holsteinin sodan vai-

kutusten peru.steella oman aikansa ja kansansa
aiheita, joista mainittakoon „Maasotilas" ja

Kristiansborgin linnan edustalla sijaitseva Fred-
rik VII:n pronssinen ratsupatsas. Voimakkaat
viivat ja hyvä luonteenkuvaus oli ominaista
B:lle. — MeikiilUiset kuvanveistäjät Walter
Runeberg ja lyhyen ajan myös Johannes Taka-
nen ovat saaneet opetusta hänen johtonsa alai-

sina. — 2. Christian Gottlieb Vil-
helm B. (a. 1836), tansk. kuvanveistäjä, edel-

lisen poika ja oppilas, asunut kauan Italiassa.

B. on muovaillut monet niistä kuvapatsaista,
jotka antavat leimansa Kööpenhaminalle (esim.

„Absalon" Raatihuoneella, „Absalon" Amager-
torilla, ja „Kylpevä poika" Langebron luona)

.

Sitäpaitsi hän on tehnyt muotokuvia isästään,

Ibsenistä y. ra. sekä valmistanut veistoksia va-

paan mielikuvituksen mukaan kuten kauniin

,
.Ruukkua maalaavan naisen" (Ateneumissa Hel-
singissä). E. R-r.

Bisson [bissö'J, Alexandre Charles
Auguste (s. 1848), ran.sk. kirjailija, taitava
vallattomien, iloisten huvi- ja pilanäytelmieu
kirjoittaja, joissa nokkelasti keksaistuun juoneen
on kudottu odottamattomia, hullunkurisia koh-
tauksia. Hänen lukuisista, osaksi toisten kirjai-

lijain kanssa yhteistyössä sepitetyistä kappa-
leistaan mainittakoon „Rue Pigalle 115", „Les
surprises du divorce", „Feu Toupinel", „Dis-
paru", „Jalouse" („Mustasukkainen") , Monsieur
le directeur" („Herra ylitirehtööri")

,
„Chäteau

historique" (,,Historiallinen linna"), ,,Le bon
juge" (..Tuomari") y. m. V. K-i.

Bistritsa (Kultainen B.), Seretin oikean-
puolinen sjTJäjoki Itä-Karpaateilta, virtaa Bu-
kdvinan ja Moldovan kautta, n. 300 km pitkä.
Jokiliiekassa on kultaa. W. S-m.

Bisturi (ransk. histouri) , kääntö])ääveitsen
tapaineu oiieratsioniveitsi, minkä terä, joka pii-

loutuu päähän ja asinnliaarain mukaan on eri-

muotoinen, vain veistä kiiytellMessä otetaan
esille. IM. 0-B.)
Bisykkeli (engl. ja ransk. iic^c/e = „kaksi-

pyöräinen"), polkupyörä.
Bisyllabinen (lat. 6is = kahdesti, ja syllaba =

tavu), kaksitavuinen.
Bit (engl.), „pieni palanen", pieni hopearaha

Länsi-Intiassa ja läntisessä Pohjois-Ameriikassa,
= 15 centiä (75 penniä) tai 10 centiä (50 penniä).
Bithynia [blty'-], muinainen maakunta luotei-

sessa Vähässä-Aasiassa Propontiksen (Marmaran-
meren) ja Pontos eukseinoksen (Mustan-meren)
rannalla. Maa oli hedelmällistä ja metsäistä;
sieltä saatiin laivanrakennuspuita, viiniä, viiku-

noita sekä marmoria. Asukkaat olivat traakia-

laisia heimoja. Tärkeimmät kaupungit olivat

Nikomedeia (Nikomedes I:n perustama), Nikaia
(Nikea) ja Kalkedon. Jonkun aikaa B. oli

Lyydian vallan alainen, sen jälkeen se joutui

Kyyrokson aikana Persian vallan alle; myöhem-
min se pääsi itsenäiseksi ja asettui Aleksan-
teri Suurtakin vastaan ; yksi sen hallitsijoista,

Nikomedes I (k. 246) otti itselleen kuninkaan
arvon. Tämä kuningaskunta pysyi v:een 74
e. Kr., jolloin Nikomedes III ennen kuolemaansa
testamenttasi valtakuntansa roomalaisille, jotka
sen Lueul] uksen aikana ottivat haltuunsa.
Biton ks. K 1 e o b i s ja B i t o n.

Bitsurin [-il'-] (munkkina lakinf 1. Hyacin-
tliusU1778-lS53), ven. maantieteilijä ja Kiinan
tuntija. Saavutti hyvän kiinan kielen taidon
ollessaan useita vuosia venäl. hengellisen lähetys-

toimen johtajana Kiinassa. Julkaisi, etupäässä
kiinalaisten lähteitten mukaan, tärkeitä Kiinaa,
Mongoliaa, Tibetiä ja Turkestania koskevia teok-

sia. Huomattavat ovat myös hänen kiinan kieli-

opi)insa, kiinalais-venäläinen sanakirjansa ja

teoksensa Kiinasta, sen asukkaista, tavoi.sta ja

sivistyksestä.

Bittervesi ks. K a t k e r o v e s i.

Bitumen [-ii'-] (lat.), maassa olevia, jähmeitä
tai nestemäisiä aineita, jotka kokoumukseltaan
pääasiallisesti ovat seoksia useammista hiili-

vedyistä. Tähän kuuluvat v u o r i ö 1
j y, josta
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polttoöljyä valmistetaan, m a a v a h a

(otsokeriitti) ja maapihka eli asfaltti.
Mineraaleja ja vuorilajeja, jotka ovat tällaisten

aineitten sekaisia sanotaan bituminisiksi.
(W. B.)

Bituminiitti ks. B o g h e a d h i i 1 i.

Bitz, suom. aatelissuku, nähtävästi ulkomaista
alkuperää, tavataan maassamme ensin 1390-

luvulla. Sen jäsenistä ovat seuraavat huomatta-
vimmat:

1. Henrik B. v a n h., tuomari Halikon
kihlakunnassa, ritari, Etelä-Suomen laamannina
VV. 1455-58, jona viimemainittuna vuonna kuoli.

2. Konrad (Kort) B., piispa, edellisen poika,

harjoitti opintoja ulkomaan yliopistoissa, Leip-

zigissä ja Bolognassa (1448) astij tuli nähtävästi
1450 Turun tuomiorovastiksi ja 1460 piispaksi.

Konrad B. on Suomen historiassa paras esikuva
noista keskiajan prelaateista, jotka olivat yhtä
tottuneet miekkaa heiluttamaan, kuin piispan-
sauvaa pitämään. V. 1457 hän oli mukana
Turussa Kristiern I:tä kuninkaaksi tunnusta-
massa ja otli seuraavina vuosina hänen puoles-

tansa tehokastakin osaa uuionitaisteluun ; kun
Kaarle Knuutinpoika oli palannut maanpaos-
tansa ja tuli Suomeen 1465, Konrad B. asevoimin
pidätti häneltä Raaseporin. Myöhemmin kui-

tenkin hänen valtiolliset harrastuksensa näyttä-
vät jonkun verran talttuneen. Mutta sen ohessa
B. oli uuras kirkon etujen edistäjä. Uusia seura-

kuntia perustettiin, kirkkoja rakennettiin ja

koristettiin, ensimäinen Suomea varten painettu
kirja ,,Missale ecclesise Aboensis" julkaistiin 1488

Lyypekissä. Naantalin luostarissa B. piti 1462
tarkastuksen siihen syöpyneiden epäkohtien pois-

tamiseksi j. n. e. Kuoli 1489 ja haudattiin
Turun tuomiokirkkoon.

3. E e r i k B., edellisen veli, tuli Etelä-Suomen
laamanniksi isänsä jälkeen, mutta kuoli jo 1464.

4. Henrik B. nuor., edellisen poika, Poh-
jois-Suomen laamannina 1489-1505, ritari, oli

asemiehineen mukana Viipurin puolustuksessa
1495 ja kuului unioniriidoissa Sten Sturen puo-
lueeseen ollen esim. 1502 niiden päälliköiden jou-

kossa, jotka tämän puolesta piirittivät ja ottivat

haltuunsa Turun linnan. Hänen poikaansa sam-
mui 1500-luvun alulla Bitz-suku Suomessa.

K. G.
Bitzius, Albert (1797-1854), sveits. kirjai-

lija, salanimi Jeremias G o 1 1 h e 1 f, pappi, huo-
mattava politikko, tunnettu sveitsiläistä rah-

vaanelämää kuvaavista kertomuksistaan, jotka
ovat murteella ja moraliseeraavasti kirjoitet-

tuja: „Bauernspiegel oder Lebensgeschichte des
Jeremias Gotthelf von ihm selbst berichtet",

„Wie Uli, der Knecht, gliicklich ward" (suomen-
nettu „Miten XJIi-renki tulee onnelliseksi", 1908)

,

,,Leiden und Freuden eines Schulmeisters" y. m.
Biureetti, allofaanihappoamidi CÄX^O,, syn-

tyy virtsa-ainetta kuumennettaessa 150-160° ja

on väritön, veteen ja alkoholiin liukeneva aine,

joka värjäytyy kuparisulfaatilla ja natron-

lipeällä sinipunertavaksi (biureettireaktsioni)

.

(\V. B.)

Biwabik [hiuahaik], Yhdysvaltojen Minne-
sotan valtiossa sijaitseva rautakaivosseutu, jossa

kesäisin työskentelee n. 400-500 suomalaista, tal-

visin vain puolet siitä määrästä. Vanhimmat
olleet B:ssä n. 20 v.

Bivalva, kaksikuoriset nilviäiset, simpu-
kat, ks. t.

Bixaceae, pieni troopillinen orvokeille läheinen
kasviheimo, johon kuuluu puumaisia kasveja.
Huomattavin laji on Bixa Orellana, josta saa-
daan o r 1 e a a n i a (ks. t.)

.

Bixio [biksioj, Girolamo Nino (1821-73),
it. vapaudentaistelija, palveli Sardinian kauppa-
laivastossa vuoteen 1848, jolloin vallankumouk-
sen puhjetessa liittyi Itävaltaa vastaan taistele-

viin vapaajoukkoihin ja otti osaa m. m. Rooman
puolustukseen 1849 Garibaldin esikuntaupsee-
rina. Rooman jouduttua ranskalaisten käsiin B.
palasi kauppalaivaston palvelukseen, mutta astui

taas 1859 sotapalvelukseen ja johti menestyk-
sellä muuatta alppijääkäripataljoonaa. Villa-

francan rauhan jälkeen yhdessä Garibaldin
kanssa otettuaan eronsa hän seurasi viimemai-
nittua Sisiliaan, taisteli siellä urhoollisesti ja

kohosi kenraaliksi. 1862 hän siirtyi Italian
armeiaan ja otti vielä osaa 1866 vuoden sotaan
.'iekä Rooman valloitukseen 1870. Italian kunin-
gaskunnan perustamisesta asti hän oli edustaja-
kamarin jäsenenä; 1870 hänet nimitettiin seuaat-
tcriksi. Viimeiset vuotensa B. toimi erään
kauppaseuran johtajana. A'. B:dt.

Bizarre (ransk.) ks. B i s a r r i.

Bizet [bize'], Alexandre C^sar L6o-
pold Georges (1838-75), ransk. säveltäjä,

joka jo oppilaana Pariisin

konservatorissa herätti suurta
huomiota. Hänen sävellys-

opettajansa oli Halövy. Jul-

kaistuaan kilpasävellykseuä
operetin „Le docteur Miracle",

B. sai palkinnon (1857).

Opiskeli Italiassa 1S57-63.

Senjälkeen esitettiin hänen
suuret oopperansa „Les p^-

cheurs de jierles" (1863) ja

,,La jolie fille de Perth'', jotka
saivat varsin vähän suosiota

osakseen, ne kun muka olivat

liiaksi „wagnerimaisia". Itse

asiassa B:n musiikki on aito romaanilaista. \htä
kylmästi otettiin vastaan l-näytöksinen ,,Djami-

leh" (1872) ja aluksi myös hänen mestarillinen

ja orkesterisarjana kaikkialla tunnettu musiik-

kinsa Daudefn draamaan „L'Arl#sienne" (1891).

Hän saavutti tunnustuksen kotimaassaan vasta

sitten, kun hänen kuuluisa oopperansa „Carmen"
(1875) oli voittokulussa kiertänyt koko Euroopau
näyttämöt. Mutta silloin säveltäjä jo oli kuollut.

,,Carmen" on esitetty Helsingissäkin. I. K.
Biörnklou (B i ö r e n k 1 o u) , M a 1 1 i a s (1607-

71), ruots. oppinut ja valtiomies. Tuli 1637 pro-

fessoriksi Upsalaan, oli v:sta 1640 valtion palve-

luksessa, toimi diplomaattina Miinsterissä ja

Osnabriickissä, Puolassa Kaarle X:n aikana, kei-

sarin vaalissa ja Reininliittoa tehdessä. Valta-

neuvoksena hän kuului Maunu Gabriel de la

Gardien vastustajiin ja vastusti ranskalaisystä-

vällistä politiikkaa.

Bjarkamäl, islantilainen muinaisruno Rolf

Krakin kuoleman muistoksi, 900-luvulta.

Bjaerköarätten ks. B j ä r k ö a-1 a k i.

Bjarmalaiset ks. B j a r m i t.

Bjarmalanti (Bjarminmaa), norjalais-

islantilaisissa tarinoissa Vienan-meren eteläran-

Bizet.



1071 Bjarmia—Bjurbölen meteoriitti 1072

nikko Vienan-joen seuduilla, jonne norjalaiset

9:nnen vuosisadan lopusta alkaen tekivät kauppa-
ja merirosvousretkiä. Ensimäisenä löysi tien

sinne Ottar (ks. t.) n. 875; myöhemmistä
viikinkiretkistä mainittakoon kuninkaiden Eerik
Verikirveen ja Harald Harmaaturkin tekemät
lOrnnellä vuosis. ja kuuluisin kaikista, Ruijan
norj. läänitysmiehen Torer Hundin ja hänen
kumppaniensa, jolloin ryöstettiin bjarmein epä-

jumalan „Jomalin" temppeli ja kalmisto (1026).

Tämän jälkeen bjarmalaisretket harvenivat, vii-

meinen niistä tapahtui 1200-luvun alussa. Syynä
siihen oli epäilemättä se, että noiden seutujen

kauppa ja varallisuus hävisi Novgorodin vallan

levitessä Vienan-joen varsille asti ja katkaistessa

sieltä Volgaan päin kulkevan kauppatien. Bjar-

mein ja Bjarmalannin nimet lienevät yhteydessä
Perman nimen kanssa ja siitä syntyneet; nähtä-

västi ne tarkoittavat Vienan varsilla ennen ai-

kaan asunutta suomensukuista kansanheimoa.
K. G.

Bjarmia = Bjarmalanti (ks. t.).

Bjarmit, islantilaisten Bjarmalannin (ks. t.)

asukkaille antama nimitys.

Bjel ..., Bjela..., Bjelo..., slaavilaisissa

nimissä = valkea.

Bjelaja ks. B e 1 a j a.

Bjelbog ks. B e 1 b o g.

Bjelgoiod ks. B e 1 g o r o d.

Bjelinskij ks. B e 1 i n s k i j.

Bjeljskij ks. B e 1 j s k i j.

Bjeloje more ks. Beloe more.
Bjelo-ostrov ks. B e 1 o-o s t r o v.

Bjelo-ozero ks. B e 1 o-o z e r o.

Bjelozersk ks. B e 1 o z e r s k.

Bjelostok ks. B e 1 o s t o k.

Bjelovezin nummi ks. B e 1 o v e z i n metsä.
Bjelulia ks. B e 1 u h a.

Bjerkgn, Per af (1765-1818), ruots. kirurgi,

opiskeli Upsalassa ja matkusti 1793 Lontooseen,

josta palasi 1706. B. oli ajallansa Buotsin etevin

kirurgi. V. 1808 hän tuli Suomen armeijan ensi-

mäiseksi kenttälääkäriksi ja 1809 Tukholman
Serafimi-sairaalan ylikirurgiksi.

Bjerknes. 1. Karl Anton B. (1825-1903)

,

norj. fyysikko ja matemaatikko, 1869 matematii-
kan professori Kristianiassa. B:n tärkein työ

oli merkillisen yhtäläi.syyden näyttäminen sähkö-

jä magneettisten voimien toiselta puolen ja toi-

selta )>uolen kahden, nesteessä olevan, jaksottai-

sesti tilavuuttaan muuttavan pallon välillä val-

litsevan hydrodynamisen voimanvaikutuksen kes-

ken. B. iiiiytti tämän toteen monilla kokeilla,

m. m. v. 1H81 siihkönäyttelyssä Pariisissa, missä

ne herättivät suurta huomiota. — 2. Vilhelm
Friman K o r e n B. (s. 1802) , norj. fyysikko,

edellisen poika, mekaniikan ja matemaattisen
fysiikan professori Tukliolman korkeakoulussa,

ollut isänsä apumiehenä tämän hydrodynamisissa
ja sähköopillisissa tutkimuksissa. Teoksia:

,.Elektriskc beväBgolscr i Hertz primtere leder"

(Arkiv for mathem. og naturvidensk , 1892) :

,.t!ber einen hydrndynamischen Fundamental-
satz u. seine An\vi'ndung aiif .Vtmosphäre u.

Weltraum" (Sv. Vet. Akad. hnndl., 1899).

Bjernft ks. Perniö.
Bjerregaard l-(tör]. Henrik Anker (1792-

1842), norj. kirj, ja virkamies, kirjoittanut

Norjassa vieläkin suositun ja W. Thranen sävel-

tämän laulukappaleen „Fjeldeventyret", sekä
laulun ,,Sonner af Xorge. Qet aldgarale rige",

joka oli norjalaisten kansallislauluna, kunnes
Bjornsoniu „Ja vi elsker" sen siitä asemasta syr-

jäytti 1804. l'. A'-t.

Bjugg, Mathias J. (1750-1807), riimiseppä
ja tullinhoitaja, ensin Naantalissa sitten Enkö-
pingissä Ruotsissa. Runoudessaan B. oli Tho-
rildin ounistumaton jäljittelijä. K. S.

Bjugg, Petrus (1587-1656), Viipurin piispa,

kotoisin Söderköpingistä, opiskeli Lpsalassa ja

Wittenbergissä. Rovasti ja Söderköpingin kirkko-
herra 1639; nimitettiin 1642 Viipurin piispaksi,

josta virasta hän ensin kieltäytyi, mutta jonka
sittemmin vastaanotti. B. osoitti tässä toimes-
saan suurta voimaa, intoa ja harrastusta, var-

sinkin hän edisti Viipurin lukiota, korotti ja

järjesteli opettaja- ja pappispalkkoja ja koetti

saada Käkisalmen läänin venäläisiä pappeja
saarnaamaan suomeksi. G. li.

Bjurböle [-ii-], kylä ja ratsutila Porvoon pitä-

jässä, n. 7 '/j km Porvoon kaupungista, sen me-
renlahdelman rannalla, johon 1^ 1899 putosi n. s.

„Bjurbölen meteoriitti" (ks. t.). K. S.

Bjurbölen meteoriitti on suurimpia meteo-
riitteja, joita on nähty putoavan. Se ilmestyi

maalisk. 12 p. 1899 n. klo '/, 11 i. p. taivaalla lois-

tavana meteorina, jonka näennäinen läpimitta
oli täysikuun vertainen. Perässään se kuljetti

yhtä loistavaa pyrstöä ja valaisi sinertävällä

Bjurbölen meteoriitin suurin liappali'.

valollaan, joka syntyi magnesianpitoisten aines-

ten palamisesta, koko Etelä-Suomea ja Itämeren
ympäristöä melkein yhtä kirkkaasti kuin jiäi-

vänvalo. Samalla kuului kova ratina ja suhina.

Meteori putosi likelle Bjurbölen (ks. t.) ratsu-

tilaa, missä se teki 4,5 metrin leveän avannon
jäähän ja kaivautui merenpohjan mutaan, sa-

malla särkyen moneksi kappaleeksi, jotka yh-

teensä painoivat 3-400 kg. Suurella vaivalla se

nostettiin ylös ja sitä säilytetään nyt suurim-
maksi osaksi Geologisen toimiston kokoelmi.ssa.

Osia on myös lähetetty ulkomaisiin kokoelmiin;
näiden sijaan yliopisto on vaihdossa saanut pal-

jon meteoriitteja. Muutamissa palasissa näkyy
selvästi meteoriiteille ominainen kuoppainen ja

kuonan verliooraa pinta, jonka synnyttää lennon
aiheuttama sulaminen. B:n harmaa massa on
suurimmaksi osaksi enstatiittimineraalia, sen

ohella oliviinia, anortiittia, nikkeli-, fosfori- ja

rikkirautaa, lasia y. m. Muutamat näistä mine-
raaleista muodostavat n. s. kondreja, s. o. pieniä

jyvän- tahi herneenmuotoisia palloja, jotka ovat
omituisia meteoriiteille. ./. J. S.
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Bjursten /-Ö-7, Anders Herman (1825-

66), ruots. runoilija ja pedagogi. Kirjoittanut

joulion epähistoriallisia, romanttisesti jännittä-

viä historiallisia romaaneja, kuten „Ödets lek",

„Gyltas grotta", „Öfverste Stob^e", sekä Tegne-

riu ja Bcskovin jälkiä noudattaen mahtipontisia,

suursanaisia runoja, kuten ,,Minnen frän Grips-

holm" y. m. Tunnetuimpia hänen teoksistaan

ovat ehkä ,,öfversigt af svenska spräkets och

litteraturens historia" sekä ,,Läsebok". V. K-i.

Bjuröklubb, majakka Pohjanlahdessa Ruot-

sin puolella Skellefteän ja Uumajan välillä.

K. S.

Bjärköa-laki (B.-rätten), (mruots. bicerk =

kauppatavara, kauppa, vrt. birfcfcflj-Jar, pirkkalai-

set), vanhin ruotsalainen kaupunki-laki, 1200-

luvuu lopulta tai 1300-luvun alkupuolelta. Se
oli voimassa Tukholmassa ja muutamissa muis-

sakin kaupungeissa, mutta sen tunki pian syr-

jään Maunu Eerikinpojan kaupunki-laki, joka

julkaistiin 1350-luvulla. Ennen luultiin B:a pal-

joa vanhemmaksi. Painettuna sen ovat julkais-

seet J. Hadorph v. 1687 ja K. J. Schlyter lS-14.

— Norjassa on ollut voimassa kaksi eri sen

nimistä lakia (Bjarko-ret) , vanhempi sovitettu

varsinkin Trondhjemin, nuorempi {1200-hivulta)

pääasiallisesti Bergenin oloihin. G. ii'.

Bjärnä ks. Perniö.
Björck, Gustaf Oscar (s. 1860), ruots.

taidemaalari, kuuluu Ruotsin parhaimpiin muoto-
kuvaajiin. Varsinkin on B. tunnettu erinomai-

sista kuvistaan prinssi Eugenista (Tukholman
kansallismuseossa) ja kirjailija Verner von Ilei-

denstamista (Göteborgin museossa). Muutamia
maisemia ja laatukuvantapaisia kuvia on B.

niinikään maalannut, esim. „Roomalaisia seppiä".

Alussa hän sai vaikutusta G. von Rosenilta ja

tansk. Kröyeriltä, mutta saavutti sittemmin täy-

den itsenäisyyden. E. R-r.

Björkboda. 1. Kylä ja maatila Drags-

fjärdissä. B:n Erkin verotilalle perusti Taalin-

tehtaan isäntä Hising B:n kankirauta-vasara-
pajan, jossa Taalintehtaasta tuleva takkirauta
taottiin. Paja sai etuoikeutensa 5 p:nä joulu-

kuuta 1732 sekä lisäoikeuksia 1734 ja 1740.

B:aan laitettiin 1850-luvun lopulla vals.silaitos

ja tilan maanviljelys järjestettiin englantilai-

seen malliin. Mutta yritys ei kannattanut ja

koko Taalintehdas syrjätehtaineen meni vara-

rikkoon 1863. Nykysin omistaa sen B:n osake-

yhtiö, harjoittaen m. m. metalliteollisuutta.

Työssä on 80 työm. ja tuotanto 286 tuh. mk.
(1907). — 2. ks. Kellokoski. K. S.

Björkenheim-s u v u n kantaisä oli ruots.

ruukinisäntä Bengt Magnus Björkman, joka
omisti muutamia tiloja ja ruukkeja Suomessa.
Hänen poikansa kapteeni Lars Magnus B. koro-

tettiin 1834 Suomen aatelissäätyyn ja otti nimek-
seen Björkeuheim.

1. Lars Magnus Robert B. (1835-78),

maanviljelijä ja teollisuuden harjoittaja, edelli-

sen poika, sai täysikäiseksi tultuaan haltuunsa
Kellokosken tilan ja rautaruukin (Tuusulassa ja

Mäntsälässä) ; tuli tunnetuksi etevänä maanvil-
jelijänä. V. 1872 hän perusti Kellokosken höyry-
sahaosakeyhtiön ja 1873 Kaukaan tehtaan osake-

yhtiön lankaruUain valmistamista varten : tämä
tehdas oli ensiraäinen laatuaan Suomessa. B. otti

myöskin innokkaasti osaa julkiseen elämään ol-

len v:den 1863 valtiopäiviltä lähtien aatelis-

säädyn jäsenenä ; joutui tapaturmaisen kuoleman
uhriksi rautatiematkalla.

2. Adolf Edvard B. (s. 1856), maanvil-
jelijä, maanviljelysneuvos, edellisen veli, Oris-
malan tilan ja rautatehtaan omistaja ; on v:sta
1883 Orismalan meijerikouluu ja vista 1885 sen
maanviljelyskoulun johtaja. B. on Etelä-Poh-
janmaan etevimpiä maanviljelijöitä; häntä on
paljon käytetty julkisissa toimissa; oli 1892-97
Vaasan läänin isäntäyhdistyksen puheenjohtaja;
v:sta 1894 Vaasan läänin maanviljelysseuran
johtokunnan puheenjohtajana; maauviljelyshal-
litukseu neuvova jäsen 1892-1906, samoin rauta-
tiehallituksen v:sta 1904; ollut jäsenenä useissa
komiteoissa, m. m. tilattoman väestön alikomi-
teassa (1901) ja n. s. agraarikomiteassa (1906) ;

ollut mukana useimmilla säätyvaltiopäivillä
v:sta 1885 lähtien. B. on myöskin tullut tunne-
tuksi vapaakirkollisena saarnamlehenä ja rait-

tiusasian ajajana.

3. G ö s t a B. (s. 1866) , liikemies, kauppa-
neuvos, 1 B:n poika, v:sta 1893 Kaukaan teh-

taan osakeyhtiön toimeenpaneva johtaja; Poh-
joismaiden osakepankin hallintoneuvoston pu-
heenjohtaja v:sta 1908; Suomen yleisen työn-
antajaliiton hallituksen varapuheenjohtaja v.sta

1906 ; Kymin osakeyhtiön johtokunnan puheen-
johtaja v:sta 1908; edustajana viimeisillä sääty-
valtiopäivillä v:sta 1894 lähtien ja jäsenenä m. m.
rautateitten taloutta tutkimaan asetetussa komi-
teassa (1906-08) ja veroreformikomiteassa (v;sta

1909) ; Suomen pankin pankkivaltuusmies v:sta

1907.

Björklund, Botolf Bernhard (1844-

1902) , lähetyssaarnaaja, ensimäisiä Ambomaalle
lähetettyjä. Toimi kotimaahan palattuaan Lähe-
tysseuran johtokunnan sihteerinä ja matkasaar-
naajana ja toimitti ondongankielistä kirjalli-

suutta.

Björklund, Iisak (1686-1740), jumaluus-
opin professori Turun akatemiassa : syntyi

Vähässäkyrössä Heikkilän talossa ; käytyään
Vaasan koulun hän 1705-07 ja 1712-28 harjoitti

opintoja Upsalan yliopi.stossa ja otti tällöin

m. m. osaa Gezeliusten raamattuteoksen työhön

;

1728 B. tuli Raamatun alkukielten professoriksi

Turun akatemiaan ja siirtyi 1734 jumaluusopil-

liseen tiedekuntaan sen toiseksi professoriksi

ollen samalla Turun .suomenkielisen tuomio-

kirkkoseurakunnan pastori. Joh. Gezeliukseu

kuoltua 1733 Porvoon papisto piispanvirkaa täy-

tettäessä asetti B:n toiselle ehdokassijalle; 1727

v:n valtiopäivillä B. edusti Porvoon hiippakun-

nan papistoa. Jumaluusoppineena hän oli n. s.

raamatuUiskäytännöllisen suunnan edustaja;

jumaluusopilli-sen tiedekunnan opettajana on

hänen vaikutuksensa huomattavaa laatua.

K. ö.

Björklund, Johan Gustaf (1846-1903),

ruots. tiedemies, filosofi, synt. Västmanlannissa,

yliopp. Upsalassa 1870, fil. kand. 1878, piti sitten

Tukholmassa pientä ilmoitus- ja asioitsijatoi-

mistoa, muuten eläen yksinomaan aatteilleen,

hyvin hiljaisesti ja vaatimattomasti. Teokse.s-

saan ,.0m nationernas sammanväxning" (1887)

B. koettaa perusteellisella historiallis-yhteiskun-

nallisella tutkimuksella todistaa, että Euroopan
kansojen kehitys tähtää yhteisvaltion perustami-
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seen, joka on sulattava itseensä koko ihmiskun-
nan. Hän julkaisi sitten „0m utvecklings-

anarki" (1892), „Freds- och afväpningsfrägan"

(1895), „0m förhällandet mellan själ och kropp
frän cell-lärans synpunkt" (1894 ja 98) ja „0m
döden och uppständelsen frän cell-lärans syn-

punkt" (1900). Viimemainituissa teoksissa hän
esittää, että ihminen on yhteiselimistö, jonka
muodostaa suuri joukko alempia olentoja, solut;

mutta näihin luonnontieteellisiin aatteihin hän
omituisesti yhdistää ihanteellisen filosofisen

maailmankatsomuksen, joka osaksi nojautuu
Boströmin filosofiaan. Hänen jälkeenjättämänsä
kirjoitukset, joiden joukossa on eräs „Guds för-

syn" niminen, osoittavat nekin, miten hän luuli

voivansa yhdistää tavallansa naturalistisia op-

peja ja ihanteellisen, uskonnoUismielisen elämän-
katsannon.
Björkqvist, Antti (1741-1809), postillankir-

joittaja, syntyi Nousiaisissa talonpoikaisista

vanhemmista, tuli ylioppilaaksi Turussa 1760,

papiksi Tukholmassa 1765, ja toimi omassa
maassa pappina useissa seurakunnissa, viimeksi

kappalaisena Vehmaalla 1781. B. oli saanut
vaikutuksia saksalaisista pietisteistä ja vaikutti

herättävästi saarnoillaan sekä yleisesti käytetyllä

postillallaan, jonka nimenä on „Uskon harjoitus

autuuteen" (1801). Häntä pidetään myöheramäu
suomalaisen heränneisyyden edelläkävijänä.

K. S.

Björksten-s u k u oli alkuaan Liivinmaalta
kotoisin; yksi sen jäsenistä asettui Kaarle XIl:n
aikana Suomeen. Suvun asuntopaikkana oli pit-

kän aikaa Hollola, jossa 1 B:n isä oli kappa-
laisena.

1. Bror Ulrik af B. (1795-1856) , senaat-

tori. Päästyään 1815 ylioppilaaksi ja ylimääräi-
seksi kamarikirjuriksi talousosastoon, hän vähi-

tellen yleni virka-asteissa, tullen 1832 esittelijä-

sihteeriksi valtiovaraintoimituskuntaan ja 1837

senaattoriksi talousosastoon; samalla hän toimi

jäsenenä useissa tärkeissä komiteoissa. Erotes-

saan senaatista, jossa hän oli ollut 1840-41 soti-

lastoimituskunnan ja 1841-53 kamari- ja tilitys-

toimituskunnan päällikkönä, hän sai aatelis-

arvon. K. S.

2. Johan Tsak B. (s. 1828), edellisen

veljenpoika, lääkäri, tuli lääket. ja kirurg.

tohtoriksi väitöskir-

jallaan „0m lung-

lirand". Aloitti käytän-
nöllisen uransa Huna-
ja lasaretlilääkärinä

Mikkelissä TSr.O. Tuli

piirilääkäriksi La])-

liccnrantaan 1809 ja

Tammelaan 1875; siir-

tyi 1878 lääkiiitiineu-

voksena lääkintähaili-

tuksecn, josta otti eron
1896 saaden sitten ark-

kiaatterin arvon. Oli

1879 .,Finska läkare-

sällskapefin puheen-
johtajana sekä sano-

tun seuran rahaston-

hoitajana 1881-1900.

Hänen mouipmilinen toimintansa koski m. m.
apteekkiolojen uudestaan järjestämistä ; 1902 hän

J. I HjmiUmimi.

julkaisi ansiokkaan teoksen: „Vaccinationens
historia i Finland". M. 0-B.
Björkudden, Z. Topeliviksen koti. ks. Koivu-

niemi.
Björkö. 1. Rukoushuonekunta Kaippaluodossa.

— 2. ks. K o i V i s t o.

Björkö, Ruotsissa. 1. Mälarin saari, tunnettu
runsaista muinaislöydöistään, jotka osoittavat,

että siellä pakanuudenajalla oli tärkeä kau-
punki, mahdollisesti se Birka (ks. t.), jossa

Ansgarius ensiksi saarnasi kristinuskoa svealai-

sille. — 2. Suurenpuoleinen saari Roslagenin
saaristossa. — 3. Jönköpingin läänin pitäjä,

1,356 as. (1903).

Björkösund ks. Koivisto n-s a 1 m i.

Björlin /-t'-/, Gustaf (s. 1845) , ruots. sotilas

ja kirjailija. B. kävi sotakorkeakoulun Marie-
bergissä 1867-70, on sittemmin m. m. ollut yleis-

esikunnassa, jossa hän sotahistoriallisen osaston
päällikkönä toimitti teoksen „Sveriges krig ären
1808 och 1809". B. on kirjoittanut muitakin
historiallisia tutkimuksia, kuten „Sveriges krig
i Tyskland 1805-1807" (1882). „Kriget mot Dan-
mark 1675-1679" (1885), „Karl XII" (1888),
„Karl X Gustaf" (1889), „Gustaf 11 Adolf"(1890)

y. m. sekä myös kaunokirjallisia teoksia. Sitä-

paitsi on B:llä merkityksensä Ruotsin valtio-

päivillä ja puolustuslaitoksen uudestijärjeste-
lyssä. K. 8.

Björn, muin.-ruots. kuninkaiden nimi. 1. Eräs
B. oli kuninkaana Birkassa, kun Ansgarius teki

ensimäisen matkansa Ruotsiin 829-30, ja vastaan-
otti tämän ystävällisesti. Häntä on pidetty
samana, kuin kotimaisten kuningasluetteloiden
mainitsemaa „B. pä Häga". — 2. B. E e r i k i u-

poika, mainitaan hallinneen Upsalassa 50
vuotta (n. S90-940) ja olleen Eerik Voitollisen

isä. K. G.
Björn ks. B e r o.

Björnberg, Karl (1696-1775), ruots. sotilas ja

politikko, syntynyt Gestriklannissa, yleni soti-

lasuralla kenraaliluutnantiksi ja Viaporin komen-
dantiksi (1765). Oli puolue-elämässä silmitön

hattupuoluelainen, kuului sittemmin Adolf Fred-
rikin aikana niihin hattuihin, jotka lähenivät
hovia, mutta lopulta hän oli innokas mys.sypuo-
lueen jiisen. K. S.

Björneborg ks. Pori.
Björner, Erik Julius (1696-1750) , ruots.

muinaistutkija. tuli 1725 antikviteettikollegiu
sihteeriksi, 1738 asessoriksi. Hänen teoksistaan
mainittakoon „Nordiska kämpadater", ,,Svea

rikes hävda.Mder", „Schediasma de Varcgis".
Björnhofda, kylä ölannissa (Ruotsissa). Tun-

nettu H. Wrangelin sinne rakennuttamasta lin-

noituksesta, jonka tanskalaiset 1677 valloittivat.

A'. H. li.

Björn Järnsida (Rautakylki) , tansk. meri-
kuningas, Ragnar Lodbrokiu (ks. t.) poika, hä-
vittää viikinkiläislaivastoineen Ranskaa 850-

luvulla, menee Välimerelle, jossa valloittaa Lunan
kaupungin Italiassa, ja kuolee Frislannissa 862.

Tslantilai.set kertomukset sanovat, varmaankin
väärin, B. J:aa Ruotsin kuninkaaksi. K. O.
Björn Klaunpoika ks. L e j o n.

Björnlund, Bengt (1732-1S15), lääkäri,

kirkkoherranpoika Itägöötanmaalta. Opiskel-

tuaan kotimaassa ja saavutettuaan 1700 lääke-

tieteen tohtorinarvon B. nimitettiin 1762 Poriu
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piirin piirilääkäriksi ; perusteellisten ammatti-
tietojensa kautta hän tuli maassamme järki-

peräisen lääkintätaidon uranaukaisijaksi. Hänen
potilaansa käyttivät m. m. liappilähdettä Vähä-
Raumankylässä Porin lähellä ja toista saman-
laista Kangasalla. N. s. Björnlundin punatauti-
tipat, joita Porin lähellä on yleisesti käytetty,

säilyttävät nimessään hänen muistoansa. B;n
lääketieteelliset havainnot ovat julkaistut aika-

kauslehdissä ..Läkaren oeh Naturforskaren",
„Vetenskaps Handlingar för Läkare och Fält-

skärer" y. m. Hän erosi virastaan 1S12.

K. S.

Björnrain, vanha suom. rälssisuku. 1. Lauri
Olavinpoika B. Hänen isänsä Olavi Niklin-

poika oli Lappträskin ja Domargärdin herra
Suomessa. Poika yhtyi Kustaa Vaasaan taistelun

alkaessa Kristian II:ta vastaan. Paeten tanska-

laisia hän 1521 tuli Moran kirkolle Taalain-
maassa ja taivutti siellä rahvaan taisteluun

Kustaa Vaasan johdolla. B. oli sodan alettua

nostoväen toisen osaston johtajana. Vv. 15-31-39

hän oli Pohjanmaan käskynhaltijana ja omisti
Suomessa Isuäsiu kartanon Pernajassa.

2. Hannu Laurinpoika B. (k. 1571),

edellisen vanhin poika, Isnäsin herra. B. nautti
suuressa määrin Eerik XIV:n luottamusta, jonka
tähden hän lähetettiin 1561 Klaus Kristeriupoika
Hornin kanssa keskustelemaan Viron antautumi-
sesta Ruotsille. Näihin aikoihin käytettiin häntä
myöskin hallinnollisissa toimissa maassamme.
V. 1562 B. amiraalina Suomenlahdella esteli

Venäjälle kulkevia laivoja ja sulki 1563 Turun
linnan piirityksessä sen meren puolelta. Tuli

1564 Turun käskynhaltijaksi ja 1568 koko Suo-
men käskynhaltijaksi ja Viipurin linnan isän-

näksi. Koska B. oli varovaisesti esiintynyt rii-

dassa Eerik XIV:n ja Juhana III:n välillä, saa-

vutti hän Juhanan suosion tämän päästyä halli-

tukseen ja määrättiin suojelemaan rajaa Venä-
jää vastaan, mutta kuoli jo sodan syttyessä.

3. Andreas Laurentii B. (1520-91),

edellisen velipuoli, arkkipiispa. B. kävi oppia
ulkomailla, m. m. Rostockissa, ja tuli 1563 Geflen
kirkkoherraksi. Suostuttuaan Juhanan litur-

giaan hän pääsi 1576 Vexiön superintendentiksi
ja 1577 pidettyään ensimäisenä valtakunnassa
messun „Punaisen kirjan" mukaan Tukholmassa
Vexiön piispaksi sekä 1583 Upsalan arkkipiis-

paksi.

4. Krister Matinpoika B. (k. 1599),

Änäsin herra, edellisen serkku. B. liittyi lähei-

sesti kuningas Sigismundiin, määrättiin 1597
Savonlinnan linnanisännän Gödick Fincken apu-
laiseksi, mutta joutui jo 1599 Kaarle herttuan
valtaan ja mestattiin Turussa samana vuonna.

K. R. M.
Björnram, Gustaf (1743 tai 1746-1801),

mystikko ja henkien manaaja. Synt. Savossa,
ylioppilaaksi Turussa 1768, pääsi kersantiksi
herttua Aadolf Fredrikin rykmenttiin ja kohosi
luutnantiksi, mutta erosi pian sotapalveluksesta.
Pääsi sitten herttua Kaarlen (Kaarle XIII:n)
yksityissihteeriksi ja suomalaiseksi kielenkään-
täjäksi Tukholmassa, jossa hän enimmästä päästä
oleskeli. Lopulta hän sai kuninkaallisen sih-

teerin arvonimen ja 400 riksin vuotuisen eläk-

keen. Suuren maineen B. saavutti aikalaistensa

keskuudessa ennustajana, ihmeiden tekijänä ja

IJJonistjiTiie Bjornsou.

henkien manaajana. Tämän salaisen viisautensa
hän sanoi oppineensa Suomessa. Herttua Kaarle
ja tämän suosikki Reuterholm vieläpä Kustaa III
itse ja moni hänen hovimiehistään luotti B:n
taikatemppuihin ja ennustuksiin. K. R. M.
Bj0rnson. 1. Bjornstjerne Martinius

B., s. 8 p. jouluk. 1832, norj. runoilija, papin
poika, synt. Kvik-
nessä Osterdalissa.

Lapsuutensa ja nuo-
ruutensa hän eli Nor-
jan luonnonihanim-
massa seudussa Roms-
dalissa eläytyen siellä

lähelle kansaansa.
Kansanelämä, sekä
Snorre, Asbjornsen,
Scott ja Wergeland
olivatkin hänen nuo-
ruutensa henkisen elä-

män ravintona ja sy-

tyttäjinä, samalla kuin
1848 vuoden valtiolli-

nen innostus tulisti

hänen mieltään. Yli-

oppilaaksi tultuaan hän joutui nuorisopiiriin, jo-

hon myöskin Ibsen, Lie, Vinje kuuluivat, ja

pianpa kypsytti hänen innostuksensa hänestä
runoilijan. Kirjoitettuaan ensin sanomalehtiin
kertoelmia sekä kirja- ja teatteriarvosteluja, hän
valmisti 1856 ensimäisen julkisuuteen tulleen

teoksensa, näytelmäkappaleen „Mellem slagene".

Tämä kappaleensa mukanaan B. matkusti Köö-
penhaminaan, ja täällä, uudessa, henkisesti he-

rättävässä ympäristössä hän vasta täysin löysi

itsensä, hänen nuorekas intomielensä tenhosi hä-

nen ympäristönsä, ja itse hän sai syventäviä
kansallisia ja skandinaavis-romanttisia vaiku-

tuksia Grundtvigista, sekä henkistä olentoansa
syventäviä Kierkegaardista. Nyt alkaa B:n
kehityksessä kausi, jota kesti noin 1870 luvulle

asti, ja jona hän osaksi kirjoitti voimakkaita,
tosin ihannoituja, mutta kuitenkin vahvasti

maantuoksuisia kansanelämänkuvauksia sekä

historiallisia näytelmäkappaleita, joista puhuu
vahva isänmaallinen ja muinaisskandinaavinen
paatos, ja joilla, vaikka niissä tosin voi nähdä
Oehlenschlägerin vaikutusta, kuitenkin on toi-

nen, suoraan Snorresta ammennettu historial-

linen sävy, kuin Oehlenschlägerin romanttisilla

luomilla. Ilmeistä on, että hän on sepittänyt

talonpoikaisnovellinsa mielessään muinaisajan
karskit mahdikkaat sadut, mutta myöskin, että

hänen satukuvillaan on ollut malleja hänen talon-

poikaisessa ympäristössään, ja että hän siten on

saanut mahtavaa suurekkuutta kansanelämän
kuvauksiinsa, ja kouraantuntuvaa todellisuutta

satunäytelmiinsä. Tältä ajalta ovat hänen kan-

sanelämänkuvauksensa „Synn0ve Soibakken"
(„Päivärinteen Synnöve") (1857), „Ar!ie"

(„Arne"), „Den glade gut" („Iloinen poika"),

.,Fiskerjenten" (T.Kalatyttö"), „Brudeslaatten"

y. m. sekä näytelmäkappaleet „Kong Sverre",

trilogia „Sigurd Slembe", „Maria Stuart i Skot-

land" („Maria Stuart Skotlannissa") (1864),

„Sigurd Jorsalfar".— Myöskin kokoelman runoja

hän julkaisi 1870 ,,Digte og sange", joiden jou-

kossa norjalaisten kansallislaulu, 1864 sepitetty

„Ja vi elsker dette landet". — B:n ulospäin



1079 Björnstjerna— Blackfeet 1080

kääntynyt, toiminnanhaluinen luonne on koko
hänen elämänsä ajan vetänyt häntä politiikkaan,

ja tälläkin ajalla hän otti sekä sanomalehtimie-
henä että valtiollisena puhujana hartaasti osaa
ajan polttaviin kysymyksiin, aluksi intoilevana

skandinavistina, sitten yhtä innokkaana ja innos-

tavana Norjan kansallisen asian puolustajana.
•— Myöskin teatterinjohtajana B. toimi tällä aikaa
Bergenissä v. 1857-59 ja Kristiaaniassa lbti5-67.
— 1870 ja sen jälkeisten vuosien seuduilla alkaa
B:ssä tapahtua henkinen käänne, hänen näkö-
piiriinsä alkavat tulla Dar\vin, Spencer y. m.
nykyaikaisten ajatussuuntien edustajat ja hän
jättää n. v:sta 1875 lopullisesti talonpoikais-
kuvaukset ja viikingit ja siirtyy nykyaikaisen
sivistyselämän kuvaukseen. Myöskin Ibsenin
vaikutus kuultanee hänen kehityksessään, ja

voinee useaan hänen kappaleensa henkeen ja

aihepiiriin löytää aatteellisen lähtökohdan jos-

sakin Ibsenin teoksessa. Hän julkaisee nyt pitkän
sarjan näytelmäkappaleita, kuten „Kedaktoren"
(1875), „En fallit" (..Konkurssi") (1875) ;

„Leo-
narda" („Leonarda")

,
„Det ny systera" (1879),

„En handske", ,.Over levne" I-II („Yli voimain")
(1883-95); „Geografi cg kja^rlighed" (1SS5),

„Paul Lange og Tora Parsberg" (1898), „Labore-
mus" (1901), „Paa Storhove" (1902), sekä romaa-
neja ja novelleja: ..Manghild" (1877) („Mang-
hild"), „Det flager i byen og paa havnen" (1884),

„Paa Guds veie" (1889), („Jumalan teillä"),

„Nye fortacllinger" (1893), „Mary" (1906)

(,.Mary") ; niissä kaikissa hän on käsitellyt nyky-
aikaisen sivistysihmisen probleemeja, ja säännöl-
lisesti, vaikkei täysin poikkeuksetta, tehnyt sen
sellaisella mahdilla, että elämänkysymykset ovat
haahmoutuneet eläviksi ihmisiksi, joiden olossa

ei tunnu piilevän tarkoitusperän luurankoa. B.n
luomissa tuntee omituista valtaavaa, tulvivaa
eloarunsautta, niissä on jotakin sytyttävää, elä-

mään uskovaa, vauhdikasta, hän on etupäässä
herättäjä, terästäjä. Yli 50 vuotta hän on ollut

Norjan kansan elähyttäjä ja elon voima, tulkin-

nut sen svirut, laulaiuit sen rakkauden, vitsonut
sen heikkouksia, ou hurmannut ja kannustanut,
hajoittanut ja yhdistän\'t. ollut milloin kom]ias-
tuksen kivenä, milloin liiton merkkinä, alati

yhtä säikkymätön julistaja, hedelmällisen toi-

minnan ja luomisen mies. — Sama mahdikkuu-
den, sytyttävj-yden leima, mikä on henkenä B:n
kirjallisessa tuotannossa, on myöskin ollut hänen
valtiollisen toimintansa tunnusmerkkinä. Nor-
jassa hän on ollut vasemmistolaisjniolueen ja

Norjan itsenäisyysasian innostavimpia johtajia.

Yleensä B:n syttyvä ritarillinen luonne on saa-

nut hänet, missä vain yleisinhimillisiii näkökohtia
on kysymyksessä ollut, polotta ja palavasti a.=t\i-

maan sorretun oikeuden puolustajaksi. Dreyfus-
asiassa hän kirjoitti säkenöiviä artikkeleita, ja

meidänkin maamme saa kiittää häntä monesta
leimuavasta kirjoituksesta, jolla hän on Euroo-
pan edessä puolustanut oikeuttamnu'. Kauhan-
asian innokas esitaistelija hän on ollut. — V.
1903 B. sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon. B:n
kootut teokset ovat ilmestyneet 1900-02. [Col-

lin, ..Bjornstjerne Bjornson"; Brandes, ...Sanilede

Varker" III.] V. K-i.

2. B j o r n B. (s. 1859), norj. näyttelijä ja

teatterinjohtaja. Bjornstjerne B:n poika. Har-
joitti soitanto- ja näyttelijäopintoja Berliinissä,

Pariisissa ja VVienissä, sekä oli jäsenenä Mei-
ningiläisten kuuluisassa teatteriseurueessa. Ol-

tuaan näyttelijänä ja regissöörinä sekä Kristiaa-

niassa että Kööpenhaminassa, hän tuli 1899 etu-

päässä hänen toimestaan perustetun Norjan kan-
sallisteatterin ensimäiseksi johtajaksi, jossa toi-

messa pysyi vuoteen 1907. V. 1908 B. astui Ber-
liinin Hebbel-teatterin palvelukseen. Johtajana
hän on toimekas, aloitekykyinen henki, joka
näyttämöllisellä mielikuvituksella on asettanut
näyttämölle runsaan määrän Ibsenin, Bjorn-
sonin, Shakespearen teoksia. Näyttelijänä B. on
lyyrillinen, vilkas, elokas, jonka luomista osista

mainittakoon Richard III. Sigurd Slembe, Peer
Gynt, Paul Lange. — Itsekin B. on julkaissut
näytelmäkappaleen „Johanne". V. K-i.

Bjömstjerna [-sär-], ruots. aatelissuku, kotoi-

sin Helsinglannista. Ensimäinen tunnettu kanta-
isä oli Olavi Björn, joka upseerina oli

mukana Liitzenin taistelussa 1632. Tämän pojan-
pojan poika oli arkkipiispa M. B e r o n i u s,

jonka vaimo ja lapset aateloitiin 1760.

MagnusFredrikFerdinandB. (1779-

1847), ruots. soturi, valtiomies ja kirjailija,

arkkipiispa M. Beroniuksen pojanpoika. B.

antautui soturin toimeen; komennettiin 1803

Viaporin linnoitu.sväkeen. Suomen sodan aikana
1808 hän oli Suomen armeian yleisesikunnan
yliajutanlti ja otti kunniakkaasti osaa useihin

taisteluihin, m. m. Siikajoella, Lapualla ja Ora-
vaisissa. Marraskuussa 1808 hän sai aikaan
Olkijoen sovinnon. Sen jälkeen hän oli majurina
Vestmanlannin rykmentissä; sitä hän komensi
v:n 1809 vallankumouksen aikana, johon innolla

otti osaa. Heti sen jälkeen hän lähetettiin Napo-
leonin luo jotakin salaista asiaa ajamaan. V. 1812

hän kävi Englannissa Norjan asiasta keskustele-

massa. ^'. 1813 B. oli mukana vapauden taiste-

lussa Napoleonia vastaan, kunnostautuen Gross-
beerenin ja Dennevitzin taisteluissa ; otti myös
osaa kansaintaisteluun Leipzigin luona lokak. 18

ja 19 p. Kun Pariisi 1814 oli antautunut liit-

toutuneille ruhtinaille, lähetettiin B. Norjaan,
jossa hän teki Mossin sopimuksen. V. 1815 B.

korotettiin vapaaherraksi, 1826 kreiviksi: oli

VV. 1828-46 Ruotsin lähettiläänä Lontoossa. —
B. on laatinut useita taloutta ja valtiollisia

asioita käsitteleviä sekä tieteellisiä kirjoituksia,

m m. hänen kuolemansa jälkeen ilmestyneen
teoksen „AnteokDingar af grefve M. B.", joka
suureksi osaksi koskee Suomen sotaa 1808-09.

K. O. L.

Black Bear /bliik häa] (suom. ,.musta karhu").
Yhdysvaltojen Coloradon valtiossa, Telluriden

kaupungin läheisyydessä sijaitseva kultakaivanto.
Se on ainoa suurempi kaivosyritys, minkä suoma-
laiset Ameriikassa omistavat.
Blackburne [blnkh33nj, James Harry

(s. 1842), engl. sakinpelaaja, joka on kunnostau-
tunut useissa kilpailuissa ; tunnettu kauastähtää-
vistä suunnitteluistaan.

Blackfeet [hluh-fitj. suom. „mustajalkaiset",
eniten lännessä asuva algonkin-intiaaniheimo
Pohj.-Ameriikassa, ylisen Missourin ja Saskat-
chewanin ympärillä, molemmin puolin Kanadan
ja Yhdysvaltojen rajaa. Heitä elää n. 2.000

Montanassa ja Dakotassa (Blackfeet Agcncy) ja

vähän enemmän (6.000 1901) Kanadassa (Mani-
tobassa ja Assiniboiassa) . Alaheimoja ovat var-
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sinaiset b:it (Satsikaa), Kena (veri-intiaanit)

,

Piekan y. m. W. S-m.

Black Hills [bläk hilz], „mustat kummut",
vuoristo Yhdysvaltojen Etelä-Dakotan ja Wyo-
mingin valtioiden rajalla. Korkein huippu, Ha-
rey Peak, 2,350 ra yi. merenp. Rikkaita, 1874

löydettyjä kulta- ja hopeakaivoksia. V. 1902

saatiin kultaa 37 milj. mk:n arvosta. W. H-vi-,

Blackmore [hläkmöa] Richard Dodd-
ridge (1825-1900), engl. kirjailija, kirjoitti

alkuaan runomuotoon, mutta nimensä hiin on

sentään saanut tunnetuksi romaaneillaan, joiden

tarkkapiirteinen luonteenkuvaus, elokas vuoro-

puhelu ja yleensä selkeä rakenne, sekä historial-

linen tarkkuus kohottavat ne aikaisempien „ro-

manttisten" historiallisten romaanien parhaim-
miksi. Niistä mainittakoon „Clara Vaughan",
.,Cradoek Noweir', „Lorna Doone", „Kit and
Kitty". V. K-i.

Black Mountains [bläk mauntinz] , Appa-
lakisten (ks. t.) vuorten korkein vuoriryhmä

;

kuuluu Blue Ridgen vuoristoon, korkein huippu,

Mt. Mitchell, 2,044 m yi. merenp. W. S-m.
Blackstone [bläkstoun], William (1723-

80), engl. lakimies, toimittanut m. m. huomat-
tavan, vieläkin paljon kiiytetyn teoksen „Com-
mentaries on the laws o£ England", joka valmis-

tui 1768 ja jossa ensi kerran kansantajuisesti

esitetään Englannin koko „kirjoitettu" ja „kir-

joittamaton" laki. O. K:iieiK

Blackwater [bläkuötaj. 1. Joki Englannissa,
Essexissä. Vuononmuotoisessa joensuussa, Black-

yvaterbaissa, Thames-joen pohj.-puolella, kalas-

tetaan kuuluisia B.-ostereja. — 2. Etelä-Irlannin

suurin joki; saa alkunsa Kerryn-vuorilta ja vir-

taa itiianpäiu Gorkin ja Watprfordin kautta,
kääntyy sen jälkeen etelään ja laskee Youghal-
lahteen. Kalarikas (lohta) ja purjehduskelpoi-
nen, 160 km pitkä. W. S-in.

Blackwell [bläkuel], Elizabeth (s. 1821),
Yhdysvaltain ensimäinen lääkärinainen, synt.

Bristolissa. Harjoitti opintojaan Ameriikassa,
toimi käytännöllisenä lääkärinä New Yorkissa,
jonne perusti sairaalan. Asettui 1868 Lontooseen.
Bladh, Peter Johan (1746-1816), liike-

mies ja taloudellinen kirjailija. Harjoitet-

tuaan opintoja Tu-
russa ja Upsalassa B.

lähti 1766 Itä-Intiaan

ruveten ruotsalais-itä-

intialaisen kauppa-
seuran palvelukseen,

jossa yleni ylikargöö-
riksi, palasi 1784 koti-

maahan ja asettui

Nilrpiössä olevaan
Benvikin taloon, jonka
maanviljelyksen hän
saattoi mallikelpoi-

seen kuntoon. Kaski-
sista käsin, jolle hänen
onnistui 1792 hankkia
tapulioikeudet, hän
harjoitti laajaa ulko-

maankauppaa ja laivaliikettä. Mutta v:sta 1806
lähtien B., joka oli koonnut melkoisen omai-
suuden, kärsi .suuria vahinkoja haaksirikkojen
ja kaappausten kautta, ja v:n 1808 sodan aikana
venäläiset ryöstivät ja polttivat hänen talonsa.

P. .J. Bladh.

koska epäilivät hänen yllyttäneen paikkakunnan
talonpoikia tarttumaan aseisiin. Hän itse ja

hänen nuorempi poikansa vangittiin ja vietiin

Turkuun, jossa he kuitenkin, syyttömiksi huo-
mattuina, laskettiin vapaiksi ; myöhemmin B.
sai korvauksen kärsimästilän vahingosta (vrt.

C. E. Bladhin „Minnen frän finska kriget ären
1808-09"). Kokeneena, monitaitoisena ja Suo-
men taloudellisiin oloihin tiiysin perehtyneenä
miehenä B. nautti kansalaistensa luottamusta
mitä suurimmassa määrässä; otti porvarissää-
tyyn valittuna osaa vuosien 1786, 1789, 1792 ja

1800 ja Porvoon valtiopäiviin 1809; kutsuttiin
s. V. säätyjen esityksestä hallituskonseljin jäse-

neksi, mutta ei ottanut tointa vastaan. B. on
sepittänyt joukon huomattavia kirjoituksia luon-

nontieteellisistä ja taloudellisista aineista, joista

vain osa on painosta julkaistu. Maataloudellisia
kysymyksiä käsittelevät ne kolme kirjoitusta,

jotka on julkaistu Suomen talousseuran toimi-

tuksissa 1803-09. Tärkein niistä on talousseuran
kultamitalilla palkittu ,,0m finska landthushäll-
ningen och medlen tili dess upphjelpande". Hänen
mielipiteensä taloudellisista kysymyksistä meni-
vät vapaamieliseen suuntaan. V. 1779 B. kut-

suttiin Ruotsin tiedeakatemian jäseneksi.

J. F.

Blaeu [blöi], hollantil. kirjanpainajasuku,
jonka jäsenistä useat samalla olivat oppineita,

kuten Wille m B. (1571-1638) ja hänen poi-

kansa Joan B. (1600-73), jotka molemmat ovat
laatineet huomattavia karttateoksia.

Blagovestsensk, kaupunki Siperiassa, Amurin
maakunnan pääkaupunki; sijaitsee siinä missä
Seja yhtyy Amuriin, 37,368 as. Kouluja, kir-

jasto, valtiopankin haaraosasto, rautavalimoita,

myllyjä y. m. Vilkasta höyrylaivaliikettä joella

sekä suurta puutavara-, tee- ja viljakauppaa.

Perustettu 1856; tuli 1858 Amurin maakunnan
pääkaupungiksi. Kiinalaiset pommittivat B:a
1900, saamatta kuitenkaan vahinkoa aikaan.

W. S-m.

Blahoslav, Jan (1523-71), täekkil. oppinut

ja kirjailija, astui matkusteltuaan ja opiskel-

tuaan useita vuosia Saksassa, m. m. Lutheria

kuunnellen, Böömiläisen veljeskunnan (ks. t.)

palvelukseen. B. on sekä veljeskunnan että

yleensä vanhemman tsekkiläisen kirjallisuuden

nerokkaimpia ja oppineimpia kirjailijoita. Hän
on kirjoittanut veljeskunnan laajan historian,

kääntänyt uudestaan tsekin kielelle Uuden te.sta-

mentin, toimittanut tsekkiläisen kieliopin, kokosi

virsiä ja kirjoitti musiikista ja runoustaiteesta.

B. oli mestarillinen ja hieno kielenkäyttäjä,

jonka tyyli pitkät ajat oli tsekkiläisille kirjaili-

joille mallina. J. J- M-
Blai, ala-arvoinen huvitus.

Blaine [blein], James Gillespie (1830-

93), pohjoisameriikkal. valtiomies, toimi ensin

opettajana ja sanomalehtimiehenä, oli Mainen
valtion edu.skunnan jäsenenä 1859-62, kongressin

edustajahuoneen jäsenenä 1862-76, senaattorina

1876-80. 1876 ja 1880 B. oli tasavaltalaisen puo-

lueen presidenttiehdokkaita, mutta ei saavut-

tanut puoluekokouksessa enemmistöä. 1881 presi-

dentti Garfield nimitti B:n valtiosihteeriksi,

mutta jo samana vuonna B:n täytyi Garfieldin

murhan johdosta poistua. 1884 hän oli puo-

lueensa virallisena presidenttiehdokkaana, mutta
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demokraattien ehdokas Cleveland valittiin. Har-
risonin ollessa presidenttinä B. oli 1889-92 jäl-

leen valtiosihteerinä. Hän ryhtyi silloin toteut-

tamaan mieliajatustaan: saada aikaan läheinen

valtiollinen ja kauppayhteys Pohjois-Ameriikan
YhdysvaKiin ja muiden Ameriikan valtioiden

kesken, ja kutsui sitä varten kokoon yleisame-

riikkalaisen kongressin, jonka seurauksena oli

joukko Pohjois-Ameriikan kaupalle edullisia

vastavuoroisuussopimuksia. B. oli suojelustuUien

kannattaja; julkaissut muistelmansa: „Twenty
years of eongress" (1884-86).

Blake /t/cifcy, Robert (1.509-1057) , engl. ami-
raali, tuli, oltuaan jo 1640 lyl.ypti aikaa parla-

mentin jäsenenä, 1645 jäseneksi ,,pitkään parla-

menttiin". Independenttinä ja tasavaltalaisena

hän otti huomattavalla tavalla osaa sisälliseen

sotaan. Cronnvell nimitti hänet 1649 laivaston

ylipäälliköksi. Hän taisteli sitten 1652-54 loista-

vasti Alankomaiden etevimpiä amiraaleja vas-

taan. Sen jälkeen Välimerelle lähetettynä B.

yhä kohotti Englannin laivaston mainetta anka-
rasti kurittamalla barbareskivaltioita. V:sta
1656 B. risteili Espanjan vesillä ja sai 1657 lois-

tavan voiton Espanjan laivastosta Santa Cruzin
luona. K. B:dt.

Blake [bleik], William (1757-1827), engl.

runoilija, taidemaalari ja radeeraaja, runoilijana

Shelleyn edelläkävijä, jossa luonnon hehkuva
ihailu ja sielukas kuvau.svoima on yhtyneenä
vallankumoukselliseen katkeruuteen yhteiskun-
nalli.sta vääryyttä vastaan; maalarina hän ihaili

gotiikkia sekä Rafaelia, radeeraajana olivat

hänen parhaat teoksensa hänen radeerauksensa
Youngin „Night thoughts"iin (1797), sekä hänen
omiin ,,Songs of innocenee and experience". Niin
ihmisenä kuin taiteilijana B. oli henkevä, mutta
samalla oikullisen omituinen. V. K-i.

Blameerata (ransk. blämer = moittia), hä-

väi.stä.

Blanc, Kap (arab. Ras elAbiad, „valkoinen
niemi") Afrikan pohjoisin kärki 37° 20' pohj.

lev., n. 5 km Bisertan kaupungista Tuniksessa.
Blanc [hlul. 1. Jean .Joseph Charles

Louis B., tunnettu nimellä Louis B. (1811-82),

ransk. politikko ja kir-

jailija, oli restauratsio-

iiin aikana yksityisopet-

I a jana samalla opiskel-

len lakitiedettä, antau-
tui sitten sanomalehti-
:ilalle ja alkoi 1839 toi-

liiittaa ,,Revue du prog-
ri~^s politique, social et

littfraire" nimisiä aika-

kauskirjaa. Siinä hän
julkaisi kuuluisimman
teok.sensa „Organisation
du travail", joka sitten

ilmestyi kirjana ja joka
yhdessä hänen 1841-44

ilmestyneen teoksensa „Histoirp de dix ans"
kanssa tuntuvasti vaikutti helmikuun vallan-

kumouksen syntyyn. Väliaikaisessa hallituk-

siassa B. oli" sihteerinä, mutta epäluulo häntä
kohtaan liäueu nauttimansa rahvaansuosiou joh-

dosta esti häntä saamasta sosialistisia oppejaan
käytännössä koetelluiksi. Hänen aloitteestaan

asetettiin „hallituksen komissioni työväkeä var-

Louls Blanc.

ten", jonka esimieheksi hän tuli ; mutta sen työt
jäivät tuloksitta. Surkean kuuluisat „kansallis-

työpajat" perustettiin erään B:n ja muutamien
muiden radikaalien hallituksen jäsenten laatiman
ehdotuksen pohjalla ; ne epäonnistuivat, mutta
syy ei ollut B:n, jolla ei ollut mitään osallisuutta
suunnitelman toimeenpanossa. B. valittiin kan-
salliskokoukseen, jossa häntä — epäiltynä työ-

väendiktaattoriksi pyrkimisestä — pian syytet-
tiin m. m. juuri noiden „kansallistyöpajojen"
aikaansaamisesta. Hän pakeni ensin Belgiaan
ja sitten (1854) Lontooseen; poissaolevana hänet
tuomittiin siirtovankeuteen. B. julkaisi maan-
pakolaisuutensa aikana useita puolustuskirjasia
ja harjoitti Lontoossa historiallista tutkimus-
työtä, sen tuloksina julkaisten m. m. suuren
X allankumouksen ja 1848 vuoden historiat.

Pariisiin hän palasi vasta keisarivallan kukis-
tuttua, tuli 1871 kansalli.skokouksen jäseneksi ja

vastusti siellä sodan lopettamista ja Elsassin luo-

vuttamista. „Kommuuuia" B. ei hyväksynyt.
Hän pysyi äärimäisessä vasemmistossa elämänsä
loppuun, mutta hänen vaikutusvaltansa oli nyt-

temmin jotenkin vähäinen. — B:n sosialististen

oppien pääsisällys on seuraava: valtion on otet-

tava tuotantovälineet haltuunsa ja hoidettava
niitä huomioon ottamalla, että kaikilla on oikeus

' saada työtä ja sama palkka samasta työajasta.

Jokaisen tulee saada mitä tarvitsee ja antaa
mitä voi. vrt. Sosialismi. (K. B:dt.)

2. Auguste Alexandre Charles
(1813-82), edellisen veli, ransk. taidekirjailija,

oli jonkun aikaa 1848 v:n jälkeen sisäasiain-

ministeriön kaunotaiteiden osaston johtajana.
Vaikutti Ranskassa tehokkaasti taidehistoriallis-

ten harrastusten elpymiseen. Hänen pääteoksensa
on 14osainen ,,Histoire des peintrea de toutes les

•^coles" (1849-75). Paitsi sitä hän on m, m. kir-

joittanut: .,L'ocuvre de Rembrandt" ja „Histoire
de la renaissance artistique en Italie". V. K-i.

Blanca. 1. Ranskan kuningatar (1187-1252),

Kastilian Alfonso IX:n tytär, Ludvik VITI:n
puoliso. Poikansa Ludvik IX:n alaikilisyyden

aikana B. johti taitavasti hallitusta, samoin
myös kuninkaan ollessa onnettomalla ristiretkel-

lään, jolloin hän joutui vangiksi Egyptissä.
2. Ruotsin kuningatar (k. 1363), Namurin

kreivin tytär, joutui naimisiin Maunu Eerikin-

pojan kanssa 1335. Eli onnellisessa avioliitossa;

häntä kiitetään viisaudestaan ja kauneudestaan.
Vääryydellä, kuten luullaan, syyttiviit häntä
myöhemmät historioitsijat poikansa Eerik XIT:n
myrkyttämisestä. — B. on aiheena Edelfeltin

tunnetussa taulussa. G. R.

Blanchard [biristVrJ, £ m i 1 e (1819-1900),
ransk. eläintieteilijä, professorina „Institut na-

tional agronomique"-opistossa, tiedeakatemian
jäsen. Tärkeimpiä teoksia: „nistoire naturelle

des insrctes" (1840), „Zoologie agricole" (1854),

,,Orga^lsation du rögne animal" (1851-1864),
..Recherches sur Torganisation des vers" (1854).

Blanchard fbläsä'rl, Francois (1753-1808),
ransk. ilmapurjehtija, nousi ensi kerran 1784,

teki seuraavana vuonna yhdessä amer. JefTe-

riesin kanssa ilmapallomatkan Doverista Ca-
lais'hen. Sai eräällä ilmamatkallaan halvauksen
ja putosi gondolista, kuoli seuraavana vuonna.
B. oli ensimäinen laskuvarjostimen käyttäjä.
Blanche (bläsj ks. Blanc a.
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Blanche [hlaqs], August Theodor (ISll-

6S), ruota. kirjailija, opiskeli Upsalassa ja an-

tautui lakitieteelliset opintonsa suoritettuaan

virkauralle, mutta harjoitti samalla tuotteliasta

kirjailijatointa. Ensi kerran hiin esiintyi val-

tiollisena kirjailijana ja herätti melkoista huo-

miota, mutta siirtyi sitten kaunokirjalliselle

alalle, debyteerasi näytelmänkirjoittajana 1843
(„Positivhataren") ja sai suurta suosiota osak-

seen sekä jatkoi noin 40:llä näytelmällä, joilla

kuitenkin on varsin erilainen arvo. Tunnettu
on „Ett resande teatersällskap" (1848). B. on
myöskin kirjoittanut useita romaaneja ja ker-

toelmia, joista mainittakoon „Bilder ur verklig-

heten" ; näissä on tunnettu kokoelma „Hyrkus-
kens berättelser". Ne julkaistiin ensin B:n toi-

mittamassa ,,lllustrerad tidningis.sä". Myöhem-
min B. otti innolla osaa valtiolliseen elämään.
Blancheerata [bläs-J (ransk. blanclnr), val-

kaista, pestä.

Blanc manger [blä niäze'] (ransk.), „valkea
ruoka", oik. kaikenlainen maitoruoka; sittem-

min jälkiruokana käytetty kermahyytelö.
Blanco K a p, kaksi nientä Länsi-Afrikassa,

ks. Kap B.

Blanco Garcia [-rPi'a], Francisco (s.

1864), esp. kirjallishistorioitsija, munkki, profes-

sori, on kirjoittanut ,,La literatura e.*pauola en
el siglo XIX" (1891-94), joka kyllä on epäkrii-
tillinen teos, mutta ainesvarastonsa vuoksi tär-

keä lähdtkirja.

Blanka ks. B 1 a n c a.

Blankenberghe, rannikolla sijaitseva kalas-

tajakylä ja paljon käytetty kylpypaikka Bel-

gian Länsi-Flanderin maakunnassa, n. 15 km
Ostendesta koilliseen. Brugge-Heystin radan var-
rella. 5,925 as. (1904). Laivanrakennusta.
Blanket [hlärjkit] (engl.), villapeite, viltti,

„blänketti" (amer. suom.)

.

Blanketti (< ransk. 6/n«c = valkea), kaavio,
joka osaksi sisältää painettuja sanoja, osaksi on
aiottu käsikirjoituksella, täytettäväksi ; kaava.
Blanko (esp.), „valkea", täyttämätön paikka

esim. vekselissä
; b.-v altakirja = avoin v.

;

b.-v e k s e 1 i = vekseli, jonka asettaja, siirtäjä

tai tunnustaja varustaa nimellään, ennenkuin
vekselin summa, päivämäärä j. n. e. on siihen
merkitty.
Blank verse [hlärjk vaas] (engl.), silosäe, viisi-

jalkainen jambinen säe, jota on aina 16:nnen
vuosis. keskivaiheilta alkaen käytetty engl. draa-
mallisessa runoudessa

; päättyy tavallisesti korol-
liseen tavuun ja on loppusoinnuton. Shakespearen
ja hänen aikalaistensa teosten kautta se tuli

tunnetuksi ja pääsi käytäntöön muuallakin, var-
sinkin germaanisten kansojen näytelmäkirjalli-
suudessa. Suomessa ensi kertoja Kiven „Karku-
reissa" (1867). V. T.

Blanqui [hläkV]. 1. J6römeAdolpheB.
(1798-1854), ransk. kansantaloustieteilijä, tuli

183U professoriksi Pariisiin ja oli vv. 1846-48

kansanedustajana. Matkusti useissa eri maissa,
oli taitava kynänkäyttäjä ja luennoitsija. Huo-
mattava on hänen kansantaloustieteen histo-

riansa (1838), ensimäisiä tieteellisiä yrityksiä
sillä alalla. G. K.

2. Louis AugusteB. (1805-81), edellisen

veli, vallankumousmies, antautui jo nuorena
politiikkaan, otti osaa kapinoihin ja vallan-

kumouksiin ja tuomittiin sen johdosta useita eri

kertoja vankeusrangaistukseen. 1800-luvun keski-
välin salaisissa yhdistyksissä, joiden tarkoi-

tuksena oli hallituksen ja yhteiskunnan uudel-
leen muodostaminen, hän oli useimmissa jäse-

nenä. Oltuaan 1839-48 vankeudessa häu perusti
Pariisissa „Tasavaltalaisten keskusseuran", tais-

teli väliaikaista hallitusta ja kansalliskokousta
vastaan ja joutui taaskin 10 vuodeksi vankeuteen.
Seujälkeen B. uudelleen vallankumouksellisen
kiihotustyön johdosta 1861 tuomittiin vankeuteen
4 vuodeksi, oleskeli sitten v:een 1869 Brysselissä,

toimitti Pariisin piirityksen aikana 1870 lehteä
,,La patrie en danger" (Isänmaa vaarassa), tuo-

mittiin osanotosta kommuunin kapinaan elinkau-
deksi vankeuteen, armahdettiin 1879 ja jatkoi
yhä kuolemaansa saakka agitatsioni työtään,
jonka lopullisena päämääränä oli kommunisti-
nen yhteiskuntajärjestys. B:llä, joka oli rehel-

linen ja omaa etuaan etsimätön yltiöpää, oli

joukko innokkaita kannattajia (blanquistit).

1885 juikaistiin kokoelma hänen sosiaalipoliitti-

sia kirjoituksiaan nimellä „Critique sociale". B.

on tyypillinen sen vallankumouksellisen suun-
nan edustaja, joka tahtoo äkillisellä yllätyksellä
ja aseellisella kapinalla ottaa haltuunsa valtio-

vallan voidakseen sitten panna toimeen yhteis-

kunnan uudistuksen. (K. B:dt.)
Blanquisti ks. Blanqui 2.

Blaramberg, Pavel I v a n o v i t s (s. 1841)

,

ven. säveltäjä, autodidakti ; sepittänyt kuoro- ja

orkesterikappaleita, pari oopperaa y. m. Mos-
kovan hlharraonisen koulun opettaja. (I. K.)
Blaseerattu (ransk. fc^ose = tylsistynyt) , välin-

pitämätön, kyllästynyt, velttoutunut.
Blasfemia (kreik. hlaspMmos = häväisemi-

nen), häväistys, pilkka.

Blason [bluzö] (ransk.), vaakuna; myös vaa-
kuna-oppi, heraldiikka; blasoneerata, se-

littää heraldisesti vaakuna. O. R.
Blastoidea, ryhmä fossiilisia merililjoja

(ks. t.).

Blastophaga grossorum ks. V i i k u n a p i s-

tiainen.
Blastula, blastosphsera, monisoluisten

eläinten kehityksessä esiintyvä rakkomainen
aste, joka syntyy, kun munasolu on vakoutunut
ja vakoutumissolut (blastomeerit) järjestyvät

keskessä olevan vakoutumis-ontelon (blastoeoel)

ympäri yksinkertaiseksi solukerrokseksi, alkio-
lehdeksi (blastoderma) . Blastula ei ole kai-

kissa eläinluokissa samanlainen, mutta tyypil-

lisessä muodossaan se on yksinkertainen, epi-

telinkaltaisen solukerroksen muodostama, pallo-

mainen, värekarvojen peittämä tai paljas rakko.

K. M. L.

Blatta ks. Torakka.
Blaubart (saks., ruots. B 1 ä s k ä g g, ransk.

B a r b e-B 1 e u e) ,
„Siniparta", satuhenkilö, ri-

tari, joka houkutteli nuoria neitoja puolisoikseen

ja ne toisen toisensa jälkeen tappoi, he kun eivät

malttaneet olla menemättä kiellettyyn huonee-

seen; vihdoin eräs viime hetkessä veljiensä avulla

pelastuu ja B. surmataan. Suomalaisillekin on
sama satuaihe levinnyt („Jykeä lipas" Salme-

laisen sadui.5sa), mutta ritari B. on täällä muut-
tunut Vetehi-seksi.

Blaud'n pillerit [hlön], rautapillereitä, joiden

pääaineosana on hiilihappoinen rautaoksiduli.
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Niiden alkuperäinen kokoonpano on ransk. lää-

kärin Blaud'n (1774-1858) keksimä.
Blaustrumpf ks. B 1 u e s t o c k i n g.

Blavatskij [-va't-], Elena Petro v n a,

synt. Hahn (1831-91), ven. teosofi ja kirjailija-

tar, li. lierdtli jo lapsena omaisissaan huomiota
omituisilla sielullisilla tai])umuksillaan. Tutkit-
tuaan joitakin vuosia Intiassa ja Tibetissä „sa-

laisia tieteitä" ja matkustettuaan useita vuosia
eri maanosissa hän perusti 1875 yhdessä eversti

Olcottin kanssa teosofisen seuran, jonka johta-

vana sieluna hän kuolemaansa saakka oli. Hä-
nellä oli suuret sielunlahjat ja ennen kaikkea
luja usko tehtäväänsä ja teosofiaan. Tästä ovat
todistuksena hänen kirjoituksensa ja semminkin
hänen pääteoksensa ,,The secret doctrine" (1888),

joka on teoscfian tärkein kirja ja laajan teoso-

fisen kirjallisuuden ehtymätön lähde.

Blech, Leo (s. 1871), saks. orkesteri- ja oop-

perasäveltäjä („Das \var ieh", „Alpenkönig und
Menschenfeind"). /. K.
Blechnum, kampasaniainen, saniais-

suku /^oi.iypodiaeece-heimossa. Itiöpesäkkeet eri-

kokoisilla,

muita lehtiä

korkeammilla
ja kapealius-

kaiseramilla

itiblehdillä.

Useimmat lajit

troopillisia.

Meillä hyvin
harvinaisena

ainoastaan B.

spicant, sievim-

piä sanajalkai-

siamrae, jonka
15-30 cm pitui-

set lehdet ovat
syvään ja

kapealiuskai-
sesti parijakoi-

sia.

Bleekholma,
kolme pientä

saarta, P o h j.-

B., Etelä-B.
ja B:n kari

llelsingin

eteläsataman edustalla. EnsimäiscUä on vene-

veistämö (A. B. Helsingfors Bfitvarf), toisella

.suosittu ulkoravintola „Luoto" (.,Klippan") , ka-

rilla taas on Uudenmaan pursikUiliin paviljonki.

Saarten länsipuolella o!i yllämainitun seuran
.syvä, tilava ja suojattu venesatama. ^V. S-m.
Blefaron ks. B 1 e j) h a r o n.

Blehr {-Crj, Otto Albert (s. 1847), norj.

laki- ja valtiomies, toimi ensin sanonuilehtimie-
henä ja asianajajana, otti 1880-luvun alusta in-

nokkaasti osaa Norjassa silloin heräävään vilk-

kaa.seen valtiolliseen elämään. V. 1882 hänet
ensi kerran valittiin Stortingiin, jossa heti tuli

olemaan vasemmiston huomattavimpia miehiä.

B. oli syyttäjänä Selmerin ministeristöä vas-

taan nostetussa oikeudenkäynnissä ja otti ete-

vällä tavalla osaa useiden tärkeiden uudistus-

ten, esim. jurylain ja rikoslain ])erilie ajami-
seen. 1891-93 hän oli Steenin ensimäises.sä mi-
uisteristössä valtioministerinä Tukholmassa.

Hlfchnuin äpicunt.

Unionikomitean jäsenenä 1895-98 hän oli niitä,

jotka vaativat Norjalle omaa ulkomaanasiain
hallitusta. Steenin toisessa ministeristössä hän
uudelleen oli Norjan edustajana Tukholmassa
1898-1902, jonka jälkeen tuli pääministeriksi.
Tässä toimessa ollessaan hän ratkaisevasti vai-

kutti konsulaattineuvottelujen kulkuun; luopui
v. 1903. V:sta 1905 B. on stiftamtmandina Krassa.
Bleibtreu [bläihtröi]. 1. G e o r g B. (1828-92),

saks. taistelumaalari, seurasi preussilai-steu jouk-
kojen mukana sodassa Tanskaa vastaan 1864,

sodassa Itävaltaa vastaan 1806 ja sodassa Hans-
kaa vastaan 1870 ja on maalannut useita, Sak-
sassa paljon ihailtuja sotakuvia. — 2. K a r 1 B.

(s. 1859), saks. kirjailija, edellisen poika, kuo-
huva, vallankumouksellinen luonne, jonka kirja

„Eevolution der Literatur" (1880) oli räiskyvä
sotahuuto „Nuorimman Saksan" puolesta. Tässä
kirjassaan esittämäänsä naturalistista ohjelmaa
hän oli loteuttauut m. m. romaanissaan „Grös-
senwahn". Hänen suuresta tuotannostaan, joka
on huomattava varsinkin runsaan, joskin epä-
kypsän aaterikkauden vuoksi, mainittakoon vielä

,,Geschichte der englisohen Literatur", „Kosmi-
sche Lieder" y. m. Viimeksi B. on herättänyt
huomiota yksiin aikoihin Tolstoin kanssa teke-

mällään kiihkeällä hyökkäyksellä Shakesi)earea
vast.ian. V. E-i.

BleicJiröder, berliiniläinen pankkiirihuone,
Samuel B:u (k. 185.')) perustama 1803; perusta-

jan pojan, Gerson B:n (1822-93) liike kasvoi
alallaan huomattavimpien tasalle. Jo 1828 se

oli asettautunut läheisiin väleihin Rotsehildin
pankkiiriliikkeen kanssa, josta oli seurauksena
yhteistoiminta. V. 1850 B;llä alkoi olla vaiku-
tusia Preussin rahatalouteen ja 1865 se hankki
hallitukselle rahat sotaan Itävaltaa vastaan.
Bismarckin aikana liikkeen asema yhä vauras-
tui. Gerson B:n kuoleman jälkeen jatkavat su'

vun jäsenet liikettä. Myöskin Suomen valtio-

lainoja on joskus, esim. 1889, otettu B:n välityk-
sellä.

Blekholmsgrundet, Bleekholma n kari
ks. r> I e e k h o 1 m a.

Blekinge, Ruotsin maakunta ja lääni sen
kaakkoiskulmassa, Götanmaassa, 3,015 km'
(Ruotsin pienin lääni), 150,000 as. L 50 km':llä.

Pohj.-osa, ,,.skogsbygden", metsämaa, on luonteel-

taan Smälannin ylänkömaan kaltaista. Keskiosa
on viljava; tiiiillä on useita pienehköjä vuoria,

joilla kasvaa lehtipuita, m. m. pyökkimetsää.
Rannikko on tiheästi asultu ja hyvin viljelty,

Etelä-Ruotsin ihanimpia seutuja (,,Ruotsin puu-
tarha"). Suurta perunain viljelystä polttimoita

varten; lohenkalastusta joissa ja tärkeätä ran-

nikko- ja merikalastusta. Kivilouhimoita. —
Useat niistä joista, jotka saavat alkunsa Smä-
lannissa, laskevat B:n kautta mereen. B:n kau-
punkeja ovat Karlskrona, Karlshaniu, Sölves-

borg ja Ronneby. B. kuului keskiajalla, ainakin
jo ll:nnellä vuosis. Tanskalle, mutta joutui Ruot-
sille Roskilden rauhassa v. 1658. 11*. tt-tn.

Blenck, E m i 1 (s. 1832), saks. tilastotieteilijä,

tuli 1883 Engelin jälkeen Preussin tilastollisen

toimiston jiäiiUiköksi. V:sta 1882 lähtien hän on
toimittanut kaikki tämän toimiston julkaisut.

Hänen huomattavin teoksensa on „Das königl.

preussische Statistische Bureau beim Eintritt in

sein neuntes Jahrzehnt" (1885) ja sen jatko
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„Das königl. preussische Statistische Bureau
während der Jahre 1885-1896" (1898).

Blenda, ruots. neito, joka tarinan mukaan
Värendiu naisten etunenässä voitti heidän maa-
hansa hyökänneen tanskalaisen sotajoukon. Kii-

tokseksi tästä Värendin naiset muka saivat sen

yhtäläisen perintöoikeuden miesten kanssa, mikä
tässä maakunnassa oli vallalla ikimuistoisista

ajoista asti. Tapausta on koetettu sovittaa eri-

näisiin Ruotsin ja Tanskan välisiin sotiin 1100-

tai 1200-luvulla. K. G.

Blenhelni ks. H ö c h s t ä d t.

Blenniidse, 1 i m a k a 1 a t, piikkieväisten luu-

kalojen osastoon kuuluva kalaheimo, jonka lajit

tunnetaan pitkäveteisestä, suqmuttomasta tai

hienosuomuisesta ruumiistaan ja pitkästä selkä-

evästään. Ne ovat uimarakottomia. Tähän lue-

taan esim. merikissan, teistikalan, limakalan ja

kivinilkan suvut. K. M. L.

Blennorrea ks. Blennorrhagia.
Blennorrhagia 1. Blennorrea (kreik.

blenna = märkä, ja r/toje' = halkeama, rako), ka-

tarri, joka ilmenee märän runsaana erittymisenä

limakalvosta, esim. virtsatiehyeen limakalvosta
(gonorrea ks. t.), ja gonokokkeihin perustuva
silmän sidekalvon tulehdus (conjunctivitis go-

norrhoica). (M. 0-B.)

Blepharon (kreik.), silmäluomi. — B 1 e p h a-

r i t i s, luomen (reunan) tulehdus. — B 1 e p h a-

r o p h i m o s i s, taudillisten ilmiöiden synnyt-

tämä silmän raon supistuminen 1. ahtaus. -

—

Blepharospasmus, silmäluomen kouris-

tuksen tapainen sulkeutuminen. (M. 0-B.)

Blesseerata (ransk. ilesser) , haavoittaa;

blessyyri, aseen aiheuttama haava.
Blicher, Steen Steensen (1782-1848),

tansk. kirjailija ja pappi. Hänen maineensa pe-

rustuu novelli- ja runokokoelmaan „E bind-

stouw", jossa hän lämpöisellä runollisuudella ku-

vailee Pohjois-Tanskan kansanelämää. Paitsi sitä

hän on julkaissut m. m. „Sneklokken", „En
landsbydegns dagbog". „Samlede Noveller og
Skizzer" (2:nen painos) ilmestyi 1893-94. Tämä
Tanskan kirjallisuuden „ensimäinen realisti" on
vasta myöhemmin saavuttanut kuuluisuuden.
Paitsi kirjailijana B. toimi hartaana kansan-

ystävänä ja herättäjänä. V. E-i.

Blicher-Clausen, Jenny (1865-1907), omaa
sukua Blicher, tansk. kirjailijatar, papin

tytär, kotoisin Jyl-

lannista. Kirjailija-

uransa hän alkoi 1883

ja julkaisi ensimäiset
teoksensa salanimellä

John Bentsen.
Hänen huomatuim-
mat teoksensa ovat:

runopukuiset kerto-

mukset „En bryllups-

reise" (1894), „Vio-

lin" (1898) ja sen

jatko „Den sidste

Hauge" (1903), jossa

hän yhtenä päähenki-
lönä kuvaa suoraa-

laista nuorukaista,
J-nny Blicher-Clausen,

novellit „Inga Heine"
(1898), „Farbror Frans" (1902), „Kjeld" (1903)

ja „Sonja" (1906). B-C:n nykyajan elämää ku-

35. Painettu '-«
c09.

vaavat kertomukset ovat laajalle levinneet var-
sinkin naisten piirissä ja herättäneet suurta suo-

siota paitsi Tanskassa, myös Ruotsissa ja Suo-
messa. Hänen kielensä on rikasta ja runollista

ja hän koskettelee ihmissielun herkimpiä kieliä,

mutta liiallinen sentimentaalisuus ja sairaallois-

ten tunteiden tulkitseminen painostaa useinkin
hänen kynänsä tuotteita. Hänen teoksistaan on
suomen kielellä ilmestynyt „Inga Heine" (1903),
„Kji'ld" (1903), „Setä Frans" (1904), „Sonja"
(1906) ja „Veli Giovanni" (1908). H. S.

Blind, Karl (1826-1907), saks. kumousmies
ja kirjailija, otti 1848-49 innokkaasti osaa Bade-
nissa tapahtuneisiin kapinaliikkeisiin ja lähetet-

tiin Pariisiin hankkimaan Badenin ja Pfalzin
vallaukumoushallituksille Ranskan tasavallan
virallista tunnustusta, mutta vangittiin ja kar-
koitettiin Ranskasta ; asettui ensin Brysseliin ja

1852 Lontooseen, josta käsin piti yhteyttä Gari-
baldi'n, Mazzini'n ja muiden kumousmiesten
kanssa; julkaissut joukon kirjoituksia ja tutkiel-

mia m. m. historian ja politiikan alalta. Hänen
pojintimansa Ferdinand (Cohen) teki 1866
murhayrityksen Bismarckia vastaan ja surmasi
itsensä vankilassa.

Blindheim ks. H ö c h s t ä d t.

Blini (ven. bliny) , tattarijauhoista valmistet-

tuja ohukaisia, joita etup. Venäjällä syödään
paaston edellä, laskiaisena.

Blink, Carl, salanimi ks. Granberg,
Louise Elisabeth.

Blioch ks. Bloch, Jan.
Blitum, muro, kasvisuku ChenopodiacecE-

heimossa. Eroaa savikoista (Chenopodium) lo-

pulta punaisten, marjamaisten hedelmäryhmiensä
kautta. Ainoa kotimainen laji B. virgatum harv.

kaduilla, vilj. paikoilla j. n. e.

Blix, Elias (1836-1902), norj. teologi ja

orientalisti. Tultuaan teol. kandidaatiksi v. 1866,

B. opiskeli ulkomailla, varsinkin Leipzigissä see-

miläistä kielitiedettä ja V. T:n eksegetiikkaa.

V. 1879 hän nimitettiin heprean kielen ylim.

professoriksi Kristiaanian yliopistoon. Kun Sver-

drupin ministeristö v. 1884 muodostettiin, tuli

B:stä kirkollis- ja opetustoimituskunnan pääl-

likkö, mutta luopui tästä toimesta v. 1888, ryh-

tyen seuraavana vuonna jälleen hoitamaan yli-

opistovirkaansa. Lähteneenä talonpoikaiskodista

B. oli innokas norjalaisen kansanmurteen har-

rastaja ja käänsi avustajineen tälle kielelle U.
T:n sekä osan Psalmeista. Hän on myös sepittä-

nyt kansankielellä muutamia virsiä, jotka ovat
Norjassa hyvin suosittuja. Ar. H.
Blizinski [-i'n-J, Jozef (1827-93), puol. kir-

jailija, kirjoittanut useita komedioja, joissa taita-

vasti kuvailee puolalaisen keskisäädyn elämää.

Paras niistä on „Pan Damazy" (1877). B. on
työskennellyt myöskin puolan kielen tutkimuksen
aklla. J. J. il.

Blizzard [hlizad], pohjoisesta äkkiä tuleva,

ankara ja kylmä lumimyrsky Pohj.-Ameriikassa,

varsinkin Mississippi-joen länsipuolella. B. on
sekä ihmisille että eläimille hyvin vaarallinen ja

sen vuoksi peljätty. Texasin valtiossa sanotaan

tätä tuulta Northeriksi. W. S-m.

Bloch [Mok]. 1. Carl Heinrich B. (1834-

90), tansk. taidemaalari. B. maalasi aluksi humo-
ristisia laatu- ja kansankuvia, mutta saatuaan
ulkomailla vaikutusta Italian suurmestareista
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hän rupesi maalaamaan aatteellisia sekä histo-

riallisia tauluja, joista „Vapautettu Prometheus"
ja „Kristlan II vankilassa" ovat suurimmat ja

vaikuttavimmat. Viime vuosinaan hän työsken-

teli paljon radeerauksen alalla. E. R-r.

2. Oscar Thorvald B. (s. 1847) , edellisen

veli, tansk. kirurgi, ylilääkärinä kuninkaallisessa

Frederikin sairashuoneessa Kööpenhaminassa
vuoteen 1904, jolloin tuli professoriksi Kööpen-
haminan yliopistoon. B. on varsinkin harrastanut

aseptisten keinojen käytäntöön saattamista anti-

septisten sijalle. Paitsi useita aikakauskirja-

kirjoituksia on B. julkaissut kirjan „Kuolemasta"
(1903), joka herätti melkoista huomiota.

Bloch, Jan (1*^30-1902), ven.-puol. finanssi-

poliittinen kirjailija ja rauhanystävä ; tuotta-

viin teollisuus-, rautatie- ja paukkiyrityksiin

osaaottamalla B. hankki itselleen suuren omai-

suuden; julkaisi 1875 kirjan „Rautateiden mer-

kitys Venäjän taloudelliselle kehitykselle". Mer-
killisempi on kuitenkin hänen suuri teoksensa

..Tulevaisuuden sota" (saks. „Der Krieg", osit-

tain myös ruotsiksi: „Framtidens krig"), jossa

hän ajaa maailmanrauhan asiaa ja jonka sano-

taan osaltaan vaikuttaneen siihen, että Nikolai

II kutsui kokoon Haagin rauhankongressin. B.

on julkaissut muitakin, Puolan ja Venäjän ta-

loudellisia oloja käsitteleviä kirjoituksia.

Bloch, Markus Elieser (1723-1799) , saks.

kalojentutkija, kirjoittanut suuren, kuvatauluilla

varustetun kalateoksen ..Allgemeine Natur-
geschichte der Fische", 12 osaa (1782-95).

K. M. L.

Block, Maurice (1816-91). ransk. talous-

ja tilastotieteilijä, synt. Berliinissä. B. rupesi

Ranskan alamaiseksi ja oli v:een 1862 asti Rans-
kan tilastollisen keskustoimiston alijohtajana.

toimien sen jälkeen yksinomaan kirjailijana.

1880 hän valittiin moraalisten ja poliittisten tie-

teiden akatemian jäseneksi. B. on julkaissut

useita talous- ja valtiotieteellisiä teoksia, var-

sinkin käytännöllisiä käsikirjoja. Niistä mainit-
takoon ..Les Progrfis de la science ^conomique"
(1889). Hän oli konservatiivinen vapaakaupan-
mies ja arvosteli ankarasti ei ainoastaan sosia-

lismia vaan myöskin nykyajan sosiaalipolitiik-

kaa. Suomeksi on ilmestynyt ..Kansantalouden
alkuperusteet" (1889). J. F.

Blockhus [-il-] (ruots., saks. Blockhaus), puu-
linnoitus.

Blocksberg, usean Saksan vuoren nimi ; niillä

kansa emien uskoi noita-akkojen Valpurin-yönä
viettävän juliliann. vrt. B 1 & k u 1 1 a.

Bloemfontein (blfimfontfn/, Oranje-joen siirto-

kunnan |iäiikaiipunki. Englannin Etelä-Afrikassa,
30 km Modderjoen eteläpuolella. 1,377 m yt.

merenp., n. 12,000 as. B. sijaitsee Port Elizabeth-

Pretorian rautatien varrella. Kuiva ilnmnala.

B. oli ennen buurien vapaan Oranjen tasavallan

päiikau]uinki. IV. S-iii.

Blois [hluii']. Ranskan Loir-et-Cherin departe-

mentin |)ääkaupunki Loire-joen varrella (305 m
pitkä silta joen yli), 76 m yi. merenp., 21,496 as.

(1901). Kaupungissa on renessanssin-aikuisia

rakennuksia; kirjasto, museo, teatteri, piispan-

istuin ja kanp]iatuomioistuin. Kuuluisa on Valois-

suvun linna, Ranskan kauneimpia muinaismuis-
toja. Asukkaat harjoittavat puu-, savitavara-,

hansikas-, kone-, etikka- y. m. teollisuutta sekä

viinin- ja paloviinankauppaa. — Vanhalla- ja

keskiajalla B:n nimenä oli B 1 e s s. V. 1498

se joutui perintönä Ranskan kruunulle. V. 1588

Henrik III piti B:ssa valtiopäivät, joiden kes-

täessä Guisen herttua Henrik ja hänen veljensä

kardinaali Ludvik murhattiin. W. S-m.

Blokadl (ransk. blocus < bloc = möhkäle),
saartaminen. Kun vieras valta saartaa jonkun
alueen tai paikan, on tällainen asiaintila kan-

sainvälisten määräysten alainen. l'uolueettomat

vallat eivät saa käydä kauppaa sellaisella alueella

ja laiva, joka ei tästä välitä, otetaan kiinni.

Pariisin sopimuksen mukaan huhtikuun 16 p:ltä

1856 on blokeeratun sataman edustalla blo-

keeraava valtio velvollinen pitämään tarpeeksi

voimakasta merivoimaa estämässä satamaan
pääsyä.
Blokeeraaminen (vrt. B 1 o k a d i). saarta-

minen.
Blokki-kirjat painettiin 1400-luvulla, ennen

irtonaisten kirjaintyyppien käytäntöön tuloa,

siten, että jokaista sivua varten piirrettiin eri

puulaatta („blokki") kuvineen kirjoituksineen.

Kiinassa, jossa tuhansia eri merkkejä vaativan

sanakirjoituksen lähden irtonaisten tyyppien
käytäntö on hankala, on tämä kirjanpainarais-

tapa vieläkin käytännössä. [vrt. Hochegger,
„(*ber die Entstehung und Bedeutung der Blocli?

biicher", Lpz. 1891.] Y. M'.

Blom, Erik Johan (1817-87), „Sysmän
kappalainen" — kuten hän kirjasuomennoksis-

saan itseään nimittää. Hän oli syntynyt Iisal-

messa, tuli maisteriksi 1840, oli ensin koulumie-

henä ja loppuikänsä pappina, m. m.' Sysmän
kappalaisena lS60;stä. Näiden toimien ohella B.

suomensi verrattain useita kirjoja. Hänen suora-

sanaisista suomennoksistaan, joita voidaan pitää

koko lailla sujuvina ja onnistuneina, mainitta-

koot: Lessingin „Emilia Galotti" (Näytelmistö I,

1861) ja „Minna v. Barnhelm" (Näytelmistö III,

1864) sekä Consciencen novelli ..Ravintolan

isäntä" (Muiden maiden marjoja, 3, 1863) ; runo-

teoksista hän on taas — useat vähemmin onnis-

tuneesti — suomentanut Tegn^rin „Frithiofin

sadun" (1872) ja Runebergin „Hirvenhiihtäjät"

(1876) sekä eri runoniekkojen runoja kokoel-

maan: ,,Niitä näitä runouden alalta, ajan hu-

viksi" 1 (Kuopio-, 1873). K. S.

Blomberg, Karl (1817-64), lahjoittaja, oli

syntymäkaupungissaan Naantalissa leipurimes-

tarina. Hän ja hänen puolisonsa Antoinette Ka-
rolina B. (1818-58) määräsivät testamentillaan

Suomalaisen kirjallisuuden seuralle omaisuutensa,

josta siten seuralle 1S64 koitui noin 104,000 mk.
Näistä varoista kantaa 60,000 mk. „Blombergin
rahaston" ninu-ä ja käytetään sen korot seuran

yleisiin tarkoituksiin. iv. S.

Blommer (o. s. J a n s s o n) , E d 1 a G u s t a v a

(lcS17-in04), suom. taiteilijatar, harjoitti ensin

omin päin ja sitten helsinkiläisen muotokuva-
maalari .1. E. Lindliiu sekä vihdoin ruotsalaisen

maalarin, sittemmin puolisonsa Nils Johan Blom-
mörin (ks. t.) johdolla maalaustaidetta. Miehensä
kuoltua hän muutti jälleen Helsinkiin. Hänen
taulunsa olivat taideyhdistyksen ensimäisissä

näyttelyissä 1847-49 ja kaksi hänen tauluistaan

(„Kehräävä nainen" ja kirjailijatar S. E. \Vack-

linin muotokuva) ovat mainitun yhdistyksen
kokoelmissa (Ateneumissa). A'. S.
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Blommer, Nils Johan O I s s o n (1816-53),

ruots. maalari, kuvasi pohjoismaisten kansan-
satujen aiheita romanttiseen henkeen ja hieman
kiiltokuvamaiseen tapaan. Muistuttaa hiukan
saks. Sloritz von Schwindiä. E. R-r.

Blomqvist. 1. Aleksander B. (1796-1848),
kirjastonhoitaja, tuli ylioppilaaksi 1815, dosen-

tiksi kreikan kirjallisuudessa 1823, apulaiseksi
taidehistoria.ssa sekä yliopiston varakirjaston-
hoitajaksi 1828 ja professoriksi mainitussa tie-

teessä 1838; kirjastonhoitajaksi B. tuli Pip-
pingin jälkeen 1845, jolloin kirjasto siirrettiin

senaatintalosta uuteen kirjastorakennukseen. Yli-

opistossa hän oli ensimäinen, joka luennoi kauno-
taiteista ja uudemmasta kirjallisuudesta. B.

oli Finlands AUmänna Tidningin toimittajana
1826-48. il. S.

2. Anna Charlotta Elisabeth B.

(1827-1001), edellisen tytär, tyttökoulun johta-

jatar, syntynyt Helsingissä. B. harjoitti varhem-
massa nuoruudessaan maalaustaidetta, mutta an-

tautui sitten opettajatoimeen äitinsä perusta-

massa yksityisessä tyttökoulussa. V. 1852 koulu
joutui Elisabeth B:n ja hänen sisarensa haltuun
ja kehittyi vähitellen 4-luokkaiseksi oppilaitok-

seksi, jossa oli 7-vuotinen oppimäärä. V. 1864
B. nimitettiin Helsingin ruotsalaisen tyttökoulun
johtajattareksi, jossa virassa hän toimi ikänsä
loi)pupuolelle asti. Tässä virassa hän muun
ohessa pyrki edistämään opettajatar-kasvatusta
perustaen aluksi erityisen „opettajatarluokan",
josta sitten vähitellen muodostui ruotsalainen
jatko-opisto 1886. B. oli tämän laitoksen kasvatus-
opillisen johtokunnan puheenjohtajana. Otti eron
virastaan 1898. [Album utg. af forna elever vid

Priv. 1 ärarinneklassen och fortbildningsläro-

verket 1893.] O. M-e.

3. Anton Gabriel B. (1836-1904), edel-

lisen veli, metsänhoitomies ja metsätaloudellinen
kirjailija. Tuli yliopp. 1852; valmistuttuaan
Tharandtiu opistossa Saksissa metsänhoitajaksi
B. nimitettiin 1861 Evon metsäopiston lehtoriksi

ja 1870 saman opiston johtajaksi, jota virkaa
hoiti v:teen 1903. Sai tohtorin arvonimen 1897.
— Innostuneena ja ammatistaan huvitettuna
opettajana B. antoi aineelleen tavallista syvem-
män sisällyksen. Antaen metsänhoito-opin käy-
tännölliselle puolelle täyden arvon B. tahtoi oppi-

laissaan herättää halua myöskin omintakeiseen
tieteelliseen työhön. Itse hän oli tiedemiehenä
tunnettu kotimaan rajojen ulkopuolellakin. Pää-
julkaisut: „Finlands trädslag i forstligt af-

seende beskrifna. I. Tallen" (1881), „II. Graueu"
(1883) ; .,Skogshushällningens nationalekonomi
och synpunkter i forstpoliti" (1893) — nämä
myös suomennetiuina —

;
,,XTndersökn. af tjock-

lekstillväxten lios timmerträd af tali och gran
i olika delar af Finland" (1897). Hänen julkai-

semattomat muistiinpanonsa ovat tärkeä lähde
Suomen metsien historialle. B. teki laajoja ja

pifkä-aikaisia opintomatkoja useimpiin Keski-
Euroopan maihin, oli jäsenenä monissa valtion

komiteoissa ja hoiti kunnallisia luottamustoimia
Lammin pitäjässä, jossa Evon opisto sijaitsee.

A. B. n-r.

Blomstedt. 1. Oskar August Frithiof
B. (1833-71), suom. kielentutkija, pedagogi ja

kirjailija; vv. 1855-60 aputoimittajana „Suo-
mettaressa", v:sta 1861 Kokkolan yläalkeis-

koulun rehtori, v:sta 1864 latinan kielen lehtori
Oulun alkeisopistossa ; vv. 1865-66 kasvatus-
opillisella ja kielitieteellisellä tutkimusmatkalla
Saksassa, Itävallassa ja Unkarissa ; v:sta 1869
Helsingin kansakoulujen tarkastaja sekä suomen
ja unkarin kielen dosentti yliopistossa. Kieli-
tieteellisiä julkaisuja: „Suomen verbien vi eli

pi päätteestä tutkimus" (Ilels. 1869) ja „nalotti
Beszed ynnä sen johdosta vertailevia tutki-
muksia Unkarin, Suomen ja Lapin kielissä"
(Ilels. 1869) ; historiallisia tutkielmia ja ku-
vauksia: „VäItvääpeli Koth'in urotyöt Kuove-
dellä" („Suomi" 1857), „Kuvaelmia 1808 vuoden
sodasta Suomessa" (Hels. 1858), „Kapina Kauha-
joella v. 1808" (Turku 1862) ; kasvatusopillista:
„Mietteitä latinan-opetuksesta alkeis-opistos-
samme, H. G. Porthan'in opetus-tavan jolulolla"
(Kuopio 1863) ; suomennoksia: Ciceron „Puheita"
(Oulu 1865), Tacituksen „Germania" (Oulu
1865), Sallustiuksen „Jugurtha" (Oulu 1866);
Runebergin „Kuoleva sotilas" ja ,,Soturi-vanhus"
(Mansikoita ja Mustikoita I. 1859). Y. W.

2. Väinö Alfred B. (s. 1871), suom.
taidemaalari, kamreeri A. E. Blomstedtin poika.
B. tuli ylioppilaaksi 1888, opiskeli lakitiedettä
1888-91, mutta kävi samaan aikaan Taideyhdis-
tyksen piirustuskoulua Helsingissä ja maalasi
G. Berndtsonin johdolla. Suoritettuaan valmis-
tavat lakitieteelliset tutkinnot yliopistossa, B.
antautui kokonaan taiteen alalle, opiskeli Parii-
sissa 1891-92 sekä yleisellä stipendillä 1893-94,

harjoittaen maalausta Bouguereaun oppilaana
„Acad^mie Julien"issä, sittemmin Paul Gau-
guin'in johdolla. Tämän jälkeen B. on tehnyt
opintomatkoja 1897, 1899, 1900 ja 1908 Rans-
kaan, Italiaan ja Englantiin. Paitsi muoto-
kuvia (esim. E. Avellanista 1896 ja E. Sten-
bäckistä 1901) B. on maalannut kuvia kansan-
elämästä sekä maisemia ; hänen aikaisimmat
maalauksensa olivat koristeellis-symbolistista laa-

tua. Hänen teoksistaan mainittakoon: „Nousu-
veden aika" (1892), „Kalmisto Bourg La Reine"
(1894), 3 seinäkuvaa Suomen paviljonkiin Parii-

sis.sa (1900) sekä talvimaisemia Turun museossa,
Helsingin Ateneumissa ja Aleksanterin museossa
Pietarissa. — B. on myöskin tehnyt ansiokasta
työtä taideteollisuuden hyväksi valmistamalla
kutomamalleja (esim. ,,Uhraava pakana-ajan
suomalainen", 1901 Antellin kokoelmissa (ks. t.)

ja „Aatami ja Eeva", 1904) sekä olemalla Suo-
men käsityönystäväin taiteellisena johtajana
1900-02. Vuodesta 1902 B. on ollut opettajana
Taideyhdistyksen piirustuskoulussa. T. Stz.

3. Yrjö Oskari B. (s. 1871), arkkitehti,

kansatieteilijä. v:sta 1900 piirustuksen, teknil-

listen käsitöiden ja maantiedon lehtori Jyväs-
kylän seminaarissa. Julkaissut yhdessä arkki-

tehti Sucksdorffin kanssa teoksen „Karja-
laisia rakennuksia ja koristemuotoja. Karelische

Gebäude und Ornamente" (1902).

Blomstrand, Christian Wilhelm (1826-

97), ruots. kemisti, oli 1862-95 kemian ja minera-
logian professorina Lundissa ; työskennellyt eten-

kin elimottömän kemian alalla analysoiden lukui-

sia sekä skandinaavialaisia että vieraita kiven-

näisiä. Mainittavin hänen teoksistaan on „Che-

mie der Jetztzeit", jossa hän on esittänyt mie-

telmiä ja oppeja erilaisista atomiryhmityksistä.
B. on myöskin laajasti selvitellyt elimellisen ke-
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miau alalla viime vuosikymmeninä tärkeiksi

tulleita metalliammoniakkiyhdistyksiä.
S. V. H.

Blondel de Noelle [blöde'l da ne'e'l], ransk.

trubaduuri l'2:nnelta vuosis. Tarun mukaan hän
kulki ympäri etsimässä Rikhard Leijonamieltä,

kunnes hän vihdoin Duncasteinin linnassa kuuli

tämän äänen.
Blondin [bl5dS'J, C h a r 1 e s (1824-97), ransk.

nuorallakulkija, oikea nimi oli Jean Francois

G r a V e 1 e t. B. kulki useita kertoja nuoraa
pitkin Niagaran yli, viimeksi 1860.

Blondiini (ransk. blondine) , vaaleaverinen,

-tukkainen (naisesta).

Blondlot fblölö'}, ProsperRene(s. 1849)

,

ransk. fyysikko, v:sta 1886 luonnontieteellisen

tiedekunnan professori Nancyssä, tutkinut etu-

päässä sähköoppia (Hertzin aaltoja, röntgen-

säteitä j. n. e.). V. 1902 hän luuli todistaneensa,

että röntgen-säteet ovat polarisoituja, mutta
tuli sittemmin siihen lopputulokseen, ettei hän
ollut työskennellyt röntgen-säteillä, vaan erään-

laisilla uusilla säteillä, joita hän nimitti (Nan-
cyn mukaan) N-säteiksi, ja joiden olemassaolon

hän luuli voivansa näyttää toteen sillä, että ne
saattaisivat pienen, muutamia m. m. paksun
kalsiumsulfjdilla päällystetyn fosforisoivan levyn

loistamaan kirkkaammin. Sen jälkeen on näitä

säteitä paljon tutkittu. Carpentier on luullut

voivansa todistaa, että N-säteitä syntyy elintoi-

minnan kautta ihmisissä ja eläimissä. Saksalai-

set ja englantilaiset fyysikot, jotka ovat koetta-

neet telidä B:n kokeita, ovat epäonnistuneet, sa-

moin useat ranskalaiset fyysikot ovat asettuneet

epäilevälle kannalle N-säteiden olemassa-oloon
nähden, kun taas toiset ovat myöntäneet ne ko-

keilla toteennäytetyiksi. Ranskan tiedeakatemia
antoi B:lle 1904 50,000 frangin palkinnon hänen
fysikaalisista töistään. V. V. K. (O. M.)
Blot-Sven [-ö-] („U h r i-S v e n"), ruots. ku-

ningas, nostettiin valtaistuimelle pakanallisten

svtalaisten toime.sta kristinuskoa suosivan Inge
Vanhan sijaan ja aloitti hallituksensa pakaaalli-

sclla uhrijuhlalla (siitä nimi) ; mutta kolmen
vuoden perästä palasi Inge ja Sven surmattiin
(arvattavasti 1080-luvlla). K. G.

Blowitz, Heinrich Stephan Adolf
Opper (182.5-1903), ransk.-engl. sanomalehti-
mies, kotoisin Böömistä. Vietti nuoruudessaan
kuljeksivaa elämää. Tuli 1874 Timesin vakinai-

seksi reportteriksi Pariisiin, jossa saavutti kuu-
luisuuden verrattomana tiedonhankkijana. Hänen
suurin ansionsa oli taito pysyä läheisissä suh-

teissa merkitsevien henkilöiden kanssa. Hänen
muistelonsa, „My memoirs" (1903) herättivät
ilmestyessään suurta huomiota. G. R.
Bludenz, Itävallan kaupunki Vorarlbergissä

lU-joon ja Arlbergin radan varrella, 5,361 as.

581 m yi. merenp. Kutoma- ja olutteoUisuutta

;

matkailijaliikkeen keskus.
Bludov, Dmitrij Nikolajevits (1785-

1864), ven. valtiomies, tuli diplomaattisella

uralla palveltuansa valtiosihteeriksi ja 1839
oikeusministeriksi sekä sen lakikomissionin esi-

mieheksi, joka Speranskin johdolla oli aloit-

tanut lakien yhteenkokoami.sen. Myöhemmin B.

otti osaa niihin vahnistustöihin ja toimenpitei-
siin, joilla maaorjuus Venäjällä poistettiin. V.
1861 hän tuli valtaneuvoston presidentiksi ja

ministerikomitean puheenjohtajaksi. Suomen
asioihin B. on vaikuttanut toimimalla sen venä-

läiseen malliin suunnitellun Suomen lakien yh-
teenkokoamis-yrityksen ajajana, johon — nähtä-
västi B:n alkuunpanosta — 1830- ja lS40-luvuilla

ryhdyttiin. Hänen tyttärensä Antonina
Dmitrievna B. (1812-91) , oli sangen vaikut-

tava henkilö hovissa, myöhemmällä iällään tun-

nettu mystillis-uskonnoUisesta mielestään ; edisti

innokkaasti kreikkalais-oikeauskoista propagan-
daa Itämeren maakunnissa y. m. A". G.

Blue books [blu-bxtksj (engl.), „siniset kirjat",

niin nimitetään Englannissa niitä asiakirja-

vihkoja, jotka hallitus esittää parlamentille;

nimitys johtuu kansien väristä. G. R.
Blue Mountains /6;« ma«n(ins/ („siniset vuo-

ret"). Kolme vuoriryhmää: 1. Kaakkois-Aust-
raaliassa, Sydneyn kaupungin länsipuolella, ko-

hoaa aina 1,400 m yi. merenp., kultakaivok-
sia. — 2. Yhdysvalloissa, Penn.sylvanian ja New
Jerseyn valtioissa; Appalakkeihin (ks. t.) kuu-
luva. — 3. Yhdysvaltain Oregonin valtiossa,

Käärme-joen länsi- ja eteläpuolella, vielä vähän
tunnettu, jylhä, aina 2000 m:iin kohoava; sen

joki-uomat ovat syvissä cauon- (rotko-) laaksoissa.

W. S-m.
Blue stocking [blu stokir]] (engl.) , saks.

Blaustrumpf, ruots. blästrumpa, oik.

„sinisukka", pilkallinen, kirjoittelevista naisista

käytetty nimitys; sanotaan syntyneen 1700-

luvun keskivaiheilla Englannissa, missä oli muo-
dostunut eräs kirjallinen piiri, johon sekä miehiä
että naisia otti osaa ja jossa joskus oli esiinnytty

epämuodikkaissa sinisissä sukissa.

Bluffs [blöfsj, penkereittäin kohoavat tertiää-

riset kukkulat Mississipin alajuoksun varrella

ja preerioilla ; ne ovat suureksi osaksi lössmuo-
dostumia ja hyvin viljavia. New Orleansista

Memphikseen ovat useimmat kaupungit rakenne-
tut tällaisille kukkuloille, jotteivät ilississipin

tulvat niitä vahingoittaisi. Bluffsien välissä on
maa alavaa, tulville altista. W. H-yn.

Blum f-u-J suku on Liivinmaalta Suomeen
muuttanut aatelissuku, jota ei kuitenkaan ole

otettu Suomen eikä Ruotsin ritarihuoneeseen.

Johan Blum oli Kaarle XII:n .sotureja ja

joutui Pultavan tappelun jälkeen vangiksi, mutta
karkasi Ruotsiin.

1. Ma gnus F r ed r ik B. (1779-1808), so-

turi, edellä mainitun Johan B:n pojanpoika,
palveli 1808-09 vuoden sodan aikana luutnant-
tina Porin rj^kmentissä ja taisteli erittäin ur-

hoollisesti Revonlahdella. jossa hän 150 miestä
mukanaan hyökkäsi paljoa lukuisamman vihol-

lisen kimppuun ja karkoitti sen 3-tuntisen tais-

telun jälkeen : kaatui Lapualla. — 2. Mikael
Adolf B. (1785-1864), soturi, edellisen veli;

oli 1808 vänrikkinä Porin rykmentissä ja osoitti

samoin kuin velikin suurta urhoollisuutta. Siika-

joella hän joutui miehineen paljo.a lukuisam-
man vihollisjoukon saartamaksi, mutta pela.stui

rohkealla hyökkäyksellä. Luutnantiksi korotet-
tuna hän taisteli Lapualla, Kauhajoella, Juut-
taalla y. m. Rauhan jälkeen B. muutti Ruot-
siin, oli mukana Norjan-retkellä 1814 ja kohosi
vähitellen everstiksi. Sai 1841 eron .«otapalve-

luk.sesta ja oli sittemmin posti-inspehtorina Lin-
köpingissä. — B. oli myöskin kirjallisesti sivisty-

nyt mies ja julkaisi sotatieteellisiä kirjoituksia
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Runebergin ,,Kuormarengissä" mainittu „Blume
vänrikki" tarkoittaa arvattavasti häntä.

K. O. t.

Blum, Robert (1807-48) , saks. vapaamielinen
politikko ja kirjailija. Oltuaan ensin käsityö-

läisopissa ja puotilaisena hän hankki itselleen

sivistystä ja toimi jonkun aikaa kirjailijana

Leipzigissä. Vallankumousvuonna 1848 B. esiin-

tyi Saksin demokraattisen puolueen johtajana

ja valittiin Frankfurtin parlamenttiin, jossa hän
oli vasemmiston johtajia. Syyskuussa 1848 hänet

lähetettiin viemään Wienin asukkaille vasem-
miston myötätuntoisuusadressia. Mutta kun häu
siellä otti osaa kaupungin puolustukseen keisa-

rin sotajoukkoja vastaan, hänet kaupungin an-

tauduttua vangittiin ja ammuttiin. Hänen kuo-

lemansa herätti koko Saksassa suurta katke-

ruutta ja osanottoa. (J. F.)

Blumenbach, Johann Friedrich (1752-

1840), saks. luonnontutkija, jolla varsinkin on
ansioita vertailevan anatomian („Handbuch der

vergleichenden Anatomie und Physiologie",

1804) ja antropologian alalla (teoksia rotujen

pääkallomuodoista) . B. vaikutti enimmän aikansa
Göttingenin yliopistossa, ja hänen ansiokseen

luetaan, että vertaileva anatomia sai jalansijaa

Saksassa. K. il. L.

Blumenthal, Leonhard (1810-1900) , kreivi,

preussil. kenraali ; oli mukana sotaretkellä Tans-

kaa vastaan 1849. Myöhemmin hän kunnosti
itseään sodissa Itävaltaa ja Ranskaa vastaan
Preussin kruununprinssin esikunnan päällikkönä.

Hänen muistiinpanonsa 1866 ja 1870-71 sodista

ilmestyivät hänen kuolemansa jälkeen nimellä
»Tagebiicher". G. R.

Blumner, Martin (1827-1901), saks. kuoro-
ja oratorisäveltäjä, ,,Berliner Singakademie"
nimisen kuoron johtaja ja sen historian kirjoit-

taja (1891). /. K.
BluntscMi, Johann Kaspar (1808-81),

sveits.-saks. lainoppinut, tuli nuorena miehenä
kotikaupunkinsa Ziirichin yliopiston professo-

riksi ja otti paljon osaa Sveitsin politiikkaan.

Tyytymättömänä asiain kulkuun hän jätti koti-

maansa ja siirtyi ensin professoriksi Miinehe-

niin, sitten Heidelbergiin. B. otti myös osaa

Saksan politiikkaan, mutta harjoitti samalla
runsasta tieteellistä kirjailijatointa. Hänen pää-

teoksensa käsittelevät kansainvälistä oikeutta,

politiikkaa ja valtio-oikeutta. Niistä on ennen
muita mainittava „Allgemeines Staatsrecht"

(1852), joka tuotti B:lle eurooppalaisen maineen
ja joka on käännetty useille kielille. Yhdessä
Braterin kanssa B. julkaisi teoksen „Deutsches
Staatswörterbueh".
Bluusl (ransk. hlouse) , väljä, takin asemesta

käytetty mekko (esim. merimiehillä), naisen
pusero.

Bluclier, Gebhard Leberecht von
(1742-1819) , Wahlstattin ruhtinas, preussil.

sotapäällikkö, Saksan vapaussodan kansanomai-
sin sankari. B. laiminlöi nuorena kokonaan kir-

jalliset opinnot, mutta harjaantui sitä taitavam-
maksi urheilijaksi. Jo 14:n vuotiaana hän otti

pestin ruotsalaiseen husaarirykmenttiin, oli mu-
kana seitsenvuotisessa sodassa, joutui preussi-

laisten vangiksi 1760 ja siirtyi s. v. Preussin
palvelukseen; sai eron 1772, mutta astui uudel-
leen sotapalvelukseen majurina, Fredrik Vilhelm

G. L. BlUL-bcr.

II:n hallitessa. Kun sota Ranskaa vastaan syt-

tyi 1792 osoittautui B. oivalliseksi ratsuväen-
päälliköksi. V. 1801
häu tuli kenraaliluut-

nantiksi ja 1803 Mtin-
sterin kuvernööriksi.
V;n 1806 sodassa,

jonka alkamista hän
oli innokkasti puolus-
tanut, täytyi hänen,
vihollisten ahdista-

mana, antautua Rat-
kaun luona, mutta va-

pautettiin jo seuraa-
vana vuonna. Kun Til-

sitin rauha oli sol-

mittu, sai hän yli-

komennon Pomme-
rissa, mistä hän tau-

koamatta kehotti ku-
ningasta uuteen taiste-

luun Napoleonia vastaan ; erotettiin Napoleonin
pyynnöstä päällikkyydestä. Kun Preussi 1813
alkoi taistelun Ranskaa vastaan, B. sai komen-
nettavakseen armeiakunnan ; oli sittemmin n. s.

Sleesian armeian ylipäällikkönä saavuttaen lois-

tavan Katzbachin voiton. Voitettuaan Mar-
montin Möckernin luona, hän otti osaa Leipzigin
suureen kansain-taisteluun lokak. 1813. Napo-
leonia vastaan liittoutuneet hallitsijat osoittivat

hänelle kaikin tavoin kunnioitustaan ja hän sai

sotamarskin arvonimen (venäläiset antoivat
hänelle liikanimen „marsalkka Eespäin"). Uuden
vuoden päivänä 1814 hän kulki Reinin yli ja

ahdisti vaihtelevalla onnella ranskalaisia, kunnes
hänen onnistui ratkaisevasti voittaa marsalkka
Ney Laonin luona, jolloin tie Pariisiin oli liit-

toutuneille vapaa. Sodan päätyttyä Fredrik
Vilhelm III nimitti B:n Wahlstattin ruhti-

naaksi ja lahjoitti hänelle suuria maatiluksia
Sleesiasta. Kun sota, Napoleonin palattua Elban-
saarelta taasen alkoi 1815, johti B. sitä preussi-

laisarmeiäa, joka sai tehtäväkseen rauhanrik-
kojan lannlstamisen Belgiassa. Hän hävisi Lig-

nyn taistelussa 16 p;nä kesäk., mutta tulemalla

ajoissa Wellingtonin avuksi hän sai aikaan, että

Napoleon, Waterloon kuuluisassa taistelussa jou-

tui täydellisesti häviölle. Kun rauha oli sol-

mittu, vetäytyi B. maatiluksilleen. Ominaista
B:lle oli hänen reippautensa ja tarmonsa, hänen
luja luottamuksensa oikean asian lopulliseen

voittoon. Kansa ja sotamiehet jumaloivat häntä,

ja hänellä oli verraton taito kannustaa sota-

miehet rohkealla sanalla mitä suurimpiin pon-

nistuksiin. [Blasendorff, „Gebhard Leberecht

V. Blueher".] E. Ma.
BlUemlisalp (Bliimlisalp), Sveitsissä, Bernin

alppeihin kuuluva huippu, Jungfraun lounais-

puolella ; 3,670 m yi. merenp. Siihen kuuluu
myös n. s. Weisse Frau 3,661 m.
Blyth [blaip], satamakaupunki Itä-Englannin

rannikolla, samannimisen joen suussa, Northum-
berlandin kreivikunnassa, 25,473 as. (1901).

Kivihiilien vientiä läheistOn kaivoksista (1903

1,5 milj. tonnia) sekä laivaliikettä ja merikalas-

tusta.

Bliithner, Julius Ferdinand (s. 1824),

saks. pianotehtailija, avasi 1853 Leipzigissä,

aluksi vain kolmella miehellä työskentelevän
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pianotehtaan, joka nyt on kehittynyt Keski-
Euroopan Buurimmaksi (v:q 1905 lopussa oli

tehdas valmistanut yht. 69,000 soittokonetta).
Blytt. 1. Mathias Numsen B. (1789-

18(i2), norj. kasvitieteilijä, tuli Kristiaanian yli-

opiston kasvitieteen professoriksi 1837. B. teki

useita tieteellisiä matkoja ja tutki innokkaa.sti

kotimaansa kasvistoa, josta hän myös on laatinut
sarjan kirjoituksia. Hän alkoi myös julkaista

Norjan kasviota, „Norge8 Flora", jonka ensi-

miiinen nide ilmestyi 1861. — 2. A x e 1 G u d-

brand B. (1843-98), norj. kasvitieteilijä, edel-

lisen poika, tuli Kristiaanian yliopiston ylimää-
räiseksi professoriksi 1880. Isän kokoelmien ja

käsikirjoitusten sekä omien tutkimustensa perus-
tuksella B. jatkoi „Norges Flora"n julkaisemista,
jcsta 2:uen nide ilmestyi 1874, 3:8 ja viimeinen
1870. Laajojen retkeilyjen kautta hän oppi tar-

kemmin kuin kukaan ennen tuntemaan Norjan
putkilokasvit ja niiden levenemisen. 1870 hän
julkaisi teoksen „For8og til en theorie om ind-

vandringen af Norges flora under ve.vlende regn-
fulde og tiirre tider", joka on herättänyt huo-
miota kaukana kotimaan rajojen ulkupuolel-
lakin. Muista teoksista mainittakoon „Bidrag
til kundskaben om karjilanternes udbredelse
i Norge" (1870).

Blä, parinkin ruots. ylimyssuvun nimi; kuu-
luisimmat nimen kantajista ovat: 1. Joar B.,

joka riimikronikan kertomuksen mukaan johti

kuninkaanvaalia 12.50, jolloin Birger jaarlin
poika Valdemar valittiin kuninkaaksi, ja Birge-
rille, kun tämä oli päätökseen tyytymätön, maini-
taan vastanneen, että uusi vaali kyllä voitaisiin
toimittaa ja että silloin „minunkin viittani alta
ehkä voidaan kuningas löytää". — 2. Johan
F i 1 i p i n p o i k a B., joka autettuansa kuningas
Maunu Ladonlukkoa voittamaan Valdemarin,
1278 muiden ylimysten kanssa häntä vastaan
aloitti n. s. folkungein-kapinan, joka ensin päät-
t,vi sovinnontekoon; mutta sitten 1280 kuningas
Gälakvistissä vangitutti ja ankaran tutkinnon
jälkeen mestautti J. F:n ynnä muutamia hänen
sukulaisiansa. — 3. Knut Joninpoika B.,

edellisen poika, valtakunnan drotseti, otti osaa
kapinaan Birger Maununpoikaa vastaan 1319,
k. 1347. K. O.
Bläkulla (ruots.), horna, kansanuskon mukaan

paholaisen asuinpaikka, jonne noita-akat öisin,

varsinkin pääsiäisenä, luudilla juhliin ratsas-
ti\at. Varsinkin 1500- ja 1600-luvuilla oli usko
B:aan yleinen ja antoi aiheen noitien vainoon ja
tuomitsemiseen, vrt. Blocksberg.
Blftskägg fblösrfi] ks. B 1 a u b a r t.

Blästrumpa ks. B 1 u e s t o c k i n g.

B. M. fbiem] (engl.), lyhennys sanoista bache-
lor of medicine, alin lääkeopillinen opinarvo
Englannissa, ks. Bachelor.

B-moll (ransk. st bömol
minenr, engl. b flat minnr)

, Q i ^i L I - f-
Bävellaji, jonka perussäve-

j
L V\j L * f -*—

Icnä on 6 ja perussointuna 'y **

b des f.
-J

B-molle (lat. = „pehmeä b"), keskiajalla käy-
tetty b-sävelen nimitys vastakohtana hille, jota

t, K «anottiin ft-rfurnmiksi (lat.

= „kova b"). Tämä sävel

oli silloin ainoa, jota

b-moUe b-durum sallittiin kromaattisestt

Boa constrictor.

muunnettuna merkitä. Myös muinaiskreik. sävel-
järjestelmässä sävel b esiintyi säännöllisten dia-
tonisten sävelten ohella yhdenarvoisena. /. K.
Boa, naisten pitkä, kapea ja irrallinen turkis-

kaulus.

Boa, jättiläiskäärmeisiin
kuuluva suku. Boa con-

strictor, kuningas-
käärme, myrkytön 6 m
pitkä, pohjaväriltään pu-
nertavan harmaa, selässä

pitkänomaisia harmaan-
kellertäviä täpliä vinkku-
raisessa, tummassa, le-

veässä pituusjuovassa

;

päälaessa 3 mustaa pituus-

juovaa; kuri.staa saaliinsa,

verrattain isot imettäväi-
set, ennenkuin ne nielee

;

elää puissa kiemurrellen
Keski- ja Etelä-Ameriikan metsäseuduissa.

K. M. L.

Board [buadj (engl.), oik. „pöytä". Virasto,
hallinto: esim. 6. of admiralty, meripuolustus-
departementti; 6. of agriculturc, maanviljelys-
departementti; 6. of trude, kauppavirasto. Myös-
kin: komitea, valiokunta.
Boarder fböada] (engl.), ruokamies, ruoka-

vieras, ,,l)oordari" (amer. suom.).
Boardinghouse fbÖ3diT)hausJ (engl.), pensio-

naatti, jossa annetaan asunto ja ruoka; meri-
miesten kortteeripaikka.
Boas, rikas betlehemiläinen maanomistaja,

joka nai sukulaisensa Ruthin (Ruth. 2, seur.).

Hänen ja Ruthin pojasta Obedista polveutui Da-
vid (Ruth. 4„ seur.; Matt. 1^; Luuk. Sjj).

Ar. H.
Boas, Johan Erik Vesti (s. 1855) , tan.sk.

eläintieteilijä „Kgl. veterinajr og landbrugshoi-
skole"n eläint. professori. Julkaissut oppikir-
joja, joista „La!rebog i zoologie" (1894) on kään-
netty saksaksi ja meilläkin käytetty yliopistolli-

sena oppikirjana; on sitäpaitsi sepittänyt eri-

kcisteoksia luurankoisten vertailevasta anato-
miasta sekä alempain eläinten systematiikasta
ja morfologiasta.
Boaserla (ransk. boiserie) , koko seinän peit-

tävä i)aneli.

Bobakki ks. Murmeli t.

Bobbinet (engl. bobbinet < 6o66i?i = sukkula),
tylli, reiällinen pitsimäiuen puuvillakudos,
jota nykyään käytetään aivan yleisesti ikkuna-
verhoina. Tämä kangas on saanut nimensä
niistä pieni.stä syöstävistä (bobbini, joita tämän
kutomakoneessa, „bobbinetti-koneessa" on. Ko-
neen keksi Heathcoat v. 1808 ja on se v. 1835
yhdistetty sakardikoneeseen. E. J. B.

Boberg, Gustaf Ferdinand (s. 1860)

,

ruots. arkkitehti, ensimäinen joka Ruotsissa ryh-
tyi uusia aatteita arkkitehtuurissa toteutta-
maan. Etevä hän on etenkin ornamenttien som-
mittelussa, jossa hän on aivan omintakeinen.
Hänen rakennuksistaan ansaitsevat huomiota
etenkin postitalot Tukholmassa ja Malmössä
sekä Tukholman sähkölaitos ja „Rosenbad".

E. 8-m.
Boborykin f-y'-J, Petr Dmitrijevitä

(s. 1836), ven. kirjailija, on tavattomalla tuot-

teliaisuudella julkaissut m, m. useamman vuoden
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kuluessa aikakauskirjassa „Vjestnik Jevropy"

varsinkin romaaneja, joissa on kuvaillut kaik-

kia yhteiskunnan kerroksia. Niiden taiteellinen

puoli on kuitenkin verraten heikko. J. J. 31.

Bobrikov, Nikolai Ivanovits (1839-

1904), ven. kenraali. Suomen kenraalikuver-

nööri; tuli upseeriksi 1858, yleni nopeasti: 1878

kenraalimajuriksi, 1884 kenraaliluutnantiksi,

1897 jalkaväen kenraaliksi; nimitettiin 1898

Suomen kenraalikuvernööriksi. B:n tehtUvänä

oli saada aikaan „mitä läheisin yhteys" Suomen
ja Venäjän välillä. Tätä ohjelmaa, jonka todelli-

sena tarkoituksena oli maamme venäläistyttä-

minen ja sen valtiollisen erikoisa.seman hävittä-

minen, hän koetti toteuttaa häikäilemättömyy-

dellä, joka hakee vertaistansa, vähääkään välit-

tämättä Venäjän hallitsijain vakuuttamista
Suomen oikeuksista. V. 1899 julkaistiin B:n
myötävaikutuksella n. s. helmikuun julistus-

kirja (ks. t.), jonka tarkoituksena oli tehdä

Suomen valtiopäiväin lainsäätäraisvalta mität-

tömäksi ; senjälkeen seurasi joukko kuristustoi-

menpiteilä ja lainrikkomisia yhä yltyvässä sar-

jassa. Sensuuri kovennettiin äärimmilleen, useita

sanomalehtiä lakkautettiin, puhe-, yhdistys- ja

kokoontumisvapaus lopetettiin, virkamiesten

asema tehtiin epävarmaksi, vastahakoisia virka-

miehiä erotettiin, venäläisiä asetettiin tärkeihin

virkoihin, poliisille ja santarmilaitokselle annet-

tiin mitä laajimmat valtuudet, inhoittava vakoilu-

järjestelmä, joka nosti pinnalle yhteiskunnan
huonoimmat ainekset, pantiin toimeen, j. n. e.

Uusi, ilman säätyjen myötävaikutusta syntynyt
„asevelvollisuuslaki" julkai-stiin. Suomen oma
sotaväki määrättiin hajoitettavaksi 1901, venä-

jänkieli julistettiin senaatin ja muiden ylimpäin
hallintovirastojen viralliseksi kieleksi ja tehtiin

oppikoulujen pääaineeksi. Kaikkien näiden toi-

menpiteiden takana olivat B. sekä silloinen

ministerivaltiosihteeri v. Plehve. Sellaiseenkin

B:n toimintaan, joka tarkoitti todellista olojen

parannusta, esim. tilattoman väestön aseman
parantamishankkeisiin, liittyi valtiollisia sivu-

tarkoituksia. Ärtyneenä toimintaansa vastaan
nousseesta vastustuksesta B. hankki itselleen

1903 täydellisen diktaattorinvallan, jonka nojalla

hän karkoitti maasta useita politillisesti hänelle

vastenmielisiä ja epämukavia henkilöitä. Muuta-
massa vuodessa hänen onnistui saada maamme
olot täydellisesti mullistetuiksi ja mielet epätoi-

voisaan kuohustilaan. Kesäk. 16 p:nä 1904 hänet
ampui senaatin talossa nuori virkamies Eugen
Schauman (ks. t.).

Bobrinskij, ven. ylimyssuku, polveutuu Alek-
sei Grigorevits B:sta, joka oli keisarinna
Katariina Iltn poika (s. 1762) ; kreivi ja ken-

raalimajuri (k. 1813).
Aleksei AleksandrovitsB. (s. 1852),

kreivi, muinaistutkija, keis. muinaistiet, komis-
sionin esimies, suorittanut vuosien kuluessa kai-

vauksia Smelan ympäristössä Kievin kuverne-
mtntissa ja julkaissut niistä laajan teoksen:

Kurgany i slutsainyja arheologitseskija nahodki
bliz mestetska Smely, I-III (Piet. 1887-1901).

J. A-io.

Bobruisk [-u'-J, piirikaupunki ja ennen tär-

keä linnoitus Länsi-Venäjällä Minskin kuverne-
mentissa, Berezina-joen varrella, 35,177 as.

(1907). Kiranaasi ; vilja- ja puutavarakauppaa.

V. 1812 Napoleon I piiritti sitä menestyksettä.
1902 paloi puolet kaupungista poroksi.

Bobrzynski [bobsi'nski], M i c h a 1 (s. 1849),

puolal. historioitsija ja valtiomies, tuli 1877 Kra-
kovan yliopiston professoriksi, 1885 Itävallan

parlamentin jäseneksi, 1890 Galitsian koululai-

toksen ylimpään johtoon ja 1908 valtiollisen

murhan kautta poistuneen kreivi Potockin jäl-

keen Galitsian käskynhaltijaksi. Paitsi eteviä

tutkimuksia Puolan oikeuden historiassa on B.

julkaissut suurta huomiota herättäneen Puolan
historian (Dzieje Polski), jossa hän erittäin voi-

makkaalla tavalla osoittaa entisen Puolan valta-

kunnan heikkouden syyt. J. J. 31.

Bobul ks. P o p u 1 i.

Bobäck [bubek], kylä Espoon-lahden pohju-

kassa Uudellamaalla, Kirkkonummen pitäjässä.

Ennen rannikkoradan rakentamista B:n laituri

oli tärkeä höyrylaiva-asema, jonka kautta kesäi-

sin tuotiin kauppatavaroita läheisiin rannikko-
pitäjiin. Silloin oli täällä myöskin majatalo. B:n
pysäkki Helsinki-Karjan radalla, rakennettu
senjälkeen kuin kylään ja sen ympäristöön on
kohonnut joukko kauniita kesähuviloita.

Bocca (it. mon. boeche). 1. = suu ; a b o e c a
o h i u s a, suu ummessa, hyräillen, n. s. brum-
kuoro ; käytetään mieskvarteteissa soolo-äänen

säestiraenä. 2. = sola, joensuu, myös ahdassuinen
merenlahti (esim. Boeche di Cattaro, ks. t.).

Boccaccio [-katso], Giovanni (1313-75) , it.

kirj.Tilij;i, syut. Pariisissa, aluksi juristi ja
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Bocche di Caftaro.

kauppias, jota toisinaan käytettiin diplomaatti-
Biin tehtäviin, sittemmin etupäässä humanisti.
Hänen pääteoksensa on „Decamerone", kokoelma
vapaita, elokkaita, mestarillisella kädellä som-

miteltuja novel-

leja, joita eräs

Firenzen lähis-

tölle „mustaa
surmaa" pa-

koon vetäy-

tynyt seura her-

roja ja naisia

toisilleen ker-

toeleo, ja joihin

niheef ovat saa-

iliit eri tahoilta,

kuten suu-

pnheina kulke-
ista kaskuista,

[ :iiisknlaisista

i.ibliaux-tari-

iioista, vanhan
ajan kirjaili-

jain teoksista

sekä aikaisem-
mista italia-

I lisistä novel-

ista. Dccame-
• 'iien kerto-
mukset ovat
draanmllisesti

vilkkaita ja ulkokohtaisen selkeitil, tapauksen
juoksu niukasti, nuitta kirkkaasti esitettyä, kieli

puhdasta ja huolestettua, muodostaen antiikki-
seen malliin soinnukkaita, kajahtavia periodeja.
Kirjallishistoriallisesti nämä Decameronen no-
vellit ovat, paitsi sitä että ne, samaten kuin
Danten Divina commedia laskee perustuksen
klussilliselle italiankieliselle runoudelle, muodos-
tavat italiankielisen proosan ensimäisen mestari-
teoksen, myöskin huomattavat siksi, että myö-
hemmät kirjailijat, alkaen Chaucerista Shake.s-
peare'iin, Lessingiin, Mussefhen asti ovat käyttä-
neet hänen aiheitaan teoksissaan. Paitsi Decame-
ronea B. on kirjoittanut Troilus ja Cressida
tarua käsittelevän „Filostraton", ja samoin

Um

autiikkis-aiheisen „Teseiden", päiväkirjan muo-
toon laaditun rakkausromaanin ,,Fiammetta",
jonka aiheena on runoilijan oma rakkaussuhde
napolilaiseen Maria d'Aquinoon, sekä satiirin

.,11 carbaccio". Sitäpaitsi B. on kirjoittanut so-

netteja ja canzoneja. Loppuiällään B. harrasti
innokkaasti antiikkisia tutkimuksia, jota harras-
tusta hänessä varsinkin elähytti läheinen ystä-
vyys Petrarcan kanssa. Hänen humanististen
liarrastustensa tuloksena on sarja latinaksi kir-

joitettuja yleistieteellisiä teoksia, kuten „Genea-
lopia; dcorum", „De claris mulieribus" y. m. Ensi-
mäinen Homeros-käännös on B:n aiheuttama.
Viime vuotensa B. omisti hartaasti ihailemansa
Danten Divina commedian tutkimuksille, pitäen
luentoja Firenzessä Dantesta sekä kirjoittaen
pienen elämäkerran hänestä ja selityksiä hänen
Divina commediaansa. [Körtig, „Boccaccio"
(1SW)).1 V. K-i.

Boccardo [-a'-], Girolamo (1829-1904), it.

taloustieteilijä, historioitsija ja politikko, toimi
kauan syntyniäkaupunkinsa Genovan yliopiston
professorina ja oli sitä paitsi senaattori ja ,.val-

tioneuvoston" jäsen. B. oli harvinaisen etevä
stilisti ja hänen hyvin kirjoitettu taloustieteel-

linen käsikirjansa „Trattato teorico-pratico di

ecouomia politioa" (1853) on tuntuvasti vaikut-
tanut kansantaloudellisten opintojen elpymiseen
Italiassa. V:sta 1874 B. julkaisi arvokasta ko-
koelmaa „Bibliotcca dell' economista". Teoreet-
tisen kantansa puolesta hän häilyi liberalismin
ja .sosialismin välillä.

Bocca Tigris (kiin. H u m o n n, suom. „tii-

kerin nielu"), Kanton-joen 4 km leveä suu Kii-
nassa. Tämän sisäosassa sijaitsee Tiikerinsaari,
jolle Kantonin kaupunki on rakennettu. Lujia
linnoituksia. B. T. johtaa syvään ja leveään me-
renlahteen, jonka länsipuolella on Macao ja itä-

puolella Hongkong. IV. S-m.
Bocche di Cattaro [bokke], Cattaron-lahti,

syvälle mantereeseen pistävä, kaunis, vuonon-
tapainen Adrian-meren lahti Dalmalsian eteläi-

simmässä osassa ; sen pohjukassa on Cattaron
kaupunki. B:n seudut ovat Euroopan saderik-
kaimpia (vuotuinen sademäärä 4,500 mm.), (ks.

ylempänä olevaa kuvaa.)
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Boccherini [bokkerVni], Luigi (1743-1S05),

it. sellonsoittaja ja kamarimusiikin säveltäjä

;

asettui Madridiin 1769, sävelsi Espanjan ja

Preussin hoveille, mutta vietti köyhyydessä
loppuikänsä. Hänen tyylinsä käy Stamitzin uur-

tamaa uraa, ja siten hän kuuluu Haydnin edel-

täjiin. /. E.
Boccia [boisaj (it.) , „pallo", it. pallopeli, jossa

kentälle heitettyä palloa koetetaan muilla pal-

loilla tavoitella.

Bochum, kaupunki Preussissa, Westfalenin
maakunnassa, 118,455 as. (1905), joista n. 57,000

protestantteja ja 60,000 katolilaisia sekä 1,000

juutalaisia. Westfalenin teollisuuden pääpaik-
koja; suuria teräsvalimoita (vuotuinen tuotanto

47,5 milj. mk:n arvoinen). Hiilikaivoksia.

W. S-m.
Bock, Carl Alfred (s. 1849), norj. luon-

nontutkija ja retkeilijä, synt. Kööpenhaminassa.
Matkusti vuos. 1878-79 Sumatrassa, Jaavassa
ja Borneossa ja 1881 Siamissa ja Lao-kausojen
alueella. B. oli sen jälkeen ruots.-norjalaisena

varakonsulina, myöh. kenraalikonsulina Sang-
haissa. Kirjoittanut useita teoksia: „Matka Itä-

ja Etelä-Borneossa" (hollannink.), „Borneon
ihmissyöjien luona" (käännetty monelle kielelle),

„Temppelejä ja elefantteja" y. m. Hankkinut
suuria kokoelmia, joista suurin osa on Lon-
toossa. TV'. S-m.
Bock (Tragus), Hieronymus (1498-

1554), saks. kasvitieteilijä, lääkäri ja protest.

jumaluusoppinut. On yksi n. s. „kasvitieteen

isistä". Pääteos „New Kreutterbuch" (1539, 8:s

pain. 1630). vrt. Kasvitieteen historia.
Bockbier [-hlr] (saks.), väkevä ja imelä olut-

laji, joka on saanut nimensä Preussin kau-
pungista: Einbeck.
Bocken ks. Pukki.
Bockold (B ockhold, Bockolt),Johann,

saks. kasteenkertoja. ks. Juhana Leydeni-
Iäinen.
Bocskay, Istvan [botskai istvan] (1557-

1606), Siebenbiirgenin ruhtinas, asettui 1604,

kun keisari Rudolf II ryhtyi Unkarin protes-

tantteja vainoamaan, kapinan etunenään, ja va-

littiin 1605 Siebenbiirgenin ja Unkarin ruhti-

naaksi ; Turkin sulttaani Ahmed I antoi hänelle

kuninkaanarvon, jota B. kuitenkaan ei ottanut
vastaan koska taisteli vapauden puolesta eikä

omien etujensa vuoksi. Wienin rauhanteossa
1606, jossa perustuslait uudelleen vahvistettiin

sekä protestanttien uskonnonharjoitusvapaus
vakuutettiin, keisarinkin täytyi tunnustaa hänet
Siebenbiirgenin ruhtinaaksi. B. kuoli äkkiä jo

29 p. jouluk. samana vuonna, kuten arveltiin,

kanslerinsa myrkyttämänä. Wienin rauhanteon
aikaansaajana B. on Unkarin historian huomat-
tavimpia henkilöitä.

Bod, PSter (1712-69), unk. reform. pappi,
kirkko- ja kirjallisuushistorioitsija ; hänen moni-
lukuisista julkaisuistaan mainittakoon vain:

„Magyar Athenäs" (1767), joka sisältää 485 unk.
kirjailijan elämäkerrat (aakkoisjärjestyksessä)

,

sekä „Historia Hungarorum Eccle?iastica, inde
ab exordio Novi Testamenti ad nostra usque
tempora", joka vasta nykyään, Leydenin pro-

fessorin E. W. L. RauwenhofIin (ja hänen kuol-

tuaan prof. J. F. Prinsin) toimesta on päässyt
julkisuuteen (I-III, 1888-99). B:n jälkeenjättä-

mislä tärkeistä käsikirjoituksista mainittakoon
vain latinaksi kirjoitettu esitys „sz6kely-unkari-
laisten maasta". Y. W.
Bodan, uhrilähde Lemböten kylässä Lemlan-

nissa.

Bode, Johann Elert (1747-1826), saks.

tähtitieteilijä, oli Berliinin observatorin johtaja
ja laajan kirjailijatoimensa kautta tähtitieteen

pääedustaja maassaan. Hänen tähtikarttansa,
missä oli merkitty 12,000 ennen tuntematonta
tähteä, on nyt vanhentunut, mutta hänen ,,joh-

datuksensa tähtitaivaan tuntemiseen" saavutti
laajan levenemisen. B:n perustama on myös ar-

vokas Berliinin tähtitieteellinen vuosikirja.
Titiuksen lakia hän käsitteli niin paljon, että

sitä sanotaan myös B:n laiksi. (V. V. E.j
Bode, Wilhelm (s. 1845), saks. taidehisto-

rioitsija, alkuaan assistentti, sittemmin taulu-

kokoelman johtaja Berliinin museossa. Hänen
hieno taideaistinsa samoinkuin hänen tarkka
tietopuolinen tuntemuksensa tekevät hänestä var-
sin huomattavan taidehistorioitsijan, jonka tut-

kimukset etupäässä ovat koskeneet keskiaikaista
ja renessanssiajan kuvanveistotaidetta Italiassa

sekä alankomaalaista maalausta. Hänen teok-

sistaan mainittakoon: „Studien zur Geschichte
der hoUändischen Malerei", „Italienische Bild-

hauer der Renaissance", „Rembrandt" 6 nid.,

„norentiner Bildhauer der Renaissance", „Rem-
brandt und seine Zeitgenossen". — Berliinin

museon taulukokoelman johtajana (v:sta 1S90)

B. on vaikuttanut tämän kokoelman varttumi-
seen monipuoliseksi ja taidehistoriallisesti arvok-
kaaksi. V. K-i.

Bodega (esp.) , viinikellari, viininanniskelu-

paikka.
Bodelscliwlngh, Friedrich von (s. 1831),

saks. fllantrooppi, toimi ensin pappina Parii-

sissa, sitten Westfalenissa 1864-72 ollen sen ohessa
sotapappina vuosien 1864, 1866 ja 1870-71 so-

dissa; tuli 1873 Bielefeldissä olevan Bethel nimi-

sen kaatuvatautisten sairaalan sielunhoitajaksi

;

on siitä lähtien harjoittanut suureumoiseksi
suunniteltua pelastustoimintaa, jonka tarkoituk-

sena on palauttaa yhteiskunnalle ne lukuisat

rappiolle joutuneet henkilöt, jotka kodittomina
kiertävät maailmaa, totuttamalla heidät työhön
ja kuriin ja kasvattamalla heissä velvollisuuden-

tuntoa. Tässä tarkoituksessa hän perusti 1882

Saksan ensimäisen työväensiirtolan (Wilhelms-

dorf, lähellä Bielefeldiä). [Siebold, „Geschichte

und Beschreibung der Anstalten Bethel, Sarepta"

etc]
Boden, luja linnoitus Pohj.-Ruotsissa, pohjoisen

pääradan ja Ofoten-radau risteyksessä, lähellä

Luulajan-joen itärantaa, n. 35 km Pohjanlah-

desta (Luulajasta) ja n. 110 km Suomen rajalta.

Rakennettu rajalinnoitukseksi Suomea (Venä-

jää) vastaan, senjälkeen kuin Tornion rata val-

mistui. Linnoituksen sekä strateginen että tak-

tillinen asema on erittäin edullinen. B:n koh-

dalla Luulajan-joen yli vievää siltaa suojelevat

vahvat siltavarustukset ja linnoituksen ympäri
on rakennettu useita pikkulinnoituksia (fort).

Nämät ovat paikoittain poratut vuoreen, niitten

tykit ovat panssaritorneissa. Linnoituksen arvel-

tiin alussa maksavan n. 9 milj. kruunua, mutta
tähänastiset kustannukset ovat nousseet n. 17

milj. kruunuun. Linnan varusväelle on raken-
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nettu suuria kasarmeja. Varusväkeen kuuluu
rauhan aikana jalkaväkirykmentti, ii komppa-
niaa linnatykkiväkeä ja 4 insinöörikonippaniaa.

Tämän lisäksi tulee 3 kenttätykistö- ja 2 kenttä-
haupitsipatteria sekä ilmapallo- ja valonheittäjä-
osastot. W. S-m.
Bodenbach, kaupunki Böömissä Elben var-

rella, 137 ra yi. raerenp. ; n. 10,000 as., etupäässä
saksalaisia. Tärkeä Dresden-Praag-Wienin radan
liikekohta. B:n päätuUikamareissa vallitsee vil-

kas liike. Suuri joukko tehtaita.

Boden-järvi [-ö-J (lat. Lacus brigantinns,
ransk. Lac de Constance), järvi Saksan,
Sveitsin ja Itävallan välissä, Alppien pohjois-

puolella, 395 m yi. merenp. Suurin leveys 13,5

km, pituus 69 km, pinta-ala 538,5 km^ Keski-
määräinen syvyys 90 m, suurin 252 m. B:n läpi

virtaa Rein-joki. Kesäkuusta vesi nousee 2,5-4 m
yli matalimman veden korkeuden ; elokuussa
vedenpinta alkaa taas laskea. Omituinen .,ruhss"-

ilmiö saattaa veden nousemaan ilman huomat-
tavaa syytä; samoin saavat „föhn"-tuulet vedeu
kovaan liikkeeseen. Järvi on harvoin kokonaan
jäässä. Lännessä Meersburgin luona B. jakaan-
tuu kahteen osaan, Oberlinger- (Bodmer) ja Un-
tern- (Ala-) eli Zeller-järveen. Järven ajatellaan
syntyneen joko jäänuurtamisen tahi vedenuurtii-
misen ja siirrosten yhteisvaikutuksesta. — Suuri
laivaliike, höyrylaivat, höyrylautat ja n. s.

trajektilautat välittävät liikettä satamakau-
pungeista (Lindau, Friedrichshafen, Rorschach,
Konstanz y. ra.), joihin eri suunnilta tulevat
rautatiet päättyvät. Tuottavata säkiän, forellin

ja ankeriaan kalastusta. B:ä ympäröivät vuoret
kaikilta puolin. Jokien suissa on hedelmällisiä
laaksotasankoja. Järvestä on löydetty vanhoja
paalurakeniiuksia. W. S-m.
Bodenstedt fbödonstet], Friedrich Mar-

tin von (1810-92), saks. runoilija, professori,

teatterin johtaja. Eli vv. 1841-47 Venäjällä, Kau-
kaasiassa ja Armeeniassa, tuli senjillkeen 1854
slaavilaisten kielten professoriksi Miincheniin,
siirtyen 1858 muinais-engl. kirjallisuuden pro-

fessoriksi. Vv. 1800-69 hän oli Meiningeuin
hoviteatterin johtajana. Hänen kirjavasta, jos-

kin ei perin alkuperäisestä tuotannostaan, johon
sisältyy draamoja, kertomuksia, runoja, kerto-
vaisia runoelmia, kirjallishistoriallisia esityksiä,

raatkakuvaelmia, runsas määrä käännöksiä venä-
läisestä ja Shakespearen aikuisesta englantilai-

sesta kirjallisuudesta, mainittakoon suurta suo-

siota saavuttanut „Lieder des Mirza Schaffy"
(1851). Venäjän (ja Kaukaasian) oloista hän
julkaisi useampia teoksia, esim. „Russische Frag-
mente" (2 os., 1862). V. K-i.

Bodenstein {böd3nStäinJ, Andreas ks.

K a r 1 s t a d t.

Bodln fbodä'), Jean (1530[?]-96), ransk.
lainoppinut ja kirjailija, synt. AngersMssa, k.

Laon'issa, kuului maltillisiin katolilaisiin, jotka
koettivat lieventää uskonnonsotien katkeruutta,
oli Kaarle IX:n ja Henrik lTI:n suosiossa, yhtyi
sitten Henrik lV:een. kun tämä sovitti riehuvat
kansalaissodat toteuttamalla uskonnollisen su-

vaitsevaisuuden. B:n tieteellinen pääteos „De la

rfpublique" (1576) kannattaa valtio-opissa his-

toriallista ja realistista katsantotapaa va.stoin

haaveellisia valtio-ihanteiden luonnoksia. B. ei

myönnä ehdotonta etusijaa yhdellekään valtio-

muodolle; yksi kaava ei sovellu kaikkialle, vaan
valtiomuodon pitää mukautua kunkin kansan
luonteeseen ja omituisiin oloihin. Kuitenkin hän
enimmin suosii vahvaa, melkein yksinvaltaista,

valistunutta kuninkuutta, vastustaen feodaalista,

hajoittavaa aatelisvaltaa. Merkillisessä teokses-

saan „Colloquium heptaplomeres", joka painet-

tiin täydellisenä vasta 1857, B. panee 7 henki-
löä, jotka edustavat eri u.skontoja ja uskonnon-
filosofisia mielipiteitä, keskustelemaan uskonnol-
lisista kysymyksistä erittäin suvaitsevasti ja

vapaamielisesti; lopputulos on, että jokainen
uskonnollinen vakaumus ansaitsee kunnioitusta,

kun se vain yhtyy todelliseen hurskauteen eikä
loukkaa siveellisyyttä eikä valtionjärjestystä.

Kirjassaan „D6monomanie" (1580) B. osoittaa

synkkää taikauskoa puolustaessaan noidanvai-

noja. Hän julkaisi myöskin ,,Methodus ad faci-

lem historiarum cognitionem" (1566) y. m.
[Baudrillart, „J. B. et son temps", 1853!]

A. Gr.
Bodio, Luigi (s. 1840), it. tilastotieteilijä,

toimi ensin taloustieteen professorina Livornossa,
Milanossa ja Venetsiassa, oli 1872-1901 Italian

tilastollisen toimiston päällikkönä; nimitettiin
1901 komissaariksi valvomaan maastamuuttoa;
liäuen alkuunpanostaan syntyi ,,Institut inter-

national de statistique". jonka pääsihteeriksi

tuli 1885 ja jonka „Bulletin"ia on julkaissut
v:sta 1886. B. on perinpohjin uudistanut Italian

tilaston; julkaissut m. m. „Dei rapi>orti della

statistica coU' economia politica e eolle altre

scienze affini" (1869), „Statistique Internatio-

nale des caisses d'6pargne" (1876).

Bodisko f-i'-], Jakov Andrejevits
(s. 1794, k. ?), ven. soturi, tykistöneversti, oli

nuorena ottanut osaa venäläisten sotaretkeen Na-
poleonia vastaan. V. 1854 hän oli Bomarsundin
(ks. t.) linnoituksen komentajana, kun englanti-
laiset ja ranskalaiset sitä piirittivät. B. täytti

silloin tehtävänsä rehellisesti, mutta ei osoittanut
mitään erikoista kykyä. Linnan antaumuksen
jälkeen hänet vietiin vankina Evreux'höu Rans-
kaan, it. G.
Bodjanskij [-a'-J, Osip MaksimovitS

(1808-77), ven. historian ja kirjallisuuden tut-

kija, tuli, oltuaan pitkällä opintomatkalla slaavi-

laisissa maissa, v. 1842 slaavilaisten kansain
historian ja slaavilaisten kielten professoriksi

Moskovan yliopistoon. ..Moskovan kirjallisuus-

ja muinaismuistoseuran" sihteerinä hän on sen
vuosikirjassa „Tstenija" julkaissut lukuisia Venä-
jän ja muiden slaavilaisten maiden historialle

tärkeitä asiakirjoja ja tutkimuksia. Kun hän
näiden joukossa julkaisi myöskin englantilaisen
Fletcherin 16:nnella vuosis. tekemän kuvauksen
matkastaan Moskovan valtakuntaan, erotettiin

hiinet 1848 hallinnollista tietä mainitun seuran
sihteerin toimesta ja hänelle tarjottiin profes-
.sorin paikka Kasaanissa, mutta kun B. kieltäytyi
siirtymästä tänne, erotettiin hänet kokonaan
virastaan. Vuoden perästä hän kuitenkin sai

takaisin paikkansa Moskovassa. .7. J. M.
Bodley /bndlij. Sir Thomas (1545-1613),

engl. valtiomies ja oppinut, laajensi tuntuvasti
kuuluisaa Oxfordin yliopistonkirjastoa. joka hä-
nestä sai nimen B o d 1 e i a n a.

Bodmer, Johann Jakob (1698-1783),
sveits.-saka. kirjailija, joka, oltuaan alkuaan lä-
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hellä Gottschedin esteettistä kantaa, vähitellen

kehittyi hänen kiivaaksi vastustajakseen. Ystä-

vänsä Breitingerin kanssa hän ajoi Gottschedin
edustaman ranskalaisen suunnan vastapainoksi

englantilaisen makusuunnan asiaa, käänsi 1732

Miltonin „Kadotetun paratiisin", sekä ylisti

Breitingerin kanssa yhdessä julkaisemissaan es-

teettisissä kirjoituksissa „Von dem Wunderbaren
in der Poesie", „Kritische Betrachtungcu" y. ni.,

Homerosta, Shakespearea ja Hiltonia. Yleensä
he edustivat Gottschediin nähden syvempää, inhi-

millisesti todempaa taidekäsitystä, vaikka B.

myöhemmin esiintyi kylläkin ahdasmielisenä
Lessingiin ja Goetheen nähden. B. on julkaissut

myöskin raamatullisen runoelman „Die Noaehi-

de", sekä harrasti keskiaikaista saksalaista ru-

noutta, julkaisten Nibelungen-laulujen toisen

osan sekä kokoelman „minne"-lauluja, n. s. Ma-
nessen käsikirjoituksen. V. K-i.

Bodmeria (saks. bodmerei, engl. bottomry)
ks. M e r i 1 a i n a.

Bodvar Bjarke, tarinan mukaan kuningas
Rolf Krakin (ks. t.) paras soturi, Norjasta ko-

toisin. Tappoi erään hirviön, joka aina joulun
aikana ahdisti kuninkaan hovia. Kaatui yh-

dessä kuninkaansa kanssa, ensin karhun haali-

mossa aikaansaatuansa suurta häviötä viholli-

sille {bjarke merkitsee pikku karhua). Muuta-
mat piirteet B:n tarinassa muistuttavat Beo-
vvulfia (ks. t). K. G.

Bodö [bu-J, Norjan Nordlandin amtin kauppa-
kaupunki, 4,827 as. (1900). Sijaitsee Salt-vuonon
lounaaseen pistävällä alavalla ja suoperäisellä

niemellä. B. on eteläisin Norjan napapiirin
pohj.-puolella sijaitsevista kaupungeista. Keski-
yönaurinko näkyy täällä yli kuukauden (kesäk.-

heinäk.) ja pimeä aika kestää n. 14 päivää (joulu-

kuussa). — V. 1816 B. sai kaupunginoikeudet,
mutta vasta viimeisinä vuosina se on huomatta-
vammin vaurastunut, etupäässä sillinkalastuksen

johdosta, jota kesäisin harjoitetaan sen edus-

talla. Sataman suojaamiseksi on rakennettu
suuri aallonmurtaja. B:ssä on kouluja, useita

pankkeja, sairashuone ja kalastusmuseo. Vienti-

tavarana etenkin kalat, sekä kuivatut että

suolatut.

Boe, Franz de la, lääkeopillinen kirjailija,

ks. S y 1 V i u s.

Boehmeria ks. R a m i e.

Boellmann, L6on (1862-97), ransk. urkuri
ja säveltäjä ; on säveltänyt orkesteri-, urku- ja

kamarimusiikkiteoksia. Kuoli Pariisin S:t Vin-
cent-de-Paulin kirkon urkurina. /. K.

Boer, mon. b o e r s [bursj ks. Buurit.
Boerhaave [burhfife], Hermann (1668-

1738), alankom. lääkäri. Opiskeltuaan ensin
juraaluustiedettä ja matematiikkaa antautui hän
1693 kokonaan lääketieteen alalle ja tuli 1709

teoreettisen lääketieteen, sittemmin myöskin
kasvitieteen ja kemian professoriksi synnyin-
kaupunkiinsa Leideniin. Ajalla, jolloin koetettiin

perustaa kaikki lääketieteellinen tieto ja taito

kemian ja fysiikan pohjalle, esiintyi B. vaatien
arvonantoa kaikille kokemus- ja havaintotieteille

lääketieteen edistäjinä. B. oli 17:nnen vuosi-

sadan kuuluisin lääkäri ja hänen lääkäri- ja

opettaja-ansioidensa perustuksella saavutti Lei-

den maailmanmaineen lääketieteellisenä opin-

ahjona. (M. OB.)

Boethius [-e'-], Anicius Manlius Seve-
ri uus (n. 480-524), roomal. valtiomies, filosofi

ja musiikkikirjailija, oli ylhäinen virkamies Roo-
massa kuningas Teodorik Suuren aikuua; häntä
syytettiin sitten aiheettomasti petollisista neu-
votteluista Konstantinopolin hovin kans.sa, pan-
tiin Teodorikin käskystä ankaraan vankeuteen
ja mestattiin. Vankilassa B. kirjoitti kuului-
simman teoksensa „De eonsolatione philosophise"

(Filosofian antama lohdutus). Tämä vähäinen,
jalohenkinen ja puhdaskielinen kirja, jota keski-

aikana ja uuden ajan alussa hyvin paljon luet-

tiin ja ihailtiin, nojautuu kokonaan muinais-
kreikkalaisten filosofein aatteisiin eikä sentäh-
den puolestaan anna tukea sille tiedonannolle,

että B. oli kristitty. Hänen nimellään on myös-
kin .säilynyt uskonopillisia kristillisiä kirjoitel-

mia, mutta niiden alkuperäisyys on kiistanalai-

nen. Jos B. lieneekin ollut kristitty, niinkuin
roomalaiset siihen aikaan yleensä olivat, ei hän
kumminkaan kuollut marttyyrina katolisen us-

konsa puolesta, kuten aikoinaan oletettiin, vaan
pikemmin „viimeisenä roomalaisena". B. on kir-

joittanut useita filosofisia ja matemaattisia teok-

sia, jotka ovat vanhempien teosten — Aristote-

leen, uusplatonilaisten y. m. — mukailuja, sekä
musiikkiopin „De musica", joka oli keskiajalla

.suuresti levinnyt ja joka sentähden, että sitä

väärinkäsitettiin, lienee paljon vaikuttanut
keskiaikaisten musiikkiteoriojen sekavuuteen.
Erehdyttävä on se luulo, että B. olisi pannut
käytäntöön latinaisen kirjainnuottikirjoituksen
kreikkalaisen sijaan. A. Or. & 1. K.
Boethius [bue'tsius], ruots. suku, jonka vanhin

tunnettu jäsen on pappi Anders Ängermanlan-
nissa 1.500-luvulla.

1. Jakob B. (1647-1718), pappi. Opiskel-

tuaan Vesteräsissa ja Upsalassa, hän antautui

koulualalle, ollen v:sta 1688 Vesterisin kym-
naasin rehtorina. Mutta kun B. joutui tuomio-

kapitulin kanssa riitaisuuksiin ja kun hänen
siirtymisensä muualle oli suotava, hän nimitet-

tiin rovastiksi ja kirkkoherraksi Moraan. Täältä

hän 1697 lähetti kuninkaalle ja arkkipiispalle

kirjelmät, joissa hän m. m. moitti 1686 v:n kirkko-

järjestyksessä tavattavaa yksinvaltaisuutta ja

1693 v:n valtiopäiväin päätöstä. Tämän vuoksi

B. vangittiin ja tuomittiin kuolemaan, mutta
sittemmin muutettiin mainittu tuomio elinkau-

tiseksi vankeudeksi, jonka hän suoritti aika

ajoin Pähkinälinnassa, Viipurissa ja Tukhol-

massa. Hän pääsi 1710 vapaaksi ja asui vii-

meiset ikävuotensa maatilallaan Västerkvarnissa

Kolbäckin pitäjässä.

2. Daniel B. (1751-1810), filosofi, cd. pojan-

pojan poika, tuli 1765 ylioppilaaksi ja 1773 fil.

maist. Upsalassa sekä 1783 käytännöllisen filo-

sofian professoriksi. Aluksi hän kannatti Locken
aatteita, mutta tutustuttuaan Kantin filosofiaan

hän antautui siihen suurella harrastuksella.

Kuitenkaan B. ei voinut hyväksyä Kantin oppia

siveellisyydestä enemmän kuin Fichten ja Kan-
tin kostoteoriaa rikosoikeudessa. Hänen n. s.

uskonnollis-sivcellistä maailmankatsomustaan
seurasivat ja kehittivät sittemmin Höjer, Biberg,

Geijer ja Boström. B. on julkaissut useita

teoksia.

3. Simon Johannes B. (s. 1850), histo-

rioitsija ja politikko, tuli ylioppilaaksi Upsa-
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lassa 1869, fil. Us. 1875, historian dosentiksi 1877,

ylim. professoriksi Upsalaan 1889 ja valtiotie-

teen professoriksi 1901. Hänen kirjallinen toi-

mintansa on sangen huomattava; hänen teok-

sistaan ja tutkielmistaan mainittakoon m. m.
seuraavat: „0m svenska högadeln under konung
Sigismunds regering I" (1877), „Den franska
revolutionen, dess orsaker oeh inre historia 1789-

1799" (1887), „Hertig Karls oeh svenska riks-

rfulets samregering 1594-96" (1884-86), „Nägra
anmärkningar om uppkomsten oeh karaktären
af frihetstidens författning" (1891). B. on ollut

toisen kamarin merkkimiehiä istuntokausina
1891-1902. K. S.

Boethos [-e-], kreik. vaskenvalaja, kotoisin

Khalkedonista. eli 3-2:lla vuosis. e. Kr.; hänen
teoksistaan oli kuuluisin ,,hanhea kuristava
poika". L. It-n.

Boetius ks. Boethius.
Boetius Murenius 1. M u u r (k. 1069), Ahve-

nanmaan piirin rovasti. B. oli kotoisin Vestman-
lannista, mutta nähtävästi piispa Rothoviuksen
toimesta tuli 1628 Suomeen ja pääsi 1630 Turun
lukion matematiikan lehtoriksi. Hän oli sitten

1636-69 Saltvikin kirkkoherrana ja piiriurovas-

tina, jossa viimemainitussa toimessa hän sai

koko Ahvenanmaan kirkollisesti parhaiten jär-

jestetyksi alueeksi koko Suomessa. Siten luku-

taito tuli siellä yleiseksi, Saltvikiin perustettiin

1639 ,.pedagogia" ja Föglön Gloskäriu saarelle

spitaalisairaala 1651. B:n tarkastuspöytäkirja
(jiilk. Boethius Murenius' Acta visitatoria. Suo-
men kirkkohistor. seuran toimituksia VI, 1905-

08) sisältää paljon 1600-lukua koskevaa sivistys-

historiallista ainehistoa. [Väinö Perälä, „Boetius
Murenius j. n. e." (Historiallinen aikakauskirja
1907, siv. 213-221).] K. S.

Bog, kaikille slaavilaisille kielille yhteinen
sana, merkitsee jumalaa. Se on nähtävästi
jo historiantakaisena aikana lainattu jo.stakin

iraanilaisesta kielestä. Kaikki muut indoeuroop-
palaiset kansat, paitsi slaavilaiset, käyttiivät

„jumalan" nimenä sanaa, joka alkuperäisesti on
merkinnyt „taivasta" (suom. sana on lainattu

joko iraanilaisista tai baltilaisista kielistä)

:

sanskr. divns, kreik. 7^eus, lat. deus, divus, muin.-
norj.-isl. Tyr, (josta tirsdag, tisdag,xanAä.n tiis-

tai) , tivar ,.jumalat". J. J. M.
Bogatyrj ly'-] (ven.), tarunomainen sankari

venäläisissä kertomarunoissa (bylinoissa ks. t.).

Sana on lainattu venäjään joko mongolista tai

jostakin turkkilaisesta kielestä; alkulähde on
persian fca/iatZur = „väkevä, sankari". J. J. il.

Bogatzky [-a'], Karl Heinrich von
(1690-1774), saks. hartauskirjailija ja virsirunoi-

lija, .synt. Janko\vessa Sleesiassa. Nuoruudes-
saan hän ihastui pietismiin ja opiskeli varsinkin
Franeken ja Freylinghausenin vaikutuksen alai-

sena teologiaa. Vaikkei hän huonon terveytens;i

vuoksi voinut antautua papinvirkaan, vaikutti

hän paljon yksityisenä siulunpaimenena sekä
myö.skin kirjailijatoimellaan. Hänen enin luettu

kirjansa on ..Ciiildcne Schatzkästlein der Kinder
Gottes" (1718; 64 pain. 1900).

Bogdanovitä [-ö'-J, Ippolit Fedorovits
(1744-1802), ven. kirjailija, on kirjoittanut näy-
telmiä ja Lafontainen mukaan sommitellut ker-
tovan runoelman „Dusenka" („Sielu"). (Kootut
teokset 6 nid. Mosk. 1809-10.)

Bogdo, Suuri ja Pieni B., kaksi kalmuk-
kien pyhää vuorta Astrakaanin kuvernementissa
Venäjällä, Volgan vasemmalla rannalla. Suuri
B. on 176 m. Pieni B. 28 m yi. merenp. Suuren
B:n koillispuolella on Baskuntsakin (ks. t.) suola-

järvi. \V. S-m.
Bogdo-Lama, tibettiläinen ylimäinen buddha-

laispappi. ks. Lama.
Bogdo-ola [-a'] „pyhä vuori", vuorijono Keski-

Aasiassa, osa Tiansania, Turfanin kaupungin
pohjoispuolella. Korkein huippu n. 4,300 m yi.

merenp. Turfanin luona on laskeuma, depres-

sioni, 130 m merenp. alapuolella. ^y. »S'-m.

Bogense, Tanskan satamakaupunki, pienin

Fyenin-saarella, 2,448 as. (1906). Sijaitsee Vähän-
Beltin rannalla ja harjoittaa pientä maanvilje-
lystuotteiden kauppaa. Kantatie Odenseen.
Bogesund [-ö-J, nykyinen (v:sta 1741) U 1-

r i c e h a m n (ks. t.) ; B:n läheisyydessä oli tais-

telu Asundcn-järven jäällä tammik. 19 p. 1520,

jolloin tanskalaiset voittivat ja Sten Sture nuor.

haavoittui kuolettavasti.

Boggi 1. trukki (engl. hoggie 1. truck, saks.

drehgesti;!!) , ravitatievaunuissa ja vetureissa oleva

pieni (tav. rniteenleveyden mittainen) useim-

Boggivaunu.

min kaksiakselinen alusvaunu, jolla varsinainen
vaununruuko lepää pystyttäisen tapin varassa.
Näitä alusvaunuja eli boggeja on yksi vaunun
kummassakin päässä ja ne asettuvat vaunun

kulkiessa kaarteessa, tapin ympäri vääntyen,
niin että ak.selit tulevat kaarteen säteen suun-
taan. Joskus on boggi myöskin yksiakselinen.

Boggia käytettiin jo ensimäisissä vetureissa ja

nytkin muutamissa vetureissa on joko yksin-

omaan boggeja taikka ainoastaan yksi boggi
edessä. Vaunuissa on boggia ruvettu käyttä-
mään, jotta vaunut voitaisiin rakentaa pitkiä

ja rata siitä huolimatta jyrkillä kaarteilla saat-

taisi mahdollisimman edullisesti seurata maan-
pinnan vaihteluja. Kun hyvillä, usein kaksin-
kertaisilla jousilla varustettu boggi sitäpaitsi

antaa vaunulle tasaisen kulun, käytetään niitä

sekä normaaliraiteisilla että erittäinkin kapea-
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raiteisilla teillä varsinkin vetureissa, makuu-,
salonki- ja ravintolavaunuissa. Suomen rauta-

teillä on boggivaunuja sekä yksityisillä kapea-

raiteisilla teillä että valtion leveäraiteisilla

eräissä vetureissa, makuu-, posti- sekä muuta-
missa muissa vaunuissa. J. C-en.

Boggivaunu ks. B o g g i.

Boghead-hiili [hoghed-], b i t u m i n i i 1 1 i,

tummanruskea, hyvin hiilivetyrikas (bitumini-

nen), helposti palava kivihiililaji. Käytetään
valokaasun ja valaistus-öljyjen valmistukseen.

Kuivatislauksessa saadaan siitä ainoastaan vä-

hän koksia. Saadaan m. m. Hebridien-saarilta.

Bogiiiö [-iU], Baltasar (1836-1908), etelä-

slaavilainen lainoppinut ja etnograii, syntyisin

Ragusasta, oli ensin kirjastonvirkamies Wie-
nissä, sitten lyhyen ajan slaavilaisen oikeushis-

torian professorina Odessassa sekä jonkun ajan

oikeusministerinä Montenegrossa asuen loppu-

puolen elämäänsä Pariisissa. Hän on kirjoit-

tanut Montenegron siviililain (valmistui 1888),

jota on pidetty malliteoksena. Paitsi uranaukai-

sevia tutkimuksia slaavilaisen yksityisoikeudeu

alalla hän on julkaissut vanhimmat muistiin-

panot eteläslaavilaisesta runoudesta. J. J. 31.

Bogislaus ks. B o g i s 1 a v.

Bogislav, Pommerin herttuoita. 1. B. IX (k.

1447), herttuana 1417-47, oli sukua (orpana)

Eerik Xllldle, Tanskan ja Ruotsin kuninkaalle,

joka, vaikka turhaan, koetti saada B:n valituksi

kruununperilliseksi näissäkin maissa. — 2. B. X,

herttuana 1474-1523, vahvisti hallitsijan valtaa

ja pakoilti väkisin vastahakoiset aatelismiehet,

samoin kuin Stettinin ja Stralsundin kaupungit
alamaisuuteen. Teki 1496-98 toivioretken Pyhälle-

maalle. Häntä pidetään etevimpänä Pommerin
ruhtinaista. — 3. B. XIV, herttuana 1620-37, oli

heikonpuolinen ruhtinas, joka 30-vuotisessa so-

dassa ei uskaltanut liittyä Kustaa Aadolfiin eikä

keisariin, vaan horjui niiden välillä. Häneen
sammui Pommerin herttuain suku. K. G.

Bogoduhov [-iT-J, kaupunki Venäjällä Har-
kovin kuvernementissa Merien varrella, 11,928

as. (1897). Nahkatehtaita.
Bogolepov [-e'-], Nikolai Pavlovits

(1847-1901), ven. ministeri, oli v:sta 1881 lain-

opin professorina Moskovassa ja tuli 1898 opetus-

asiain ministeriksi. Kun B. tässä virassa osoitti

vanhoillista, virkavaltaista katsantokantaa, teki

eräs entinen ylioppilas Karpovits 27 p. helmik.

1901 häntä vastaan murhayrityksen, jonka joh-

dosta B. kuoli parin viikon kuluttua.
Bogoljubov /-«'-/, Aleksei (1824-96), ven.

merimaisemien maalaaja, A. Achenbachin oppilas

DUsseldorfissa, v;sta 1861 Pietarin taideaka-

temian professori. Hänen tauluistaan mainitta-

koon esim. „Jäiden lähtö Nevalla" ja Ateneumin
kokoelmissa oleva ,,Ankkuripaikka Kronstadtin
luona". E. R-r.

Bogoljubskij f-u'-] ks. Andrei Bogo-
1 j u b sk i j.

Bogomiilit, dualistis-manikealainen lahko-
kunta, joka sai alkunsa Traakiasta, sinne Bysant-
tilaisen valtakunnan rajavartioiksi siirretyistä

armeenialaisista ja syyrialaisista paulikiaaueista
ja manikealaisista. 900-luvulla oli bogomiilein
lahko jo laajalle levinnyt Makedonian ja Bul-

gaarian slaavilaisten keskuudessa. Nimensä se

sai bulgaarialaisesta papista Bogumilista, itse he

nimittivät itseänsä „hyviksi kristityiksi". Yksi
osa Makedonian slaaveja, dragovitsien heimo
Vardar-joen ja Okhrida-järven välillä, muodosti
kuuluisan, lujasti järjestetyn bogomiilisen seura-

kunnan. ll:anen vuosis. alussa oli b:en lahko
levinnyt jo Serbiaan ja lännessä Adrian ranni-

kolle Albaniasta Cattaroon saakka. Seuraavan
vuosisadan lopulla sai kuitenkin Serbian suur-

zupani Stefan Nemanja sen poisjuurrutetuksi

valtakunnastaan. Sen sijaan levisi bogomiilien
oppi Hertsegovinaan ja varsinkin Bosniaan, missä
ylimystökin sitä suosi, niin että se muutamina
aikoina oli vallitsevana uskontona Bosniassa.

Myöhemmin tuli lahko Slavoniaan, Syrmiaan ja

Kroatsiaan. Vieläpä tämä myöskin patareeneiksi

(„isämeidän lukijoiksi", sanasta pater) nimitetty
lahko sai paljon tunnustajia Pohjois-Italiassa

ja Etelä-Ranskassa, missä heidän pilkkanimensä
oli hougre (bulgaarialainen). Sekä kirkko että

maalliset hallitukset vainosivat kovasti bogo-
miilejä, jotka tuomitsivat esivallan, ylimystön
ja rikkaat ja tällaisten mielipiteittensä kautta
saavuttivat köyhien kansankerrosten suosion.

Itse opin puolesta lahko jakautui kahleen oppi-

kuntaan: bulgaarialaiseen, joka tunnusti olevan
vain yhden, hyvän olennon, josta paha olento,

saatana, aikojen alussa oli luopunut, ja drago-
vitsiseen, joka piti näitä molempia olentoja

alusta asti yhdenarvoisina. Bogomiilien elämä
oli ankaraa ja synkkää. Pappeja ja kirkollista

jumalanpalvelusta heillä ei ollut, ristinmerkkiä

he eivät suvainneet, koska Kristus ei voinut
mielihyvällä muistella ristinpuuta, sakramentit
he hylkäsivät, Kristus oli lunastanut ihmiset

vain oppinsa kautta. He väittivät tuntevansa
taivaalliset asiat ja näkevänsä tulevaisuuteen.

Vanhan testamentin he hylkäsivät, mutta sen

sijaan apokryfiset kirjat levisivät heidän kaut-

taan laajalle. Julmasti vainottuina he terveh-

tivät turkkilaisia valloittajia pelastajinaan ja

kääntyivät, varsinkin Bosniassa, muhametin us-

koon. Bulgaarialaisten bogomiilien jäännökset

siirtyivät i7:nnellä vuosisadalla katolinuskoon.

Bogomiilisyys on paitsi hussilaisuutta ainoa

uskonnollinen liike slaavilaisten keskuudessa,

jonka vaikutukset ulottuivat kauas Länsi-Eu-

rooppaan. [F. Raeki, „Bogomill i patareni"

(1870) ; Döllinger, ,,Beiträge zur Sektengeschichte

des Mittelalters" (1890).] J. J. M.
Bogomolov [-mö'-J, Fedot Ivanov, ven.

kasakkoihin liittynyt talonpoika, jota 1772 alet-

tiin pitää Pietari Illrna ja joka siis tässä suh-

teessa oli Pugatsevin edeltäjä (ks. t.). B., jonka

kasakkanimenä oli Fedot Kazin, otettiin kui-

tenkin pian kiinni, sai raipparangaistuk.sen,

mutta kuoli seuraavana vuotena maanpakoon
Siperiaan vietäessä. K. S.

Bogoris, bulg. ristimänimi = Boris.

Bogorodica f-itsaj, slaavilainen, etupäässä

kreikkalaiskatolisten slaavilaisten käyttämä
jumalanäidin nimitys, joka on käännös kreikka-

laisesta thcoto'kos sanasta. Tästä nimityksestä

muodostui puolassa bagarodzica ja hogurodzica

(lat. deipara)
,
joka siellä esiintyy erään vanhan,

jumalanäidin kunniaksi lauletun kansallishym-

nin ensi sanana. Tämän hymnin, joka tunnetaan

jo 14:nneltä vuosis., virittivät puolalaiset .soti-

laat ennenmuinoin taistelutanterilla, ensi kerran
Tannenbergin tappelussa (ks. t.) . J. J. M.
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Bogorodsk [ro'-], Moskovan kuvernementin,
Kljasma-joen ja Moskova—Nizaij Novgorodin ra-

dan varrella sijaitseva piirikaupunki Venäjällä,

11,210 as. (1897) ; suuria kutoma- ja kemiallisia

väritehtaita. W. S-m.
Bogos, haamilainen paimentolaisheimo pohjoi-

sessa Abessiiniassa ; osa abessiinialaisia kristi-

tyltä, osa muhamettilaisia.
Bogoslovsk [-lo'-J (B.-skij Zavod), ennen

keisarillinen, nyk. yksityisten hallussa oleva

kuparikaivos Permin kuvernementissa Venäjällä,

Tura-joen laaksossa, Uralin-vuorten itärinteellä.

Sulatuslaitoksia. 11". S-m.
Bogota (Santa F 6 de B.), Etelä-Amerii-

kassa, Kolumbian tasavallan pääkaupunki Rio
de B:n varrella, 4° 36' pohj. lev. Kordillieerien

länsipuolella sijaitsevalla laajalla, erittäin ter-

veellisellä, runsassateisella ylätasangoUa, 2,611

m yi. merenp. N. 100,000 as. B. on Etelä-

Ameriikan kauneimpia kaupunkeja, mutta sitä

rasittavat maanjäristykset; siitä syystä useim-

mat rakennukset ovat l-kerroksisia. Monta
kirkkoa, museo, tähtitorni, yliopisto, kasvitiet.

puutarha, kirjasto, kauniita puistoja, teattereja

y. m. Presidentin asunto ja arkkipiispanistuin.

Suurta tuontikauppaa. Perustettu 1538.

Bogskär [hugsär]. 1. Kallioryhmä Itämeressä
Ahvenanmaan eteläpuolella; läntisimmällä kai

liolla on B:in kartion muotoinen, rautanen loisto-

torni. Loiston korkeus vedenpinnasta on 29,9 m.
Laitokseen on 1906 järjestetty kipinäsähkö-
asema. — 2. Saari Kihdissä; sen pohjoisrannalla

on B:in loistokoju korkealla rautatelineellä.

K. S.

Boguslawski /-o'-/, Albert von (s. 1834),

saks. kenraaliluutnantti ja sotakirjailija, otti

osaa 1864, 1866 ja 1870-71 vuosien sotiin. B. on
kirjoittanut useita sotatieteellisiä, historiallisia

y. in. tl oksia. (O. Ii.)

Boheman [buc-]. 1. Karl Adolf Anders-
son B. (1764-1831), ruots. mystikko, vapaamuu-
rari, koetti Hessenin herttuan Kaarlen avusta-

mana levittää vapaamuurariutta Kuotsiin saa-

den herttua Kaarlen liitetyksi salaiseen seu-

raansa; jo oli Kustaa IV:n Aadolfinkin siihen

liittymisestä kysymys, kun B. valtiollisesti vaa-

rallisena henkilönä karkoitettiin maasta. Aika-
laiset kiinnittivät hänen esiintymiseensä suu-

rempaa huomiota kuin mitä hän olisi ansainnut.
2. Karl Henrik B. (1796-1868), cdell.:n

veljenpoika, hyönteistutkija, tuli Tiedeakatemian
professoriksi ja hyönteiskokoelmien intendentiksi

v. 1841. Teoksia: ..Tnseeta Caffrarise" (1848-57) ;

„Mono(;raphia cassididarum, I-IV" (1850-62) ;

„Catalogue of coleopterous insects in the collec-

tion of the British museum. IX Cassididsc"

(1856).

Boheme 1. b o h P m e fbor'mJ (ransk.), mer-
kit.^ee Böömiä ja böömiläistä, myöskin musta-
laista. Myöliemmin se on varsinkin Murgpr'n
„Sei>ne8 de la vie de Bohöme" (1851) kirjan

vaikutuksesta johtunut merkitsemään yleensä

kevyen vallatonta, vapaata taiteilija-, kirjailija-

ja ylioppilaselämää. V. K-i.

Bohemi ks. B o h 8 m e.

Bohemia /-<''-/, Böömin latinainen nimi.

Bohemund fö-J (n. 10601111), Tarentin hert-

tim Uoliert Guiscardin vanhin poika, yksi ensi-

mäisen ristiretken (1096-99) johtajia, joiden jou-

kossa tuli huomatuksi taitavuudestaan ja roh-

keudestaan. Sai Antiokian itselleen ruhtinas-

kunnaksi. (G. R.)

Bohlen [böl-], Peter van (1796-1840), saks.

orientalisti, professori Königsbergissu 1826-39,

oli sanskriittiopintojen tienraivaajia Saksassa.
Huomattavimmat hänen teoksistaan ovat „Das
alte Indien" (1830), „L'ber den Ursprung der

Zendsprache" (1831) ja „Vergleichung des Litau-

ischen rait dem Sanskrit" (1830). K. T-t.

Bohlin [bulVn], Karl Petrus Teodor
(s. 1800), ruots. tähtitieteilijä, synt. Tukhol-
massa, opiskeli tähtitiedettä Upsalassa, tuli 1880
apulaiseksi, 1881 dosentiksi Upsalan yliopistoon,

toimi jonkun aikaa Berliinissä, nimitettiin pro-

fessoriksi ja Tukholman observatorin johtajaksi

1897. B. on tutkinut Encken pyrstötähteä ja

kirjoittanut tutkimuksia kosmillisen mekaniikan
alalta.

Bohn [bön], Emil (s. 1839), saks. urkuri,

kuoronjohtaja ja musiikinhistorian tutkija;

perusti Breslaussa (1882) laulukuntansa ,,Bohn-

scher Gesangverein", jonka erikoisalana ovat
olleet n. s. „historialliset" konsertit. /. K.
Bohnenberger [bOn-J, Johann Gottlieb

Friedrich von (1765-1831), saks. matemaa-
tikko ja tähtitieteilijä, tuli v. 1798 professoriksi

Tiibingeniin; suunnitteli nerokkaan, hänen mu-
kaansa nimitetyn elektroskoopin ja rotatsioni-

koneen. (V. V. K.)
Bohr [-örj, Christian Harald Lau-

ritz Peder Emil (s. 1855), tansk. fysio-

logi, tuli 1886 fysiologian professoriksi Kööpen-
haminan yliopistoon. B. saavutti tieteellisen

maineen verikaasuja ja keuhkoissa tapahtuvaa
kaasujen vaihtoa koskevilla tutkimuksillaan,
joista m. m. oli tuloksena, että hapen otto vereen
ja hiilihapon erittyminen verestä eivät yksin-

kertaisesti perustu diffusioni-ilraiöön, vaan että

n" suoriutuvat erityisten kudosainesten elin-

toiminnan välityksellä. il. 0-B.
Bohus (alk. B a g a h u s, sitten Bahus),

vanha norjalainen rajalinnoitus Bagaholmin
saarella Göta-joen pohjoisessa suuhaarassa. Tänne
Maunu V Maununpoika rakensi 1308 puisen lin-

nan, joka vähän myöhemmin sai väistyä kivisen

tieltä. 15:nnellä vuosis. se oli Norjan vahvin
linnoitus. Sitä piiritettiin monta kertaa, mutta
vihollinen ei sitä koskaan vallannut. V. 1531

Kristian II piiritti sitä, samoin ruotsalaiset

turhaan koettivat sitä valloittaa seitsenvuotisen

sodan aikana (1563-70) ja 1645. Roskilden rau-

hassa (ks. t.) 1658 luovutettiin linna ja lääni

ruotsalaisille. Maaherran asuntona vv. 1680-1700.

Kaarle Xll:n jälkeen linnoitus rappeutui, jopa
1789 lähikaupungin Kungälfin porvarit saivat

oikeuden ottaa kiviä sen muureista. Kaarle
Juhana rauhoitti rauniot 1838. Linnaa on viime
vuosikymmenen kuluessa korjattu ja on se nyt
kunnioitusta herättävä muinaismuisto.
Bohuslääni, nyk. Ruotsin, aikaisemmin Nor-

jan rajamaakunta, ulottuu Svinesundin-salmesta
ja Ide-vuonosta Göta-joen suulle. Pituus 150 km,
lännessä B. rajoittuu Skagerrakiin, idässä Dals-

landiin .sekä idässä ja etelässä Länsi-Göötan-
maahan, josta Göta-joki sen erottaa; 4,500 kni',

n. 200,000 as. Maa on suurta, hyvin lahtirikasta

saaristoa, sisämaa matalaa, metsäistä vuori-

maata. Tärkeimmät saaret ovat Orust, Tjörn
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ja Hisingen. Lahdista mainittakoon Dynekilen
ja Gullmaren. Monta järveä ja pienempiä jokia,

paitsi Göta-jokea. Elinkeinoina ovat kalastus,

merenkulku ja maanviljelys. Kaupungit: Kung-
älf, Marstrand, Uddevalla, Strömstad ja Lysekil.

B. on pohjoismaiden vanhimpia asuttuja seutuja.

Täältä on löydetty paljon esihistoriallisia jät-

teitä kivi-, pronssi- ja rautakauden haudoista,

kalliopiirustuksia, linnojen raunioita y. m. Ta-

ruissa mainitaan B. nimellä A 1 f h e i m a r. Maa-
kunta kärsi kovin Ruotsin ja Tanskan välisissä

sodissa. B. luovutettiin v. 1658 Ruotsille.

W. S-m.

Boieldieu [buajeldj5'J, Frangois Adrien
(1775-1834), ransk. oopperasäyeltäjä ; parhaat
hänen teoksistaan ovat: „La famille suisse"

(1797), „ZoraIme et Zulnare" (1798), jolla hän
ensin saavutti maineensa, „Le calife de Bagdad"
(1800), „Jean de Paris" (1812), „Le chaperon
rouge" (Punahilkka, 1818), ja vihdoin paras kai-

kista: „Le dame blanche" (1825). B:n sävellyk-

sissä on raikas, kansanomainen leima. V. 1817

hän tuli Pariisin konservatoriin sävellyksen-

opettajaksi, M6hulin jälkeen; hänen oppilais-

taan mainittakoon säveltäjä Adam ja musiikki-

historioitsija Fötis. /. K.
Boije, suora, aatelissuku, joka ensi kerran

mainitaan 1400-luvuIIa; sen sanotaan tulleen

Böömistä.
1. Niilo B. (k. 1569), sotaeversti. Suomen

käskynhaltia, Gennäsin herra Pohjalla, maini-

taan 1530 Raaseporin isäntänä, määrättiin 1537

pitämään aateliston kilvenkatselmusta sekä kruu-

nun linnojen tarkastusta Suomessa ja taisteli

1542 uljaasti Ruotsissa Niilo Dackea vastaan.

Venäjän sodassa 1555-56 hän oli suom. ratsuväen
ratsumestarina mukana epäonnistuneella retkellä

Pähkinälinnaa vastaan ja kuului sitten Viipurin
varustusväkeen. Oltuansa jonkun aikaa Juhana
herttuan palveluksessa, jolloin teki herttualle

erikoisen uskollisuusvalan, hän erosi kuitenkin
siitä jo 15C2 ja on seur. vuonna kuninkaallisen

sotajoukon päälliköiden joukossa Turun linnaa

piirittämässä. V. 1565 hän otti osaa Tanskan
sotaan ja valloitti rynnäköllä lujan Vardbergin
linnan. Aikaisemmin ritariksi ja valtaneuvok-
seksi korotettuna B. nimitettiin 19 p. toukok.

1568 koko Suomen ylimmäiseksi käskynhaltijaksi,

mutta kuoli seur. vuoden tammikuussa. B:lla

oli eri aikoina hallussaan useita läänityksiä,

koko Pohjan pitäjä y. m., mutta hän teki, niin-

kuin moni muukin tämän ajan aatelismies, itsensä

tunnetuksi väkivaltaisuudestaan. Niin esim.

kerrotaan hänen anastaneen itselleen neljä taloa

Pohjalla, „jcihin ei hänellä ole mitään muuta
oikeutta, kuin että asuu Pohjan pitäjässä".

Erittäinkin sanotaan hänen kopeutensa nous-

seen hänen avioliittonsa johdosta Briita Kris-

terintytär Hornin kanssa: sitä ennen hän oli

edes suorittanut vuokraa anastamistaan tiluk-

sista, mutta sen jälkeen „hän ei ole maksanut
fyrkkiakaan, vaan on julkeudella ja röyhkey-
dellä ottanut tilat". — Hänen poikansa olivat

Yrjö (ks. alemp.), Martti, ratsumestari, Karja-
lan laamanni (k. 1596), ja Antti B., sotaeversti,

Käkisalmen isäntä (k. n. 1618).

2. Hannu B. (k. 1573), soturi, Tirmulan
herra Lammilla, edellisen veljen. Karjalan tuo-

marin Eerik B:n poika, kantoi Kustaa Vaasan

hautajaissaatossa Hämeen lippua. V. 1571 nimi-
tettynä Paidelinnan (Wittensteinin) komenta-
jaksi Viroon, hän puolusti sitä urhoollisesti

\enäläisiä vastaan, mutta joutui uuden vuoden
päivänä 1573, kun linna rynnäköllä valloitettiin,

heidän käsiinsä ja poltettiin elävältä.

3. Yrjö B. (n. 1540-1617), soturi, valtaneu-
vos, Gennäsin herra, Niilo Boijen poika, kävi
1566 lähettiläänä Ranskassa, otti 1508 tehokasta
osaa herttuain kapinaan Eerik XIV:ttä vastaan,
kunnosti itseään monasti Juhana lll:n Venäjän
sodan aikana Virossa ja Inkerinmaalla ja oli

rauhansovittajana 1583 ja 1595. Ollessaan Viron
käskynhaltijana v:sta 1592 B. pelastui, vaikka
kuuluikin Sigismundin puolueeseen, muiden Suo-
men herrain kovasta kohtalosta, menettäen ai-

noastaan osan viroistaan ja läänityksistäiln.

Valtaneuvokseksi korotettuna 1602 liäutä käy-
tettiin myöhemminkin usein sovinnonueuvotte-
luissa Venäjän kanssa, joten hän oli esim. Ruot-
sin valtuutettuna 1613 Viipurissa, kun novgoro-
dilaiset tunnustivat herttua Kaarle Filipin Ve-
näjän tsaariksi. Etelä-Suomen laamannina 1583-

99 ja 1602-17. Kuoli 7 p. jouluk. 1617 Gennä-
sissä ja haudattiin Pohjan kirkkoon.

4. Hannu Henri k B. (1714-81), valtio-

päivämies, mukana Suomen sodassa 1741-42,

everstiluutnantti, Hämeen-Uudenmaan maaher-
rana v:sta 1761, vapaaherra 1771, valtiokont-

torin presidentti 1772. B. oli „vapaudenajan"
puoluevehkeideu tyypillisimpiä edustajia. Aloit-

taen uransa 1738 ja seur. valtiopäivillä rajuna

hattuna, hän vehkeili sitten myssyjenkin kanssa,

ollen kummankin puolueen palkoissa ja jaellen

niiden rahoja. Palveluksistaan saaduilla rahoilla

hän osti useita tiloja Suomessa, m. m. Ilatan-

pään, johon perusti Otavalan kehruukoulun, saa-

den sitä varten runsasta kannatusta säädyiltä.

Näiden varojen käytöstä hänen oli kuitenkin

vaikea tehdä tili. B. on myöskin muistettava

siitä syystä, että harrasti Tampereen kaupungin
perustamista.

5. Ludvig B. (1768-1841), ruots. valtiopäivä-

mies, edellisen veljenpoika, toimitus-, sittem-

min revisionisihteeri. Vastustuspuolueeseen kuu-

luva 1812 ja 1815 v:n valtiopäivillä, B. joutui

epäsuosioon ja tunnetun Grewesmöhlenin (ks. t.)

kautta suunnattiin häntä vastaan hyökkäys, vaa-

timalla että hänet poistettaisiin aatelissäädystä.

Juttu päättyi kumminkin niin, että hyökkääjä

tuomittiin maanpakoon ja B. ainoastaan vuoden

vankeuteen sopimattomasta kirjoitustavasta.

Myöhemmin B. esiintyi hallituksen ja konserva-

tiivisen puolueen asianajajana valtiopäivillä.

6. Fredrik B. (1773-1857), ruots. kirjailija

ja taiteilija, palveli ensin upseerina, sitten ka-

mariherrana. Julkaisuja: „Riksdagshistoria frän

1627-1823 med landtmarskalkarnes porträtter"

(1825-27), ,,Magazin för konst, nyheter och mo-

der" (26 vuosikertaa 1818-44), „Kongl. Svenska

Mu.seum, samling af konturteckningar" y. m.

7. Amalia B. (1799-1879), lahjoittaja, synt.

Jsenisch, ensin naimisissa eversti Karl OUon-

grenin, sitten vapaah., maaherra Otto Abraham
B:n kanssa. Kuollessaan Turussa 16 p. huhtik.

1879 rouva B. määräsi melkoisen omaisuutensa
hyväntekeväisyystarkoituksiin: stipendeiksi Tu-

run ja Viipurin ruots. lyseoihin. Käyrän kasva-

tuslaitokseen pahaukurisia lapsia varten, apu-
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rahastoksi kansakouluja varten A^iipurin lää-

nissä, Ritarihuoneelle eläkerahastoksi leskiä ja

naimattomia aatelisneitejä varten y. m.
8. Betty Natalia B. (1822-54), laulaja-

tar ; esiinuyttyään kotimaassa, Turussa ja Hel-
singissä, ja harjoitettuansa lauluopinnolta Tuk-
holmassa I. Danuströmin johdolla (jonka kanssa
1853 meni naimisiin), hän rupesi 1850 Tukhol-
man oopperan palvelukseen. Teki sittemmin mat-
koja Pariisiin ja Lontooseen, mutta ennenaikai-
nen kuolema teki jo 1854 Tukholmassa lopun
hänen toiveita herättäneestä urastaan.

9. Hans Gustaf B. (1828-1903), maanvil-
jelijä, varamaamarsalkka, harjoitti ensin lain-

opillisia opinnolta, mutta antautui sittemmin vil-

jelemään perimiään suuria maatiloja Hämeessä,
erittäinkin Hakoisten kartanoa. Vapaah. B.

oli jäsenenä jo tammikuun valiokunnassa ja otti

sitten osaa useimpiin valtiopäiviin lukeutuen
liberaaliseen puolueeseen, sekä oli 1885, 1888 ja
1891 aatelin varamaamarsalkkana. K. G.

Boijit (lat. Boii) , kelttiläinen kansanheimo,
joka tärinäin mukaan alkujaan asui Galliassa.

Osa niistä asettui Pohjois-Italiaan To-joen ja
Apenniinien väliin (pääkaup. Bononia) ja

joutui roomalaisten valtaan Mutiuau taistelua
jäljestä V. 193 e. Kr. B. pitivät myös kauan hal-

lussaan nyk. Böömin f< BoihcemuniJ, josta n"
n. V. 60 e. Kr. muuttivat osaksi Noricumiin ja

Pannoniaan, osaksi Galliaan. [L. Contzen, „W'an-
derungen der Kelten" (1861) ; C. JuUian, „La
cit^ des Bolens et le pays de Buch" (Melanges
J. llavet, 1895).] K. J. II.

Boikotteeraus (engl. boycott) , menettely-
tapa, jonka tarkoituksena on tehdä valtiollisesti

tai yhteiskunnallisesti vastenmielisen henkilön
tai toiminimen taloudellinen toiminta mahdot-
tomaksi. Ei kukaan saa mennä hänen palveluk-
seensa, ei kukaan saa myydä eikä ostaa häneltä

;

yleensä ei saa olla missään tekemisissä sen
kanssa, joka on joutunut tällaisen pannan alai-

seksi. Esim. ammattiyhdistykset käyttävät usein
boikotteerausta taistellessaan työnantajia vas-
taan. Joskus siihen liittyy persoonallinen ja
väkivaltainen vaino, jommoisen alaiseksi joutui
se mies, kapteeni Boycott. jonka nimestä
tämä sana johtuu. Kun näet niiden tilojen

vuokramiehille, joita B. hoiti Irlannissa, ei 1880
myönnetty heidän vaatimaansa vuokranaleu-
nusta, koetettiin kaikin tavoin vaikeuttaa hänen
toimiansa ja tehdä hänen olonsa Irlannissa ker-
rassaan sietämättömäksi. J. F.
Boileau-Despreaux [bttal-y-depreö'], Nico-

las (1636-1711), ransk. runoilija ja esteetikko.
Älyperäinen, kuivahko luonne, suuri todellisuu-
den ja antiikin ihailija, kaunotieteellisten lakien
säätäjä, joka pitkiksi ajoiksi määräsi maku-
suunnan Ranskan kirjallisuudessa. Hänen op-
pinsa kulmakivinä olivat järkiperäinen totuus
ja antiikkiset esikuvat, varsinkin lloratius ja
Vergilius. B. rakasti esityksen selvyyttä ja
ylhäistä tarkka- ja suurpiirteisyyttä, kielen piti

olla puhdasta ja täsmällistä vaikka hiotun siroa,

kussakin runolajissa oli tarkasti noudatettava
sen ehdottomia lakeja, niinpä olivat draamalle
välttämättömät Aristoteleen paikan ja ajan yh-
teydet, eepokselle Vergiliuksen jumalaistarusto.
Tämän B:n klassillisen runouden lainsäätäjä-
toimen pääteos on hänen „L'art po^tique"nsa,

sekä hänen kirjalliset satiirinsa ja kirjeensä,
joissa hän vitsoi aikansa ja aikaisempia kirjai-

lijoita, kuten Scudery'tä, Chapelainia, Scarronia
y. m., ja joissa hän tekeytyi yksinvaltiaaksi
tuomariksi Ranskan parnassoUa ja kehitti Rans-
kan klassillisuuden ohjelman. Paitsi kirjallisia

satiireja hän on kirjoittanut muitakin satiireja

sekä koomillisen eepoksen „Le bitrin". V. K-i.

Boiotia, Keski-Kreikan muinainen maakunta,
jota rajoittivat Megaris, Attika, Euboian-lahti,
Phokis ja Korinthoksen-lahti

; pinta-ala oli (lu-

kuunottamatta Oropoksen aluetta) n. 2,580 km-.
B. jakaantuu kahteen pääosaan: luoteessa on
Helikonin y. m. vuorten joka puolelta sulkema
Kopais-laakso, mihin laskee luoteesta maakun-
nan pääjoki Kephisos (nyk. Mavroneri), muo-
dostaen nyk. suurimmalta osaltaan kuivaksi las-

ketun Kopais-järven, joka muinoin oli Euboian-
lahden yhteydessä vain maanalaisten kuilujen
kautta ; etelässä taas on Asopos-joen ynnä usei-

den muiden jokilaaksojen halkoma vuorimaa,
jonka etelärajalla on Kithairon-vuori. Ilma on
usein raskas ja sumuinen, ilmanala talvisin ko-
lea, kesällä rasittavan helteinen, varsinkin Ko-
pais-järven epäterveellisissä suomaissa. Päätuot-
teet olivat marmori, astiasavi, rauta, kalat,

vehnä ja hedelmät ; laitumet olivat hyvät ja he-

voset oivalliset. Vanhimmat asukkaat olivat

minyejä (pääkaupunki Orkhoraenos) y. m., mutta
jo esihistoriallisella ajalla (n. 12:nnella vuosis.

e. Kr.) otaksutaan Thessaliasta tulleitten boio-

tialaisten ottaneen maan haltuunsa (keskusta
Theba) . G:nnella vuosis. e. Kr. perustettiin 7 kau-
pungin kesken (Theba, Plataia, Tanagra y. m.)
n. s. boiotialainen liitto, jonka etunenässä oli 7

(13) boiotarkkia. Muinaisia boiotialaisia pitivät
heidän naapurinsa hidasälyisinä ja sivistymättö-
minä: he liarjoittivatkin enimmäkseen maanvil-
jelystä ja hevoshoitoa ja vähemmässä määrässä
henkistä toimintaa. Kuitenkin ovat kirjallisuu-

dessa muistettavat Hesiodos, Pindaros ja Plu-
tarkhos. (Boiotialaisten osanotosta Kreikan his-

toriaan ks. Kreikan historia). — Turkki-
lais-vallan aikana B:n nimenä oli Livadia, jonka
nimen se oli saanut silloisen Keski-Kreikan
hallituksen-istuimesta, Livadian kaupungista.
Nykyinen B. (4,019 km^ 65,816 as. [1907]) muo-
dostaa erityisen maakunnan (,,nomos") ja on
tunnettu puuvillan viljelyksestään. E. R-n.
Bois-Brules fbua'-brylf'/ (engl. H a 1 f-

B r e e d s) , ranskalais-kanadalaisten miesten ja

intiaaninaisten jälkeläiset Pohjois-Amcriikassa
ja vars. Dominion of Canadassa, yht. n. 34,000.
BoisdeSre IbitadeJrJ, Raoul Frangois

Charles Le Mouton de (s. 1839), ransk.
upseeri. Tuli 1894 suuren pääesikunnan päälli-
köksi ja oli tässä asemassaan Dreyfusin ja hänen
puoluelaistensa kiivas vastustaja. Kun eversti
Henryn väärennykset saatiin julkisuuteen, oli

B:n pakko erota (1898). (G. R.)
Boise City jboiz siti], Idahon valtion pääkau-

punki Yhdysvalloissa Snake riverin (Käärme-
joen) Boise nimisen lisäjoen varrella; 5.957 as.

(1900). Sotilasasema. Läheisyydessä kultakai-
voksia. B:n talot lämmitetään vedellä, joka
johdetaan kuumista lähteistä. TV. S-m.

Boisguillebert IbnagilbiVr], Pierre le Pe-
sä n t, sieur de B. (1646-1714) , ransk. talous-
tieteilijä, toimi virkamiehenä syntymäkaupungis-
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saan Rouen'issa. Hän julkaisi salanimellä m. m.
kaksi Ranskan silloisia taloudellisia oloja erin-

omaisen valaisevaa teosta „Detail de la France"
(1095) ja „Factum de la France" (1707), joissa

hän intohimoisesti hyökkäsi silloin vallassa

olehan finanssijärjestelmän ja varsinkin val-

tion taloudelle uiin turmiollisten veronvuokraa-
jien kimpiniun. B. harrasti verojen tasoit-

tamista ja varoitti liiaksi nylkemästä talonpoi-

kia. Hänen ehdotuksensa eivät kuitenkaan saa-

vuttaneet hallituksen hyväksymistä, päinvastoin

toinen hänen kirjoituksistansa otettiin takava-

rikkoon ja Iiän itse karkoitettiin maasta vähäksi

aikaa. Hän kirjoitti myöskin teoreettisia esi-

tyksiä kansallisvarallisuuden lähteistä painos-

taen varsinkin maanviljelyksen merkitystä, joten

häntä on pidettävä fysiokraattien edelläkävi-

jänä. [Oncken, „Geschichte der Nationalökouo-
mie"]. J. F.

Boisseree [buasre'], S u 1 p i c e (1783-1854) ja

hänen veljensä Melchior B. (1786-1851),

kaksi kölniläistä taiteen tutkijaa, joilla varsin-

kin on ansioita keskiaikaisen saksalaisen taiteen

tuotteiden kokoojina. Baierin kuningas Ludvig I

osti heidän kokoelmansa, jotka nyt säilytetään

Munchenin pinakoteekissä. S. B. julkaisi 1822-31

loistoteoksen Kölnin tuomiokirkosta, jonka val-

miiksi rakentamiseen tämän teoksen voi sanoa
antaneen saksalaisille uutta halua. (E. R-r.)

Boissier [buasje'], Edmond Pierre (1810-

85), sveits. kasvitieteilijä. Tutkinut välimeren-
maiden — erittäinkin itäisten — kasvistoa.

Teoksia: „Voyage botanique dans le midi de

TEspagne pendant Tann^e 1837" (2 nid., 1839-

45) ;
„Diagnoses plantarum orientalium nova-

rum" (1842-59) ;
,,Icones euphorbiarum" (1866) ;

„Flora orientalis" (6 nid. 1867-88).

Boissier [buasje'], Marie Louis Gaston
(1823-1908), ran.sk. sivistyshistorioitsija, tuli

1865 £cole normale'n luennoitsijaksi ja sittem-

min CoUöge de Francen latinan professoriksi

;

Ranskan akatemian jäsen v:sta 1876 ja pysy-
väinen sihteeri v:sta 1895, sitä paitsi Acadömie
des inscriptions'in jäsen v:sta 1886. B. on hyvällä
aistilla sovittanut nykyaikaista kritiikkiä mui-
naisen Rooman olojen tutkimukseen. Hänen
teoksistaan mainittakoon: „£tude sur la vie et

les ouvrages de Terentius Varron" (1861) ;
„Cic^-

ron et ses amis, ^tude sur la socifitfi romaine au
temps de Cfisar" (1865) : „La religion romaine
d'Auguste aux Antonius" (1874) ;

„Promcnades
arch<!ologiques, Rome et Pompöi" (1880) ;

„La
fin du paganisme" (1891) ; „St. Simon" (1892) ;

,,rAfrique romaine" (1895).

Boistö, saari Pyhtään Kaunissaaresta louuais-

länteen. Sen eteläisellä niemellä B:n kahdeksan-
kulmainen loistokoju. Kaunissaari-Boistön pur-

jehdusväylän varrella ; luotsiasema. K. ^.

Boito [boVto], A r r i go (s. 1842), it. runoilija

ja säveltäjä ; hänen oopperansa „Mefistofele"

(mukaelma Goethen Faustista) on yleisimmin
tunnettu. Tyylissään B. on pyrkinyt seuraa-

maan Wagnerin uudistuksia. /. K.
Bojaari ks. Pajari.
Bojador [-dö'rj, K a p, Pohj.-Afrikan länsi-

rannikolla, 26° pohj. lev. sijaitseva niemi Es-
panjan Rio de Oro nimisellä alueella. B. on
20 ra korkea heikkakivivuori, jonka ohi on vai-

kea päästä kovan tyrskyn ja vahvan merivirran

36. Painelu ','-09.

takia; myös sankat sumut tekevät purjehduksen
täällä vaaralliseksi. Kauan luultiin B:n olevan
Afrikan länsirannan eteläisimmän saavutetta-
van kohdan, kunnes keskiajalla genualaiset ja
]iortugalilaiset löytöretkillään purjehtivat sen
ohi. W. S-m.
Bojanuksen elimet, simpukkain munuaiset,

kaksi kellertävää tai ruskeanväristä rauhas-
putkea, jotka tavataan eläimen selkäosassa sydä-
men ja kiduksien tyvien välissä. Kumpaisellakin
Bojanuksen elimellä on sisäaukko, joka on yh-
teydessä sydänkarsinan kanssa, ja ulkoaukko,
joka johtaa vaippaonteloon. Elimet keksi L. H.
Bojanus (1776-1827). A'. M. L.

Bojardo [-a'-], M a 1 1 e o Maria, Scandianon
kreivi (n. 1434-94), it. runoilija, eleli Ferraran
hovissa. Hänen pääteoksensa on „Orlando inna-

morato", karolingilaisen tarinapiirin aineksia
käsittelevä ritarirunoelma, jonka henki sentään
lähemmin vastaa bretonilaisen tarinapiirin sävyä.
Kirjava loistokas runoelma, joka ilman minkään-
laista sommittelua runollisesti kauniissa säkeissä

kuvailee ritarien loputtomia, satumaisia seik-

kailuja. Arioston „Raivoava Roland" on jatkoa
tähän B:n teokseen. Franseseo Berni on julkaissut

kielellisesti muovaellun ja silotellun, vaikka
samalla heikontuneen mukailun B:n runoelmasta.
Paitsi Orlandoa B. on julkaissut runollisesti kau-

niita sonetteja sekä näytelmän Timone. V. K-i.

Bojer, Johan (s. 1872), norj. kirjailija, kas-

vanut köyhissä oloissa, vasta myöhemmällä iäl-

lään antaunut opintoihin, suorittaen keskikoulu-

tutkinnon ; oleskellut paljon ulkomailla. Kir-

jailijatoimensa B. aloitti 1890-luvulla saavuttaen

ensimäiseu voittonsa satiirisella yhteiskunta-

romaanilla „Et folketog" 1896, joka on räikeästi

väritetty synkkä kuvaus Norjan talonpoikais-

oloista. Samassa hengessä ovat kirjoitetut „Den
evige krig" ja ,.Moder Lea" (myös suom.). „En
l)ilgrimsgang" on runollisesti henkevä kuvaus.

Romaani „Troens magt" (1903, suomeksi ,,Uskon

voima", 1907) on B:n tähänastisen tuotannon

ehein saavutus. — B. on kirjoittanut myöskin
näytelmäkappaleet „Theodora" ja „Brutus",

joissa on vaikuttavia kohtauksia, mutta joiden

abstraktisuus tekee ne vähemmin vakuuttaviksi.

V. K-i.

Bojit ks. B o i j i t.

Bo Joninpoika ks. G r i p.

Bojsen, Fredrik Engelhard (s. 1841),

tansk. politikko. Otti osaa vapaaehtoisena sak-

salais-tanskalaiseen sotaan 1864. Perusti Ma-
enille kansanopiston 1865, mutta luovutti opiston

johdon toisille, kun hänet 1869 valittiin folketin-

giin. Eduskunna.ssa hän saavutti ennen pitkää

liuomatun aseman, ollen maltillisen vasemmiston

johtomiehiä. V. 1894 hän johti niitä neuvotte-

luja, joiden tuloksena oli sovinnon aikaansaa-

minen oikeiston ja landstingin kanssa. Tämä
aiheutti pääministeri Estrupin eron, mutta sa-

malla myöskin hajoitti B:in oman puolueen.

Kun hänen puolueensa vaikutus väheni seuraa-

vissa vaaleissa, vetäytyi hän 1901 kokonaan syr-

jään valtiollisesta elämästä, työskennellen sit-

temmin historioitsijana. E. M-a.

Bokhara ks. B u k h a r a.

Boklund [buk-J, Johan Kristofer (1817-

80), ruots. taidemaalari, opiskeli Miinchenissä

ja Pariisissa, oli Tukholman taideakatemian pro-
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fessori ja johtaja sekä taidetta harrastavan ku-

ninkaansa Kaarle XV:n hyvä ystävä. B. on
etupäässä maalannut realistis-koloristisia histo-

riamaalauksia. esim. ,,Kustaa Aadolf jättää hy-

västit Maria Eleonoralle" ja „Tekla saa tiedon

Max Piccolomini'n kuolemasta". E. B-r.

Boksari, jäsen kiinalaisissa salaisissa seuroissa,

joita syntyi 1890-luvun lopulla ja joiden perus-

taja oli Santungin entinen kuvernööri Li Ping
Heng. Yhdistysten kiinalainen nimi I-Ho-Tuan
1. I-Ho-T.snen merkitsee ..Vapaaehtoinen isän-

maallinen Seura". Yhdistykset, jotka alkuaan
olivat muodostetut ruumiinharjoituksia varten,

jaettiin komppanioihin, joihin kuhunkin kuului

500 miestä. Yhä yleisemmin ja julkisemmin
julistettiin, että seurat olivat perustetut taiste-

lun valmistamiseksi muukalaisia vastaan. Tämä
liike vei 1900 n. s. boksari-kapinaan (ks. t.).

Boksari nimitys johtuu engl. sanasta hoi^ =

nyrkinisku. E. il-u.

Boksari-kapina, muukalais-vihollinen liike

Kiinas;,a. josta oli seurauksena useiden lähetys-

saarnaajien ja Saksan lähettilään, vapaaherra
V. Kettelerin murha 20 p:nä kesäk. 1900. Sen
jälkeen ahdistettiin ja piiritettiin Pekingissä

olevia eurooppalaisia lähetystöjä. Tämän joh-

dosta lähettivät suurvallat maahan sotaväktä,

mikä ennen pitkää palautti saksalaisen sotamar-

salkka Walderseen johdolla järjestyksen ja tu-

kalulutti rauluittomuudet. E. M-a.

Boksata ks. B o k s a u s.

Boksaus (engl. 6oa; - nyrkinisku) , nyrkkiot-

telu. \i. oli jo muinaiskreikkalaisilla ja rooma-
laisilla suosittu

ottelutapa. Ur-
heiluna, yksi-

tyiskohtaisten
kilpailusään-

töjen mukaan
harjoitettuna,

se esiintyy kui-

tenkin vasta
ITUO-luvuUa
Englannissa,

I jossa se kehit-

tyi miltei kan-
sallisurheiluksi.

Nykyään tämä urheilumuoto on erittäin suosittu

Englannissa ja Ameriikassa. — Boksatessaan
uilieilija, jolla tulee olla määrätynpainoiset, täy-

tetyt kintaat käsissään, saa iskeä ainoastaan
käsien ulkosivuilla; iskua ei saa suunnata
välilihaksen alapuolelle; vastustajaa ei saa pot-

kia, eikä maalian kaatunutta ahdistaa. Ottelu

suoritetaan määrätynaikaisissa erissä, joiden vä-

lillä on lyhyet lepohetket; sitä kestää tavalli-

sesti kunnes toinen kilpailija on sortunut maa-
han eikä määrättyjen sekuntien kuluttua ole

kyennyt jatkamaan ottelua. Boksaajat jaetaan

niuiniinpainoiisa mukaan useaan eri rylimäiin.

— Uansk. hoksaustapa, jota ei muualla sanotta-

vasti harjoiteta, sallii myös jalkojen käyttämistä
(potkuja, työntöjä) ja on siis edellämainittua

melkoista vaarallisempi, mutta kehittää toiselta

puolen suuremmassa määrässä itsepuolustamis-

kykyii. —Iskm—

.

Bokseri ks. Koira.
Boksi (< engl. box), laatikko, kopjii, osasto

(esim. hiiliboksi laivoissa).

Bokulla, saari Löfskär-Utön purjehdusväylän
varrella. Sen luoteisrannalla tornilla varustettu
loistotornirakennus (1897). Loiston korkeus- ve-

den pinnasta 14 m. K. S.

Bol (ruots.), V e r o k u n t a, oli Ruotsissa ja

Suomessa keskiajalla ja vielä uuden ajan alussa

alue, jonka asukkaat yhteisesti vastasivat vissin

veromäärän suorituksesta. Joskus oli kokonai-
nen pitäjä vain 1 verokuntana, toisissa pitäjissä

oli 2-6 v:aa kussakin, välistä vielä enemmän,
jopa 20:kin. K. G.

Bol. 1. Ferdinand B. (1616-80), holl.

taidemaalari ja etsaaja, Rembrandtin huomatta-
vimpia oppilaita ja mukailijoita 1630-luvun lop-

pupuolelta aina noin v:een 1650 saakka. Kaikki
hänen tällä ajalla maalaamansa muotokuvalliset,

raamatulliset ja jumalaistaruUiset taulunsa osoit-

tavat Rembrandtin vaikutusta. Senjälkeen vai-

kuttaa häneen varsinkin hänen isoissa historial-

lisissa kuvissaan Alankomaissa valtaan pääsevä
kuiva akatemiallis-italialainen suunta. Hänen
pääteoksinaan pidetään isoa ryhmäkuvaa .,Spi-

taalisairaalan esimiehet" (Amsterdamin Valtion-

museossa) ja lontoolaisen lordi Northbrookin
omistamaa paria muotokuvaa. — 2. H a n s B.

(1534-93), alankom. taidemaalari, tunnettu vesi-

tai öljyväreillä miniatyyrien tapaan maalaamis-
taan maisemista. E. R-r.

Bola (esp. = pallo, kuula), heitto-ase, tehty yh-
destä tahi useammasta hihnasta, jonka päihin on
kiinnitetty kiviä tahi kuulia. Sitä käyttävät
Etelä-Ameriikan alkuasukkaat ja paimenet lin-

kona, jonka tarkoituksena on riistan tahi vihol-

lisen sekä haavoittaminen kivellä että heidän
liikkumiskykynsä estäminen takerruttamaila hei-

dät hihnoihin. On luultavaa, että b. ennen oli

3'leisempi kuin nyt. Neljällä kuulalla varustet-

tua b:n tapaista asetta käyttävät Koillis-Aasian

tsuktsit, ja yhden kuulan b:aa (linnustusaseena)

Mikroneesian Nauru-saaren asukkaat.
(^y. H-m.J

Bolan, vuorisola pohjoisessa Englannin Be-
lutsistanissa, Dadarista B.-jokea pitkin Quettaan
(1,710 m yi. merenp.), solan kautta käy rautatie

ja tie, joka Quettan luona haaraantuu Kandaha-
riin ja Kelatiin. Tärkeä kulkuväylä Afganista-
nin ja Indus-joen laakson välillä.

Bolck, Oskar (1839-88), saks. oopperasävel-

täjä ; avusti vaihtelevan elämänsä kuluessa myös
Viipurissa. /. K.
Boldini [V-J, Giovanni (s. 1845), it. maa-

lari, opiskeli Firentsessä ja Lontoossa, jonka jäl-

keen V. 1872 asettui pysyvästi Pariisiin maalail-

len maisemia, laatu- ja katukuvia, mutta ennen-
kaikkea ylimystöpiirien naiskuvia, joihin perus-

tuu liänen maineensa hienon herkullisena, tosin

ulkonaista vaikutushalua tavoittelevana, vaikka
lennokkaana ja usein henkevänä siveltimenkäyt-
täjiinii. E. Hr.

Boldt, Johan Georg Robert (s. 1861),

suom. kasvitieteilijä ja koulumies. Fil. lisen-

siaatti 1891. Toiniirnt luonnonhistorian ja ninnn-

tieteen opettajana useissa ruots. yksityiskou-

luissa ja nimitetty Helsingin ruots. reaalilyseon

ylläm. aineitten kolleegaksi 1902. Harjoittanut
etupäässä Tukholmassa levätutkiiiiiiksia. jotka

on julkaissut Ruotsin tiedeakatemian „Förhand-
lingar"-sarjassa: „Bidrag tili kännedomen om
Sibiriens Clilorophyllophyceer" (1885) ; „Grund-
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dragen af Desmidieernas utbredning i Norden"
(1887); „Desmidieer frän Grönland" (1888).

B:n varsinainen elämäntyö on kuitenkin koti-

seutututkimuksen alullepano ja järjestäminen
maassamme. Hänen aloitteestansa m. m. perus-
tettiin Suomen ensimäinen kotiseutuyhdistys
„Lolijan kotiseutututkimuksen ystävät" 1894.

vrt. Kotiseutututkimus. J. A. TV'.

Bolero [-e'-], esp. yhden tahi kahden esitettävä
tanssi joustavassa 7i tahdissa soiton ja kastan-
jettien säestyksellä. Sävelmässä esiintyy liikkeitä

kuvaava ^ > >
rytmi:

:J IJ JJJJ J fffi J :

1. K.
Boleslav, useain Böömin herttuain sekä Puo-

lan kuninkaiden nimi (ks. näiden maiden histo-

riaa). Merkillisin heistä on B. I Chrobry
(Urhea), Puolan kuningaskunnan perustaja,

ruhtinas Mieczyslawin ja böömiläisen prinsessan
Dubravkan poika, tuli herttuaksi 992, laajensi

valtakuntaansa, valloittamalla Danzigin, Kra-
kovan, Sleesian y. m., yhdistipä hän lyhyeksi
ajaksi Bööminkin valtansa alle. V. 1000 Puola
sai oman arkkipiispansa Gneseniin, ja 1018 täy-

tyi Saksan keisarin Henrik Il:n tunnustaa se

itsenäiseksi. Toisella suunnalla B. taisteli ja teki

valloituksia Venäjän rajalla. Papiston kanssa
hyvässä sovussa eläen B. otti sen suostumuksella
kuninkaan nimen.
Boleslav ks. B o g i s 1 a v.

Boleslawlta [-i'-], puol. kirjailijan J. Kraszenv-
skin (ks. t.) salanimi.

Boletus ks. T a t i t.

Boleyn, Anna ks. Anna Boleyn.
Bolgaarit 1. Volga n-b o 1 g a a r i t, turkki-

lais-tataarilaista sukuperää oleva muinainen
kansa Itä-Venäjällä. Alkujaan b., tämän sanan
laajimmassa merkityksessä, muodostivat joukon
eri heimoja (kutrigurit, utigurit, tarniahit, za-

benderit, unugundurit)
,

jotka kuuluivat n. s.

hunnien kirjavaan laumaan; osa .seurasi Attilaa
(k. 453 j. Kr.) hänen länsieurooppalaisille ret-

killeen, osa jäi asumaan Kubanin ja Cral-joen
maille. 597 ja 679 siirtyi taas bolgaarilaisjouk-
koja Tonavalle, jossa nämä nyt saivat vakavan
jalansijan, mutta jossa sittemmin sulautuivat
kukistamaansa slaavilaiseen kansaan (ks. Bul-
gaarit). Vanhoille asuinsijoilleen jääneet bol-

gaarit siirtyivät vähitellen, mahtaviksi paisu-

neiden turkkilaisperäisten kazarien ahdistamina,
pohjoiseen päin Volgan mutkan seutuville.

Volgan-bolgaareja oli kolme heimoa: bolgar, äsgil

(isgil) ja börtsölä (barsilk). Varmuudella ei

tiedetä, milloin Volgan-bolgaarien valtakunta
(,,Suur-Bulgaaria", ,,Musta Bulgaaria") varsinai-

sesti perustui. Luultavaa on, että tämä tapahtui
8:nnella vuosisadalla, sillä kun kalifi Muktedirin
lähettiläs Ibn-Fadlan v. 922 kävi Volgan-Bolgaa-
riassa, oli tämä jo mahtava valtakunta kehitty-
neine yhtei.^kunnallisine oloineen ja laajoine

kauppaliikkeineen. Tähän aikaan, Almasin hal-

litessa, bolgaarit kääntyivät islaminuskoon. Bol-

gaarien valtakunta käsitti oikeastaan Itä-Venä-
jän koko Volgan-seudun, suunnilleen nykyiset
Astrakaaniu, Saratovin, Samaran, Simbirskin,
Kasaanin, Permin ja Vjatkan kuvernementit,
joskaan kaikki valtakunnan osat nähtävästi eivät

olleet yhtä lujin sitein keskustaan liittyneitä.

Bolgaarien ylivallan alaisuuteen kuuluivat aina-
kin jossakin määrin myös muutamat suomen-
sukuiset kansat: mordvalaiset, tseremissit
sekä votjakit ja syrjäänit. Pääelinkeinoja olivat
maanviljelys, karjanhoito ja vars. kauppa, jota
bolgaarit — mahtavan kauppareitin, Volgan hal-
tijoina — suurella menestyksellä kävivät toiselta
puolen Persian, Intian ja kazarien, toiselta puo-
len venäläisten sekä kaupastaan ja varallisuudes-
taan kuuluisien, Vienan-joella asuvien (luult.

karjalaista sukua olevien) „bjarmalaisten" kanssa.
Valtakunnan pääkaupunki oli Bolgar (ks. t.),

jonka raunioita vieläkin on säilyssä lähellä
Volgaa, Kaman suusta jonkun matkaa etelään-
päin. Hallitsijoista tunnetaan seuraavat nimeltä:
Siika, Almas, Taleb, Ahmed, Mumen. Bolgaarien
valtakunnasta tekivät tataarit lopun 13:nnen
vuosisadan keskivaiheilla. — Muutamat tutkijat
arvelevat bolgaarien olleen suomensukuisen kan-
san. Bolgaarilaiset kivikirjoitukset todistavat
kuitenkin epäämättömästi, että heidän kielensä
oli turkkilais-tataarilaista sukua ja että se muu-
tamissa tärkeissä kohdissa osoittaa yhtäläisyyttä
nykyisten tsuvassien (ks. t.) kielen kanssa.
Tästä syystä nykyjään pidetäänkin varmana,
että tsuvassinkieli on jonkun muinaisen bolgaa-
rinkielcn murteen jatkoa. [Frähn, ,,Älteste

Nachrichten iiber die Wolga-Bulgaren", Piet.
Tiedeakatemian M^m. VI; Köppen, „0 volzskih
Bulgarah", Zurn. Min, Nar. Pr. XII, 1836;
Berezin, „BuIgar na Volge", Uts. Zap. Kaz.
Univ. III, 1852; Chvvolson, „Izvestija Ibn-Dasty",
Piet. 1869; J. Marquart, „Die Chronologie der
alttiirkisehen Inschriften", Leipz. 1898 ; Asmarin,
,,Bolgary i tsuvasi", Izv. Obsts. Arh. Ist. Etn.
pri Kaz. Univ. XVIII; Wichmann, „Die tschu-
nassischen lehnwörter in den permischen spra-
chen", s. 140-5, Hels. 1903.] Y. W.

Bolgar, muinaisten Volgan-bolgaarien valta-

kunnan pääkaupunki, jonka raunioita vielä on
säilyssä Bolgary (Uspeuskoe) nimisen kylän lä-

heisyydessä Kasaanin kuvernementin Spasskin
piirikunnassa (25 virstan päässä Spasskin kau-
pungista luoteeseen, 6 virstan päässä Volgasta).
Jo 10:nnellä vuosisadalla siinä oli enemmän kuin

Bolgarin raunioita: „Miista palatsi"
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Bolgarin raunioita:
minareetti".

,Pieni

10,000 asukasta. Sen loistoaika oli 10-13:nnena

vuosisadoilla. 14:nnellä vuosis. Tamerlan sen

hävitti, 15:nuen vuosis. lopulla se joutui kerras-

saan rappiolle.

Kaupunki sijaitsi kor-

kealla ranta-äyräällä

;

maan puolelta sitä suo-

jasi noin 7 virstan pi-

tuinen maavalli sekä
vallihauta (muutamin
paikoin 3 sylen syvyi-

nen). Kun Pallas 18:n-

nen vuosisadan lopulla

kävi raunioita katso-

massa, oli siellä vielä 44
jotenkin hyvin säily-

nyttä kivirakennusta.
Xykyjään on niitä jäl-

jellä vain kymmenkunta,
mikä paremmassa mikä
liiionommassa kunnossa;
huomattavimmat ovat:

2 minareettia, „musta"
1. oikeuspalatsi, „val-

koinen palatsi" sekä
eräs rakennus, jonka ve-

näläiset ovat sisusta-

neet Pyh. Nikolain kir-

koksi. Hautakiviä, ra-

hoja y. m. esineitä on
runsaasti löydetty. [Be-

rezii), „Bulgar na
Volge", Kas. 1852; Spilevskij, „Drevnie goroda
i drugie bulgarsko-tatarskie pamjatniki v Ka-
zanskoi gubernii". Kas. 1877.] ks. Bolgaarit.

y. w.
Bolgprad, satamakaupunki Venäjällä, Bessara-

bian eteläisimmässä osassa, siinä missä Jalpus-
joki laskee Jalpus-järveen, 13,142 as. Harjoittaa
vilkasta kauppaa. — Tunnettu bulgaarialaisista
siirtolaisistaan, jotka Adrianopolin rauhan jäl-

keen valitsivat B:n asuinpaikakseen. B. kuului
ennen vuotta 1878 Romaaniaan.

Bolin, Andreas Wilhelm (s. 1835) , Olo-

sofi ja kirjailija, synt. Pietarissa, tuli Helsin-
gissä ylioppilaaksi 1852, filosofian dosentiksi

1865, yliraäär. filo.sofian professoriksi 1870 ja

yliopiston kirjastonhoitajaksi 1873. B. on ruot-
siksi julkaissut laajanpuoliset teokset „Famil-
jen" (1864) ja „Eiiropas statslif och filosofins

politiska läror" (2 ps., 1868-71), akatemiallisia
väitöskirjoja, m. m. „UnderFökning af läran om
viljans frihet" (1868), sekä kokoelman „Studier
och föredrag" (2 os., 1888-95), joka sisältää kir-

joituksia ja esitelmiä kirjallisista aineista ynnä
ajankysymyksistä. B. ihailee Spinozan ja Feuer-
bachin filosofiaa ja on esittänyt heidän elä-

määnsä ja mielipiteitään saksankielisissä teok-
sissa „Ludw. Feuerbach, sein Wirken und seine

Zeitgenossen" (1891) ja „Spinoza, ein Kultur-
und Lebensbild" (1894) sekä on yhdessä Fr.

Jodiin kanssa toimittanut Feuerbachin teosten
kokonaispainoksen (1903 ja seur. vv.). Julkaissut
kirjoituksia kotimaisissa ja varsinkin saksalai-
sissa aikakauskirjoissa. B. on ottanut osaa Hel-
singin ruotsalaisen teatterin johtoon, ollen sen
pääjohtajana 1883-7, on julkaissut yksinäytök-
sisen näytelmän „Konungens guddotter" ja muo-
dostellut Shakespearen näytelmiä teatteriesityk-

i siä ja koteja varten „Sh:s dramatiska arbeten"
(6 os. 1879-87). A. Gr.

Bolinder, Jean (1813-99) ja Karl Ger-
hard (1818-92), ruots. tehtailijoita. V. 1845

veljekset B. perustivat Bolinderin konepajan,
joka pienestä alusta kehittyi suureksi laitok-

seksi. V. 1905 siinä oli työmiehiä n. 850 ; se

valmistaa varsinkin höyrykoneita, höyrypannuja
ja polttoöljymoottoreja, puunjalostuskoneita, hel-

loja ja kamiineja. Jean B. on huomattavasti
vaikuttanut puunjalostusteollisuuden kehittymi-
seen Ruotsissa.

Bolingbroke [bolirjbrouk], HenrySt. John
(16781751), viscount, engl. valtiomies ja kir-

jailija. Vaikka olikin torypuoluelainen, hän liit-

tyi Marlboroughin herttuaan, joka 1704 teki hä-

net sotaministeriksi. Kun whigit kohtelivat B:ia

nurjasti (1708), vetäytyi hän syrjään ja omisti

aikansa opinnoille, mutta jo 1710 hän tuli uuden
toryministeristön ulkoasiain ministeriksi. V. 1713

hän sai aikaan Utrechtin rauhan; palkinnoksi
toimeliaisuudestaan kuningatar Anna antoi

hänelle viscountin arvon. V. 1714 B. tuli pää-
ministeriksi ; mutta kun hän kuningattaren
kuoltua ryhtyi keskusteluihin vallantavoittelijan"

n. s. Jaakko lll:n kanssa, syytettiin häntä val-

tiopetoksesta ja hänen täytyi paeta Ranskaan,
jossa hän 9 vuotta eleli yksityisenä henkilönä.
Walpole antoi hänelle luvan palata takaisin

;

mutta sijaansa ylihuoneessa ei hän enää saanut.

Kirjailijana hän oli deistisen suunnan edustaja.

Huomattavin hänen teoksistaan on „Letters on
the study of history". (G. Ii.)

Bollntineanu /-ä'-/, D e m e t e r (1826-72)

,

romaauial. runoilija, otti 1840- ja 50-luvulla osaa
kotimaansa valtiolliseen taisteluun ja oli sen-

tähden kaksi kertaa maanpaossa. B. on kirjoit-

tanut suosittuja isänmaallisia runoja, „Elena"
nimisen romaanin ja toimitti 1848 v:n vallan-

kumouksen jälkeen kansallisdemokraattista leh-

teä „Poporul suveran". J. J. M.
Bolivar [-i'-], Etelä-Ameriikassa. 1. Kolum-

bian tasavallan departementti n. 62,000 km',

206,983 as. (3 km':llä), valkoihoisia, neekerejä
ja intiaaneja. B. sijaitsee Darien-lahden ja

Magdalena-joen välissä ; tärkeimmät vientitava-

rat ovat kaakao ja tupakka sekä rannikoilla

karja. Ilmanala on kuuma, epäterveellinen.

Pääkaupunki Cartagena (ks. t.) ; suurin kauppa-
knupunki Barranquilla (ks. t.). — 2. Venetsue-
lan liittotasavallan valtio (v:een 1900). 372,447

km', 135,000 as. Nyt 230,493 km' ja 57,675 as.

(1907). B:n nyk. nimi Guayana (ks. t.) 1. Ango-
stura. — 3. Ecuadorin tasavallan provinssi

Andes-vuorten läntisellä rinteellä (n. s. „ylänkö-
provinsseja") 30,000 km', 43,000 as. Pääkaupunki
Guaranda Chimborazon länsipuolella.

W. S-m. (K. R. B.)

Bolivar f-i'-J. Venetsuelan rahayksikkö = 1 mk.
Bolivar /-i"-/, Simon (1783-1830), Etelä-

Ameriikan vapauttaja, synt. Caracasissa, Vene-
tsvielassa, opiskeli lakitiedettä Madridissa, mat-
kusteli useissa Euroopan maissa sekä Ameriikan
Yhdysvalloissa; päätti Washingtonin esimerkkiä
seuraten vapauttaa maansa vieraan vallan

ikeestä. Kun Caracasissa 1810 syttyi kapina
Espanjaa vastaan, taisteli B. kapinallisten ri-

veissä, kohoten ennen pitkää vapaussodan johta-
vaksi mieheksi. V. 1813 hän sai useita voittoja
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Siraun Bolivar.

heksi. Hän samosi

ja saapui s. v. riemukulussa Caracasiin, jossa

sotajoukko tervehti häntä Venetsuelan vapaut-
tajana (1 i b e r t a-

d o r) . Seuraavana
vuonna Venetsuelan
kansalliskokous antoi

hänelle diktaattorin

vallan. Tämän jälkeen

B:n joukot kärsivät
useita tappioita ja

hänen täytyi paeta
Jamaikaan ja Haitin-

saarelle. Sotaa jatket-

tiin vaihtelevalla on-

nella, kunnes 1819 voi-

tiin Voittojen jälkeen

pitää kongressi Ango-
sturassa, jossa B.

valittiin Venetsuelan
hallituksen päämie-

V. Uuteen Granadaan ja

yhdisti tämän maan ynnä Venetsuelan Kolumbian
tasavallaksi tullen itse sen presidentiksi. V. 1823-

24 hän vapautti kenraali Sueren avulla Ali- ja Yli-

Perun ; viimemainittu muutettiin vapaaksi tasa-

vallaksi saaden nimen Bolivia. B. tuli Perun
presidentiksi ja Bolivian protectoriksi. Ennen
pitkää alkoi herätä tyytymättömyyttä häntä
vastaan hänen omavaltaisen menettelynsä takia,

kunnes hän oli pakoitettu luopumaan vallasta

ensin Perussa ja sittemmin myöskin Kolumbiassa
(1830). Hän aikoi anastaa takaisin valta-ase-

mansa, mutta kuoli Santa Martossa 1830. [Lar-

razabel, „Life of Simon B." (New York, 18G6) ;

Rojas, .,Simon B." (Madr. 1883) ; De Schryver,

„Esquisse de la vie de B." (Bryssel 1899).]

Bolivia [-i'via] (esp. Republica Boliviana)

,

tasavalta Etelä-Ameriikassa, Brasilian, Argen-
tiinan, Chilen, Perun ja Paraguayn välissä. B.

ja Paraguay ovat maanosan ainoat valtiot, joilta

merenrannikko puuttuu; 1,470,196 km', 1,953,916

as. (1906), joista n. 250,000 „villejä" intiaaneja.

Maan länsiosan täyttävät mesotsooiset Eannikko-
kcrdillieerit (tärkeimmät huiput Sajaman, 6,415

m, ja Oyaguan, 5,865 m yi. merenp. tulivuoret).

Idempänä kohoavat kidemäisistä ja paleotsoci-

sista liuskeista muodostuneet n. s. Kuningas-
kordillieerit (Cordillere real. Sorata 6,617 m ja

Illimani 6,405 m yi. merenp.) huippuineen. Mo-
lempien vuoriryhmien välissä sijaitsee B:n 1.

Oruron kylmä ja kolkko ylätasanko, n. 4,000 m
yi. merenp. Tämä n. s. Puna-alue on matala-

^^^^-K-

harjuista maata, jonka vesistöt, suola- ja ma-
keanvedenjärvet, ovat kuivumistilassa. Tärkeim-
mät ovat Titicaca-järvi (ks. t.) , 3,854 m yi.

merenp., Laguna de Aullagas-järvi (ks. t.)

sekä Cienaga de Coipasan suolajärvi, mikä
kuitenkin kuivana aikana on suolarämemaana.
B:n itäosa taasen on alatasankoa. Tämän poh-
joinen osa kuuluu Amazon-virran Madeira-
lisäjoen ja eteläosa Paraguay-La Plata systee-

min Pilcomayo-lisäjoen jokialueeseen. Näniät
joet ovat vesiteinä sangen huonoja, sillä Ma-
deiran kosket ja Pilcomayon niukka vesimäärä
estävät pääsyn Atlanttiin. Madeiran lisäjoista

mainittakoon Madre de Dios, Eeni ja Mamore
sekä rajajoki Brasiliaa vastaan, Guapore. B:n
kaakkoisosa, joka kuuluu Chaco-aluoeseeu, on
monasti laskua vailla. Alatasangon koko länsiosa
on tiheitten metsien peitossa, niin että ainoas-
taan Mamoren ja Guaporen välinen alue on sa-

vannimaata. — Ilmanalaan nähden huomaa B:ssa
kolme eri aluetta. Kylmä puna, 3.000 m:sl,ä

ylöspäin. Täällä ovat lumimyrskyt tavallisia,

La Paz ja Illimani

^Tidestä kivestä tehty portti .\k-Kapanassa (Boliviassa).

vaikkakin lumiraja on hyvin korkealla (Saja-

malla n. 5,900 m). Punalla sijaitsevat pääkau-
punki La Paz, muinoin ktiuluisa ,.hopeakau-

punki", Potosi ja Oruro sekä useita vuori-

kaivoksia. Alueella harjoitetaan etupäässä vuori-

työtä (hopeaa, tinaa, kuparia, vismuttia), kar-

jan- (laamaeläinten-) hoitoa ja kotiteollisuutta.

Keskialueella (tierra templada 1. vallcs,
laaksot, 2,000-1,500 m) on maanviljelys tärkein

(lauhkean vyöhykkeen viljaa ja hedelmiä).

Alin, n. s. y u n g a-alue (vielä matalammalla
sijaitsevat laaksot ja tasangot) on kuuma ja

epäterveellinen ; täällä vallitsee rikas ja mah-
tava troopillinen kasvullisuus ; ainoastaan vuor-

ten itärinteet ovat viljeltyjä ja tuottavat kah-

via, kokaa, kaakaota sekä kiinapuun kuorta. —
Asukkaat ovat espanjalaisia ja intiaaneja sekä

näistä syntynyttä sekakansaa. Ylänkömaan in-

tiaanit ovat joko puhtaita, aymarä- ja quichua-

heimoon kuuluvia, tahi sekarotuisia. Intiaanien

kieli on vielä vallitsevana ylätasangoUa. Alan-
komaan asukkaat, amazonas-intiaanit, joihin

kuuluvat ehiquitos y. m. heimot, ovat osaksi

vielä villejä, osaksi maataviljeleviä. Uskonto
on roomalais-katolilainen, kansansivistys on hy-

vin alhaisella kannalla. Maassa on 5 n. s. „yli-

opistoa", sen lisäksi arkkitehti- ja vuoriopisto,

lyseoita, seminaareja ja oppikouluja. Omaa kir-

jallisuutta ei ole ja sanomalehdet ovat Etelä-
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Ameriikan kurjimpia. — B:n pääelinkeinot ovat

maanviljelys, karjanhoito ja vuorityö. Teolli-

suus on vähäpätöinen, mutta kauppa on kehitty-

mässä. Sen arvo oli 1905 n. 100 milj. mk., josta

n. 60 milj. vientikaupan osalle. Päätuotteet ovat

hopea, tina, kautsu, kupari, vismutti, koka,

alpakkavillat, vuodat, kiinakuori, kahvi, kaakao,
kulta ja antimoni. Rautatie- ja sähkijlennätin-

linjoja on 1.129 ja 4,644 km (1906). B. on jaettu

8 departemeuttiiu, joi.sta 3 sijait-see punalla, 3

valle.s-alueella ja 2 yunga- ja alatasanko-alueella.

Hallitusta johtaa 4 vuodeksi valittu presidentti

ja 2 varapresidenttiä. Kongressiin kuuluu 16

C vuodeksi valittua vähint. 35 vuoden ikäistä

senaattoria ja 75 vähint. 25 vuoden ikäistä edus-

miestä. Kongressi uudistetaan osaksi aina 2

vuoden perästä. Se on koolla joka vuosi 60-90

päivää. B:n sotajoukko on järjestetty yleisen

asevelvollisuuden kannalle, palvelusaika on 2-

vuotinen. Rahayksikkö on boliviano (ks. t.)

.

Lippu punainen-keltainen-vihreä. Tl'. S-»i.

Historia. Suurin osa nykyistä B:n tasa-

valtaa kuului silloin, kun esj)anjalaiset tulivat

Etelä-Ameriikkaan, vanhaan Inkas-valtakuntaan.
Espanjalaiset valloittivat alueen 1538 ja yhdi.sti-

vät sen Perun varakuningaskuntaan. V. 1780 se

liitettiin C h a r c a s nimisenä maakuntana La
Platan varakuningaskuntaan (ks. Argentii-
na). V. 1809 alkoi kapina Espanjaa vastaan,

mutta vasta 1825 oli Espanjan valta kokonaan
murrettu. Kansalliskokous Chuquisacassa julisti

6 p. elok. 1825 maan itsenäiseksi tasavallaksi ja

antoi sille nimen Bolivia, Simon Bolivarin kun-
niaksi, joka maan protektorina sai tehtäväkseen
laatia sille hallitusmuodon. Tämä, joka antoi

hallitusvallan elinkaudekseen valitulle edesvas-

tuuttomalle presidentille, ei tyydyttänjrt kansaa,
vaan se kumottiin pian. Kenraali Santa
Cruz, joka sisällisten taistelujen jälkeen valit-

tiin presidentiksi 1829, julkaisi lakikirjan ja

sai aikaan rauhallisen kehityk.sen muutamaksi
vuodeksi. Mutta v:sta 1835 alkaen ovat sisälli-

set riidat ja rajataistelut naapurivaltain kanssa
ehkäisseet maan kehitystä. V. 1884 B:n täytyi

luovuttaa ainoa rannikko-alueensa Atacama Chi-

lelle. Viimeiset sisälliset levottomuudet tapah-
tuivat V. 1898-99. Viime vuosina B. on joutunut
rajariitaan Brasilian kanssa .\ e r e raja-alueen

omistamisesta (länteen Madeira-joesta, .'\crc- 1.

Aquiry-, Purus- ja Beni-jokien ympärillä). So-

vinto saatiin aikaan 1903 siten, että B. luopui

suurimmasta osasta riidanalaista aluetta, saaden
korvaukseksi 2 milj. puntaa. Nykyään (1909)

on presidenttinä toht. Ismael Montes.
Boliviano [-a'-J (Peso boliviano), Boli-

vian raha-yksikkö, hopearaha, jonka nimellis-

arvo on = 5 mk, mutta jonka todellinen arvo on
tätä nykyä = 2,2 mk.

Bell, Franz (1849-79), saks. fysiologi, ko-

toisin Neubrandenburgista, 1873 fysiologian pro-

fessoriksi Roomaan. Tunnettu kudosopillisista,

varsinkin näköpurpuraa koskevista tutkimuk-
sistaan. Hän on lisäksi julkaissut muita, kudos-
oppia käsitteleviä teoksia.

Bollandistit, jesuiittain yhdistys, joka jul-

kaisi Heribert Ro3\veydin aloittamaa ja Joh.

BoUandin (hänestä nimi) jatkamaa sarjaa „Acta
sanctorum", pyhimysten ja marttyyrien elämän-
tarinoita.

Boller, Anton (1811-69), itävaltalais-saks.

kielentutkija, opetti Wienin yliopiston dosent-
tina v:.sla 1845 sanskrittia (tässä yliopistossa

ensimäisenä) : tuli saman yliopiston ylimääräi-
seksi professoriksi 1850 ja varsinaiseksi 1855.

Julkaissut saksan kielellä sanskritin kieliopin

sekä useita tutkimuksia Wienin tiedeakatemian
„Sitzungsberichte" sarjassa. Meille suomalai-
sille on pääviehätys hänen toiminnallaan suo-

mensukuisten kielten alalla; hän piti Wienin
yliopistossa 1854-56 luentoja suomalais-ugrilai-

sesta kielitieteestä sekä julkaisi äskenmainitussa
\Vienin tiedeakatemian sarjassa useita suomen-
sukuisia kieliä koskevia tutkimuksia, jotka Eu-
roopassa käänsivät huomiota tähän tutkimus-
alaan, m. m. antaen tunnetulle tutkijalle Buden-
zille (ks. t.) herätteen kääntymään tälle alalle

(„Die Cnnischen Spraehen" 1853, „Die Declina-

tion in den finnischen Spraehen" 1853, „Die Con-
jugation in den finnischen Spraehen" 1854, „Zur
magyarischen Etymologie" 1855, „Die Cberein-
stimmung der Tempus- und Moduscharaktere in

den uralaltaischen Spraehen" 1856, „Dic Pro-
nominalsuffixe des ural-altaischen Verbums" y.

m.). E. N. S.

Bolliger, Johan (s. 1822, k. 1860-luvulla),

lääkäri, valtiollinen pakolainen, oli .syntyisin

Bernin kanttonista. Otettuaan osaa Badenissa
vallankumoukseen 1849, hän pakomatkalla joutui

erääseen kokkolalaiseen prikiin ja sen mukana
Kokkolaan. Siellä hän sangen suosittuna har-

joitti laajaa lääkärintointa, kunnes viranomais-
ten korviin oli tullut hänen entinen osallisuu-

tensa kumousliikkeeseen. Sentähden hänet pan-
tiin vankeuteen ja 1S52 karkoitettiin Kööpen-
haminaan, josta siirtyi Englantiin ja vihdoin
Austraaliaan. Viimeiset tiedot hänestä ovat
1860-luvulta. [Aspelin, „Wasa stads historia".]

K. S.

Bolmsö, saari Bolmen-järvessä Smälannissa.
Täällä, varsinkin sen pohj.- ja itäosissa on mui-
naisjäännöksiä, jotka osoittavat saaren olleen

tärkeän jo esihistoriallisella ajalla, jopa kivikau-

dellakin. W. S-m.

Bolo^a [lo'nja}. Italiassa. 1. Emilian maa-
kunnan provin.ssi, osa Romagnaa, 3,752 km',

540,119 as. (1908) 1. 144 kmMlä. Pohjoisessa

tasankoa, Po-joen ja sen lisäjokien vesialuetta,

etelässä vuoria (.\penniinit) . Pääelinkeinot;
maanviljelys, karjanhoito ja silkinviljelys. —
2. Edellämainitun provinssin pääkaupunki Reno-
joen varrella 159,419 as. (1906). B:n asema on
erittäin edullinen, se kun sijaitsee Alpeilta tule-

vien liikeväyläin risteyksessä, joten se suureksi

osaksi on Keski- ja Etelä-Italian kaupan välit-

täjänä. Strategisen tärkeytensä vuoksi B. on
ympäristöineen lujasti linnoitettu. B. on Italian

vanhimpia ja rikkaimpia kaupunkeja ; sitä kau-
nistavat useat vanhat rakennukset ja komeat
torit, joista tärkeimmät ovat Piazza Vittorio

Emanuele (kuninkaan muistopatsas) ja Neptu-
nuksen tori Xeptunus-kaivoineen. Monta upeata
kirkkoa, kuten Saa Petronio, San Domenico
(pyh. Dominicuksen hauta) y. m. Huomat-
tavat ovat myös yliopisto (Euroopan vanhimpia,
perust. 1158), Podesta- ja Communale-palatsit
(molemmat 13:nnelta vuosis.), useat yksityisten

rakennukset sekä kaltevat tornit (Asinellin 97,8

m korkea ja Garisendan 49,6 m). B:.ssa asuvat
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prefekti ja arkkipiispa, siinä sijaitsee yli- ja

kauppaoilieus. Täällä on museo, tähtitorni, taide-

akatemia, suuri kirjasto ja taidekokoelma. B:ssa

harjoitetaan huomattavaa teollisuutta (koneita,

lihatavaroita, säilykkeitä, makaronia, saippuata,

hajuvesiä, nahkaa ja tupakkaa). Läheisyydessä
ihana Campo santo (ks. t.).

B. oli alkujaan vanha etruskilainen F e 1 s i n a

niminen kaupunki, myöh. kelttiläisten boijien

pääkaupunki, B o n o n i a. V. 189 e. Kr. rooma-
laiset valloittivat sen ja keski-ajalla se kuului
Ravennan eksarkaattiin. Vasta 12:unella vuosis.

sen vaikutus kasvoi lainopillisen koulunsa ja

siitä myöh. syntyneen yliopistonsa kautta. 15;n-

nellä ja 16:nnella vuosis. se oli kuuluisan taide-

maalaussuunnan, bolognalaisen' koulun keskus
(sen kuuluisimmat mestarit olivat: Carracci,

Guido Reni, Domeniehio, Guereino y. m.). B.

alistui 1506 paavin vallan alle. Se yhdistettiin

18l30 Sardiniaan. W. S-m.
Bologna [-lo'nia], Giovanni da, oik. Jean

Boulogne (1524-1608), flaam.-it. kuvanveis-

täjä. Syntyneenä Flanderissa

hän sai siellä taiteilijakasva-

tuksensa, muutti n. v. 1544 Ita-

liaan ja asettui Firentseen. Mi-
chelangelosta saamastaan vai-

kutuksesta huolimatta hän py-

syi harvinaisen itsenäisenä ja

kaavamaisuudesta vapaana.
Voimakas, raju liike ja kuiten-

kin ehjä kokonaisuus sekä erit-

täin koristeellinen siluetti-vai-

kutus ovat hänen kuvapatsai-
densa pääominaisuudet. Nep-
tunuksen kaivo Bolog-

nassa sekä varsinkin Firentsessä

olevat marmorinen ryhmäkuva
Sabiinitarten ryöstö
(Loggia dei Lanzissa v:lta 185-")

ja Merkurius niminen
pronssipatsas (Museo Naziona-
lessa 1. Bargellossa v:lta 1564)

ovat hänen huomattavimmat ^JTTi
teoksensa. E. R-r.

Bolognan liitu, kevyt ital.

liitulaji, jota käytetään sekä
valkoisena väriaineena että myöskin kiillotus-

jauheena.
Bolognan pullo, paksulasinen pullo, joka heti

puhalluksen jälkeen on äkkiä jäähdytetty. Se
kestää kauankin kolahduksia, mutta särkyy pa-

mahtaen pieniksi siruiksi, jos sen pintaan raa-

vaistaan pienellä hietajyväsellä tai piipalasella.

Bolometri (kreik. bole' = säde, ja metrori =

mitta), amer. fyysikon Langleyn keksimä kone,
jolla mitataan hyvin pieniä lämmönvaihdoksia.
Säteet sattuvat metallilankaan ja lämmittävät
sen, jolloinka langan sähkövirran vastustus
muuttuu. Vastustuksen muutos mitataan gal-

vanometrillä. Ilerkimmillä koneilla voidaan
mitata lämmönvaihdos kymmenmiljoonasosalle
Celsiuksen astetta.

Sabiinitarten
ryösti).

Bolor Tagh ,,.sininen vuori"), Pamirin
ylängön itärajana olevan vuorenselänteen aikai-

sempi nimitys. Sen olemassaoloa epäiltiin vielä

1870-luvulla, kunnes Stoliczkan y. m. tutkimukset
osoittivat, että vuorijono todellakin kulkee luo-

teesta kaakkoon Pamirin ylängön itäpuolella.

Tämä lienee sama kuin ennen B. T:iksi nimi-
tetty. Sen uudempi nimi on Kizil-Jart- (punai-
sen solan) 1. Sary Kul- (keltaisen järven) se-

länne. Kiinalainen nimitys on Tsuug-ling
(„sipulisolat"), turkkilainen Beluth-Tagh („tam-
mivuori"). uiguurilainen Bulyth-Tagh („pilvien

vuori") . Selänteen nykyisenä nimenä on taval-

lisesti kuitenkin Kasgaariset vuoret.
Korkein huippu Mustag-ata (Tagharma) 7,800
m., vrt. P a m i r.

Bolstaliolm, kylä ja maatila Getassa Ahvenan-
maalla. B:n säteri, jota ennen on nimitetty Kod-
bolstadiksi (Kolbolstad), on vanhimpia säterejä
paikkakunnalla. Sen tietty ensimäinen omis-
taja Corth IIartwigson on tullut siitä tunnetuksi,
että hän 1484 lahjoitti kaikenlaatuisia hopea-
rahoja useimmille Ahvenanmaan kirkoille, Turun
ja Rauman luostareille y. m. sielumessujen pitä-

mistä varten. Tila on sittemmin ollut Gyllen-
flögh-, Dusenschöld-, Ahman-, Ehrenraalm-, Brum-
mer- ja Montell-suvuilla. — Bolstaholm on myös
kuuluisa suuresta hopearahalöydöstään, joka teh-

tiin 1880 eräässä kivikkoisessa hiekkamäessä ja

jossa oli 850 ruotsinmaalaista hopeabrakteaattia
1 200-luvulta. Niinikään on kylässä toista sataa
hautakumpua rautakaudelta. E. S.

Boltzmann, Ludvig (1844-1906), itäv. fyy-

sikko, 1869 professoriksi Graziin, 1873 Wieniin,
1876 jälleen Graziin, 1890 Miincheniiu ja 1895
VVieuiin. Hänen työnsä käsittelevät dielektrisi-

teettikonstantteja, kineettistä kaasuteoriaa ja

termodynamiikkaa, hiuspilli-ilmiöitä, Hallin
ilmiötä, ela.stista jälkivaikutusta, valo-oppia

j. n. e., joista varsinkin kineettistä kaasuteoriaa
koskevat tutkimukset ovat suurtöitä alallaan.

Suuri merkitys on B:lla Max\vellin sähkö- ja

valo-opin tulkitsijana. Helmholtzin jälkeen B.

on etevimpiä saksalaisia teoreettisia fyysikoita.

V. V. K. (G. M.)
Bolus (kreik. bolos = multakokkare) , raudan-

jiitoinen, hienojyväinen savilaji, jota on käy-
tetty jo ammoisista ajoista. Värinsä ja hienou-

tensa mukaan sitä käytetään eri tarkoituksiin.

Valkeaa bolusta, jota varsinkin on Sak-
sassa ja Böömissä, käytetään esim. kitiksi.

Punaista bolusta käytetään poleeraukseen.

Keltaista bolusta käytetään puhdistus-

aineena ; kuumennettaessa väri muuttuu punai-

seksi ; sitä käytetään poleeraukseen. Ruskeata,

terra di Sienaa, jota saadaan Italiasta,

käytetään väriaineena. Vanhalla ajalla b. tun-

nettiin nimellä terra lemnia.
Bölyai, Janos [böjai juiiosj (1802-60), unk.

matemaatikko, insinööriupseeri, on saavuttanut

maineensa yhtenä n. s. epäeuklidisen geometrian
perustajana. Euklideen geometria perustuu ryh-

mään aksiomeja, joista yksi lausuu, että, jos

suora viiva A leikkaa kahta toista suoraa B ja C,

ja on kohtisuora B:tä vastaan, vaan ei C:tä vas-

taan, niin B ja C, tarpeeksi pidennettyinä leik-

kaavat toisiaan. Oli kauan luultu, että tämä
aksiomi olisi loogillinen seuraus Euklideen muista
aksiomeista, ja yritetty todistaa tämä. B. osoitti,

että näin ei ole, vaan että kysymyksessäoleva
aksiomi on käsitettävä olettamuksena, jonka
sijaan loogilliselta kannalta yhtä hyvällä syyllä

voi asettaa muita. Hän esittikin geometrian,

jossa muut aksiomit olivat säilytetyt, mutta
tämä oli jätetty pois; täten syntyi epäeuklidi-
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nen geometria. Venäläinen matemaatikko Loba-
tsevskij oli samaan aikaan, B:sta riippumatta,
tullut samoihin tuloksiin kuin tämä, jonka
vuoksi hänen nimensä liittyy samanarvoisena
epäeuklidiseen geometriaan. Molemmat lienevät

saaneet tutkimuksensa perusajatuksen Gaussilta.

J. L-g.

Bolzano [-&'-], Bernhard (1781-1848),

katolil. jumaluusoppinut ja filosofi. Erotettiin

1826 Praagin yliopiston professorinvirasta keret-

tiläisten oppiensa tähden. Oli jumaluusoppineena
järkeisuskoinen, filosofina Leibnizin kannattaja.
Tärkein teos: „Versuch einer neuen Darstellung
der Logik" (1837).

Boma, Lounais-Afrikassa, Kongo-valtion sa-

mannimisen -piirikunnan pääkaupunki ja Bana-
nan (ks. t.) ohella Kongo-valtion tärkein kauppa-
kaupunki, hallituksen sija; 379 valkoihoista as.

(1903). B. sijaitsee alisen Kongon varrella, 75
km mereltä

; joki on tänne saakka purjehdus-
kelpoiuen suurimmillekin aluksille. Tr. S-m.
Bomansson, Karl August (1827-1906),

valtionarkistonhoitaja, synt. Saltvikin pitäjässä;
tuli ylioppilaaksi 1847, maisteriksi 1853, tohto-

riksi 1858, valtionarkiston amanuensiksi 1859,

sen hoitajana 1870-83. Loppuiäkseen B. sai vai-

kean silmävian, jonka tähden hän väistyi yksi-

tyiselämään. B. oli merkkimiehiä historiamme
ja muinaisuutemme tutkimuksen alalla. 1853
toht. Grönbladin apumiehenä järjestäessään
valtionarkistomme vanhempaa osaa hän tutustui
sen rikkaisiin aarteisiin ja antautui innolla ar-

kistotutkimuksiin. Myös muinaistutkijana hän
on tehnyt kaivauksia tahi talteen ottanut tär-

keitä löytöjä. B. oli uuttera ja vaatimaton tiede-

mies, koko sydämellään harrastaen alaansa, ja

Suomen hist. seuran perustajia. Hänen tär-

keimmät tutkimuksensa ovat: „Skildring af

folkrörelsen pft Aland 1808" (1852), ..Kastelholm"
(1856), „0m Alands fornminnen" (väitösk. 1858)

,

„llertig Johan ooh hans tid" (väitösk. 1862),
sekä useat Hist. Arkistossa julkaistut enimmäk-
seen Suomen keskiaikaista historiaa koskevat
kirjoitukset. K. S.

Bomarsund [hi-], maatila ja ent. linnoitus
samannimisen salmen rannalla Sundin pitäjän
Skarpansin kylässä Ahvenanmaalla. Lumparin
ja Vargatan selkien väliselle B:in salmelle oli jo
1812 päätetty rakentaa linnoitus, mutta vasta
1830 alkoivat sen perustustyöt. Sittenkuin ensin
puukasarmit oli saatu valmiiksi, rakennettiin
vuosien kuluessa ja suuria summia uhraten pää-
linnoitus sekä kolme vapaasti seisovaa tornia.
Päälinnoituksen asemakaava oli ','4 ympyrästä,
ja rakennettiin harmaasta kivestä sen ulkosei-
nät, joihin aluksi oli B:n salmelle ja Lumparin
selälle päin varustettu yhteensä 88 ampumaluuk-
kua. Torneista olivat yksi pohjois- ja länsipuo-
lilla sekä kolmas Prestön-saarella. Linnoitus ei

ehtinyt koskaan oikein valmistua, sillä sota syt-

tyi ennemmin kuin oli aavistettukaan. — B:n
linnoituksen kukistuminen lukeutuu n. s. Itämai-
sen 1. Krimin sodan (1853-56; ks. t.) tapiauksiin,

sillä Turkin liittovallat. Ranska ja Knglanti,
kun eivät Itämerelle lähettämällään laivastolla

päässeet Venäjän laivaston kanssa otteluihin,

päättivät tehdä hyökkäysretkiä maamme ranni-

koille, ja niiden ensimäiseksi päämaaliksi tuli

B:in linnoitus. Elokuun 9 p:nä 1854 lähetettiin

Bomarsun'!. {Kuva \:lra l^4''.)

linnan päällikölle Bodiskolle kehoitus antautu-
maan. Mutta kun hän ei tähän suostunut, alkoi
linnan pommitus 13 p:nä, kestäen 16 p:ään, jol-

loin päälinnoituksen vihdoin täytyi antautua.
Liittolaisten joukkoja, joita johti englantilainen
Charles Napier sekä ranskalaiset Perseval-Des-
chönes ja Baraguay d'Hillier3, oli yli 12,000
miestä, ja linnoituksen puolustajia kaikkiaan
yli 3,000. Näistä viimemainituista joutui 1,700

vangiksi ja suurin osa niistä vietiin Englantiin.
Syyskuun 2 p:nä räjähdytettiin linnoitus osa
osalta ilmaan, eikä sitä Pariisin rauhassa 1856
tehdyn sopimuksen mukaan ole enää uusittu.

Tilukset, jotka ovat linnoituk.sen ympärillä, ou
nykyisin valtio vuokrannut yksityisille. K. S.

Bombarda (ransk. bomharde, it. humhardo)

.

1. Mus. a) 1600- ja 1700-luvuilla käytännössä
ollut puinen puhallussoitin. Bombardaa, josta

fagotti on johtunut, oli monta eri suuruutta.
Suurin, homhardone, oli yli 2,67 m pitkä. —
b) Vanhemmissa uruissa käytetty 16-jalkainen

pcdaaliääni.

2. Kanuunoista käytetty vanhentunut nimitys.

Bombardeerata (ransk. hombarder)
,
pommit-

taa. — B o m b a r d e m a n g i, pommitus.
Bombardo ks. Bombarda.
Bombardon /6ö6nrrfö'7 (ransk.), syvä-ääninen

torvisoitin: käytetään torviorkestereissa.

Bombasiini (ransk. bomhnsin < kreik. bom-
ftj/'!' = silkkiäismato) , alkuperäisesti italialainen

toimikas-sidoksinen silkkikangas; nykyään myös-
kin jäljittelemällä valmistettu villasta. E.J.S.
Bombastinen (mlat. fcomfeoj = puuvilla), oik.

puuvillalla täytetty, mahtipontinen.
Bombax, v i 1 1 a p u u, kasvisuku BombacecB-

heimossa. Korkeahkoja puita, joiden hedelmät
ovat sisäpuolelta karvaisia. Useimmat lajit

Ameriikasta. — Et.-am. ja länsi-intial. B. Cei-

6asta saadaan „paina limpa", „ceibavilla",

„kasviuntviva", ,.kapok" nimistä patjantäytettä.

Bombay [-be'ij. 1. Presidenttikunta Intian kei-

sarikunnassa Etu-Infian länsirannikolla 502,722

km», 25,468,209 as. (1901) s. o. 50 kmMlä. Tästä
lankeaa 178,819 km' ja 6,908,648 as. vasallival-

tioitten osalle. B:liin kuuluvat hallinnollisesti

myös Perim ja Aden, arabialaiset suojelusalueet,

Somalirannikko, Sokotra ja Kuria-Muria-saaret
(41,222 km', 338,000 as.). Pohj.-osa (Gujarat
ja Sind) on enimmäkseen hedelmätöntä tasaista

tulvamaata. Etelässä erottavat jyrkät met-
säiset Ghats-vuoret kapean hedelmällisen ran-
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nikkoalueeu ylätasangosta. B. kuuluu Indus-

joeu suunpuoliseen vesialueeseen ; sen kautta vir-

taavat Tapti- ja Narbada-joet. Viimeisinä vuo-

sina ovat rutto ja nälänhätii rnivonneet alueella;

v:sta 1901 ou väkiluku vähentynyt 1,5 milj:lla.

Asukkaat ovat enimmäkseen mahratteja, uskon-

noltaan suurimmaksi osaksi hindulaisia tai

muhamettilaisia (n. kuudesosa) ; kristittyjen

lukumäärä ei nouse 200 tuhanteen. Etupäässä
keinokastelun avulla tuottaa maa hirssiä, palko-

kasveja, riisiä, vehnää, erinomaista puuvillaa,

indigoa ja sokeriruokoa. Karjanhoito on kato-

vuosien tähden rappeutunut. Tärkeimmät teolli-

suudenhaarat ovat puuvillakehruu- ja kutoma-
teollisuus sekä suolanhaihdutus. Merikauppaa
välittää B:n kaupunki (ks. alemp.). B:ta hallit-

see kuvernööri, joka vain osaksi on riippuvainen

varakuninkaasta. Maakunta on hallinnollisesti

jaettu 4 alueeseen (divisioniin). — 2. Saman-
nimisen presidenttikunnan pää- ja satamakau-
punki Itä-Intiassa, 776,006 as. (1901), joista

12,473 eurooppal. Sijaitsee 55 km- suuruisella

Bombayn-saarella, joka rautatiesillalla on ison

Salsette-saaren yhteydessä. B. on Kalkutan

jälkeen Englannin Intian suurin kaupunki;
komeita rakennuksia ja kauniita toreja, Maza-
gaon nimisessä etukaupungissa ovat suuren-

moiset satamat ja ihanat puLstot, mutta alku-

asukkaiden kaupunginosa (Black Town) on kurja

ja epäterveellinen. V:sta 1896 B. on kärsinyt
kovasti ruton takia : 10:s.sä vuodessa on asukas-

luku vähentynyt 46,000:11a. — B:ssa harjoitetaan

puuvilla-, mylly-, paperi- ja erilaatuista taide-

teollisuutta. V:n 1904 tuonti oli n. 560 milj.

mk:n ja vienti n. 750 milj. mk:n arvoinen. 40 %
koko Intian kaupasta käy B:n kautta. B:8sa

käyneiden kauppalaivojen tonniluku oli 1904

1,666,871. B. on kuvernöörin asuinpaikka; siellä

on yliopisto ja ylioikeus. — B.-saari joutui 1530

portugalilaisille, 1661 Englannille. Suezin kana-

van valmistuttua on B:sta tullut Intian tärkein

kauppakaupunki. W. &'-»».

Bombinator, hännättömiin sammakkoeläimiin
kuuluva konnasuku. T u 1 i k o n n a, B. igneus,

jolla on punaisenkirjava vatsapuoli, yleinen

Keski-Euroopassa. A'. M. L.

Bombus ks. Kimalaiset.
Bombycilla ks. Tilhi.
Bombyx ks. Silkkiperhonen.
Bon [bö] (ransk., mon. ions, fem. bonne).

1. hyvä, mainio; hyvin. — 2. mak.suosoitus.

Bon, Kap (lat. Promontorium candidum),
Afrikassa, Tuniksen koillisin niemi.

Bona, kaupunki Algeriassa, ks. B ö n e.

Bona (neutrin monikko, lat. sanasta bonus =

hyvä), omaisuus. — B. communia, yhteinen
omaisuus. — B. d o t a 1 i a, myötäjäiset. — B.

o p e r a, hyvät työt. — B. p u b 1 i c a, valtion-

omaisuus.
Bona Dea, ,,hyvä jumalatar", muinais-italia-

lainen maalaisjumalatar (= D a m i a, myös =

Fauna, MaiajaOps), jonka kunniaksi Roo-

man ylhäiset naiset konsulin tai prsetorin kodissa

hänen vaimonsa johdolla vestalien seurassa joulu-

kuun alussa viettivät juhlan uhritoimituksineen
kansan hyväksi. Myös hänen temppelinsä Aven-
tinus-kukkulalla oli miehiltä suljettu. Jumalat-
taren apuun turvauduttiin taudinkohtauksissa ja

hänen temppelissään jaeltiin lääkkeitä. [G. Wis-
sowa, „Eeligion und Kultus der Römer" (1902).]

K. J. E.
Bona fide (lat.) , hyvässä uskossa, vilpittö-

mästi ; bona fide s, vilpitön mieli.

Bona Sforza (1491-1557), Puolan kuningatar,

Milanon ruhtinaan Giovanni Galeazzo Sforzan ja

Isabella Napolilaisen tytär, joutui 1518 naimi-

siin Puolan kuninkaan Sigismund I:n kanssa.

Tästä avioliitosta syntyi yksi poika, kuningas
Sigismund TI August ja neljä tytärtä, joista

nuorin oli Katariina, naitu Ruotsin Juhana
III:!le. Kuningatar Bona, joka eläissään teki

itsensä tunnetuksi vallanhimoisesta ja vehkeile-

västä luonteestaan, jätti jälkeensä melkoisen pe-

rinnön (esim. Barin ruhtinaskunnan) ,
josta sit-

ten syntyi pitkällisiä riitoja perillisten kesken.

[H. Biaudet, .,Le Saint-Siöge et la SuSde" (Ap-

pendice) , 1907.] K. G.

Bonald [hona'l]. Louis Gabriel Am-
b r o i s e, vieomte de (1754-1840), ransk. kirjai-

lija ja filosofi ; pakeni vallankumouksen aikana

Heidelbergiin, mutta palasi direktorihallituksen

aikana Ranskaan, jossa Napoleonin hallitessa

tuli opetusasiain hallinnon jäseneksi. B., joka

oli harras kuninkaanmielinen, tuli Bourbonien

palattua paariksi ja Ranskan akatemian jäse-

neksi ; menetti päärin arvon 1830, kun ei suos-

tunut tunnustamaan uutta hallitsijasukua. Ollen

mielipiteiltään jyrkästi vanhoillinen hän oli ai-

kanaan valtiollisen ja kirkollisen taantumuksen

huomattavimpia edustajia. Hänen teoksistaan

ovat tärkeimmät: „Th«orie du pouvoir politique

et religieux" (1796), jonka mukaan maallisessa

yhteiskunnassa tulee vallita mitä läheisin yhteys

„valta-istuimen ja alttarin" välillä : „L6gislation

primitive" (1802) ; hänen kootut teoksensa ilmes-

tyivät 1859. [Victor de Bonald, ,,De la vie et

des öcrits du vieomte de B."]

Bonaparte [-a'rt] (Buonaparte) , korsikalainen

suku, josta keisari Napoleon I syntyi ja joka

luultavasti 16:nnella vuosis. oli muuttanut Tos-

canasta Korsikaan. Sen jäsenistä mainittakoon:

1. Carlo B. (1746-85), Napoleon I:n i.sä,

synt. Ajacciossa, otti 1768 osaa Korsikan vapau-
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dentaisteluun Ranskaa vastaan kenraali Paolin
johdolla, mutta alistui, kun yritys huomattiin
mahdottomaksi. Oli myöhemmin kuninkaallinen
neuvos ja asessori Ajaeciossa. Suku, joka jo

ennen oli luettu kaupungin patriisiperheisiin,

korotettiin Ludvik XV:n aikana Korsikan aate-

lissäätyyn.

2. Maria LetiziaB. (1750-1836), edelli-

sen puoliso ja Napoleon I:n äiti; syntyään aate-

lista Ramolino-sukua, meni 14 vuoden iässä

1704 naimisiin, josta aviosta syntyi viisi poikaa
ja kolme tytärtä. Napoleonin päästyä valtaan
Letizia B. siirtyi Pariisiin, sai arvonimen „ma-
dame möre", ja korotettiin valtakunnan kaik-

kien armeliaisuuslaitosten ylimmäksi suojeli-

jaksi. Vietti seuraavat vuodet poikansa loista-

vassa hovissa, oleskeli myös hänen kanssaan
maanpaos.sa Elbassa ja asettui hänen lopullisen

kukistumisensa jälkeen 1815 asumaan Roomaan,
missä hän kuolikin. Oli tunnettu kauneudestaan
ja hyvästä älystään.

3. Josef B. (1768-1844), Neapelin ja Espan-
jan kuningas, edellisten vanhin poika, pääsi

Napoleonin yletessä ja hänen vaikutuksestaan
korkoihin virkoihin m. m. 1797 Ranskan lähet-

tilääksi Roomaan sekä vihdoin Neapelin Bourbon-
suvun karkoituksen jälkeen 1806 tämän maan
kuninkaaksi. Hän ryhtyi nyt useihin hyödylli-

siin parannuksiin, mutta pakoitettiin keskellä

näitä toimiansa veljensä tahdosta 1808 nouse-
maan Kspanjan horjuvalle valtaistuimelle. Täs.sä

maassa oli liänellä hyvin vähän kannattajia, kan-
san enemmistö oli ilmi kapinassa, häneltä puut-
tui varoja ja väkeä ja veljensä kohteli häntä
halveksien. Vittorian tappion jälkeen 1813 täy-

tyi Josef B:n lopulli.sesti jättää Espanja. Na-
poleonin kukistuttua hän ensin oleskeli Araerii-

kassa, sitten Englannissa ja vihdoin Italiassa,

missä hän kuolikin, llän haudattiin Pariisin
Invalidikirkkoon. Josef B. oli luonteeltaan hy-
väntahtoinen mutta heikko, eikä hänen kykynsä
riittän}'t kannattamaan sitä asemaa, johon hän
omatta ansiottaan oli joutunut.

4. Napoleon B. ks. Napoleon I.

5. Lucien (Lucian) B. (1775-1840), Ca-
ninon ruhtinas, Carlo B:n kolmas poika, pääsi
1798 viidensadanneuvoston j)uheenjohtajaksi,
missä virassa hän auttoi veljeänsä toimeenpane-
maan brumnire-kuun 18:nnen päivän valtiokaap-
pauksen. Veljesten välillä syntyi kuitenkin eri-

mielisyyttä varsinkin Lucien B:n mentyä tois-

tamiseen naimisiin, jota avioliittoa Napoleon
vaati purettavaksi, ja tarjosi turhaan veljelleen

sen sijaan Italian ja Espanjan kruunut. Lucien
B. siirtyi tämän johdosta Ameriikkaan, mutta
joutui englantilaisten käsiin, jotka pitivät häntä
sotavankinaan v:een 1814. Satapäiväisen kei-

sarivallan aikana hän jälleen piti veljensä
puolla. Esiintyi myös kirjailijana; on julkaissut
m. m. „M6moires de Lucien Bonaparte" (1836).

Paavi korotti hänet Caninon ruhtinaaksi, llän
oli Napoleon I:n veljistä lahjakkain.

6. Marie Anne Elise B. (1777-1820),
Napoleonin vanhin sisar, meni 1797 naimisiin
Felice Bacciocchin kanssa sekä korotettiin 1805
Piomhinon riihtinattareksi ja 1809 Toskanan
suuriherttuatlareksl.

7. Louis (Ludvik) B. (1778-1846), Hol-
lannin kuningas, edellisten veli, seurasi Napoleo-

nia hänen sotaretkillään ja nai hänen käskys-
tään ja vastoin tahtoansa veljensä tytärpuolen,
kauniin Ilortense Beauharnais'n, jonka kanssa
sitten eli onnettomassa avioliitossa. Nimitettiin
1806 Hollannin (siihenastisen Batavian tasa-

vallan) kuninkaaksi ; L. otti tämän virkansa
vakavalta kannalta, koettaen kaikin tavoin pa-
rantaa maan tilaa. Mannermaan sulkemussään-
nön johdosta, jota Napoleon ankarasti vaati nou-
datettavaksi, mutta jonka L. huomasi tuottavan
häviötä Hollannille, hän iuopui 1810 kruunus-
taan, jonka jälkeen Hollanti yhdistettiin Rans-
kaan. Oleskeli myöhempinä aikoinaan enimmäk-
seen Italiassa, harjoittaen tieteellisiä opintoja
ja julkaisten kaunokirjallisia ja historiallisia

teoksia. Yksi hänen ja Hortense Beauliarnais'n
pojista oli sittemmin keisari Napoleon III

(ks. t.).

8. Marie Pauline B., aikaisemmin tun-
nettu Carlotta nimellä (1780-1825), edellisten

sisar, meni ensin naimisiin kenraali Leclercin,

sitten 1803 ruhtinas Camillo Borghesen kanssa,
oleskeli myöhemmin Italiassa loistavan piirin

keskustana ja oli tunnettu kauneudestaan, mutta
myös kevytmielisyydestään. Oli Napoleonin
enimmin rakastama sisar.

9. Marie A n n u n c i a t a B., myöhemmin
Carolineksi nimitetty (1782-1839), edellisten

sisar, meni 1800 naimisiin Joakim Murafn
kanssa (ks. t.) ja nousi hänen kanssaan Neapelin
valtaistuimelle. Eli miehensä kuoleman jälkeen
Itävallassa ja Italiassa.

10. J^röme (Hieronymus) B. (1784-

1860), Westfalenin kuningas, Napoleonin nuorin
veli, joutui merisotilaana Ameriikkaan, missä
nai erään kauppiaan tyttären, mutta erosi Napo-
leonin käskystä puolisostaan ja palasi Ranskaan
V. 1805. Otti osaa veljensä sotaretkiin ja sai 1807
vastaperustetun Westfalenin kuningaskunnan,
mennen naimisiin Wtirttembergin kuninkaan
Fredrikin tyttären Katarinan kanssa. Ollen

luonteeltaan hyväntahtoinen, mutta kevytmieli-
nen, tuhlasi hän kuningaskuntansa varat ylelli-

.syyteen ja nautintoiliin. välittämättä alamais-
tensa tilasta; Napoleonin kukistuessa oli hä-

nenkin kuninkuutensa mennyttä (1813). — Kun
myöhemmin hänen veljensä poika, Napoleon III,

kohosi Ranskan hallitsijaksi, pääsi JörOme B.

jälleen korkeihin arvoihin. Hänen poikansa
Napoleon Joseph Charles Paul, tavallisesti sa-

nottu „prinssi Napoleoniksi", esiintyi myöhem-
min B.-suvun vaatimusten kannattajana.

11. Charles Louis Napoleon B.,

edellisen veljen Louis B:n poika, ks. Napo-
leon III.

12. Louis Lucien B. (1813-91). Lucien
B:n poika hänen toisesta aviostaan, kemisti ja

kielimies, kirjoitti m. m. ,,Baskin kiele.stä ja

suomensukuisista kieli.stä" (..Langue basque et

langues finnoises", London 1862). Oli 1849 Rans-
kan kansalliskokouksen ja 1852 senaatin jäsen.

M. m. myös Suomalais-ugrilaisen seuran kunnia-
jäsen.

13. Roland B. (s. 1858), edellisen veljen-

poika, nuitkustelija ja maantieteellinen kirjai-

lija. Hänen teoksistaan mainittakoon („Notes
on the lapps of Finmark", 1886).

14. Napoleon Victor J ö r 6 m e F r 6-

deric B. (s. 1862), Jfrome B:n pojan j.jirinssi
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Napoleonia" poika, tätä nykyä Bonaparten su-

vun valtiollisten vaatimusten edustaja, s. o.

Ranskan keisarikruunun vaatija. Enemmän
suosittu suvun kannattajien keskuudessa on kui-

tenkin
15. Napoleon Louis Joseph Jörorae

B. (s. 1864), edellisen veli, kenraali Venäjäu ar-

raeiassa. G. R.

Bonapartistit, valtiollinen ransk. puolue, joka

kannattaa Bonaparte-suvun kruununvaatimuk-
sia. Osa puolueesta tunnusti keisarillisen prins-

sin, Napoleon lll:n pojan (n. s. Napoleon IV:n)

kuoleman jälkeen v. 1879 prinssi Napoleonin,

Jöröme B:n pojan, suvun päämieheksi ja sen

vaatimusten jierilliseksi. Toinen osa taas kan-

natti hänen poikaansa Napoleon. Victoria, jonka
hänen isänsä kuoleman jälkeen (1S91) koko puo-

lue tunnusti kruununtavoittelijaksi. G. li.

Bonaventura /-«'•/ (1221-74), Fransiskaani-
veljesten etevin jumaluusoppinut, kuuluisa nöy-

ryydestään ja loistavista lahjoistaan. V. 1238

hän liittyi fransiskaaneihin, tuli 1253 opetta-

jaksi Pariisin yliopistoon ja 1257 veljeskuntansa

kenraaliksi, 1273 kardinaaliksi ja Albanon piis-

paksi. 1274 hän oli paavin lähettiläänä Lyonin
kirkolliskokouksessa, jonka aikana kuoli. 1482

B. kanoniseerattiin ja 1587 hän sai sijan suurten
kirkonopettajain joukossa. Jälkimaailma antoi

hänelle kunnianimen docior seraphicns. liänen

teologiassaan yhtyvät skolastinen oppi ja mysti-

läisyyteen kallistuva hurskaus sekä askeettisuus.

Useita kertoja hän kynällään puolusti veljeskun-

taansa ja selibaattia. Hänen teoksistaan mai-

nittakoon hänen dogmatiikkansa ,,Breviloquium"

sekä kiitetty Franciscuksen elämäkerta.
Bonde, vanha ja kuuluisa SmsMandista kotoi-

sin oleva ruots. ylimyssuku. Vaakunamerkkinä
on punainen sulkakeulavene^
kultaisella pohjalla. Suku
jakaantui alkuansa kahteen
haaraan, joista vanhempaan
kuuluivat m. m.:

1. Tord Rörikin-
poika B. (k. 1417), ritari

ja valtaneuvos sekä Raase-
porin linnanpäällikkö ku-

ningas Albrektin aikana: oli

sittemmin Bo Joninpoika
Gripin kannattajia ja hänen testamenttinsa toi-

meenpanijoita; siirtyi Margaretan puolelle tais-

telussa Albrektia vastaan ja tuli Viipuria käs-

kynhaltijaksi 1403.

2. Kuut Tordinpoika B. (k. 1413),

ritari ja valtaneuvos, edellisen poika, mainitaan
Turun linnanpäällikkönä 1410 ja kuoli Suomessa.
Hänen poikansa oli

3. Kaarle Knuutinpoika B. ks.

Kaarle Knuutinpoika (Kaarle VIII).

Nuorempaa sukuhaaraa olivat:

4. Tord Kaarlenpoika B. (k. 1466),

valtakunnau marski, taisteli urhoollisesti tanska-

laisia vastaan ja oli orpanansa Kaarle Knuulin-
pojan valtaistuimen parhaimpana tukena, kunnes
murhattiin 1456.

3. Gustaf B. (1620-67), valtaneu\os Karl
Filipinpoika B:n poika, valtaneuvos, valtio-

varainhoitaja. Oli reduktsionin kannattajia,

vaikka hän peruutuskollegiu jäsenenä 1655 vas-

toin Herman Flemingin ankaruutta tahtoi sitä

Tord Bondi-ii vo-ikuna.

maltillisemmin toimeenpantavaksi. Tuli 1660
valtiovarainhoitajaksi, jossa virassa noudatti
säästäväisyyttä sekä vaati rauhallista ulkopoli-

tiikkaa ja reduktsionin jatkamista. B. tuli siten

valtiokausleri M. G. de la Gardien etevimmäksi
vastustajaksi.

6. Karl B. (1648-99), kreivi, kuninkaall.

neuvos, presidentti ; edellisen poika. Synt. Tuk-
holmassa. Toimi ensin diplomaattina; tuli 1684
reduktsionikommissionin jäseneksi sekä pani
Virossa v:sta 1685 alkaen peruutuksen toimeen
innolla, mutta samalla maltillisesti. Tuli 1687

Uudenmaan ja Hämeen läänin maaherraksi, jossa

virassa hän muiden avustamana teki v. 1690 ehdo-

tuksen sittemmin n. s. Uusmaalaiseen verotus-

järjestelmään sekä 1692 ruotujakolaitokseen kol-

mea eteläisempää lääniä varten, jotka ehdotukset
hyväksyttiin ja otettiin käytäntöön. V. 1695

B. tuli kuninkaalliseksi neuvokseksi ja Tarton
hovioikeuden presidentiksi, korotettiin s. v.

kreiviksi ja 1697 kauppakollegin presidentiksi.

Samana v. häu määrättiin lähettiläänä välittä-

mään Ruotsin hallituksen puolesta Rijswiikin

rauhantekoa.
7. Gustaf B. (1682-1764), kreivi, valta-

neuvos, kirjailija, edellisen poika. Teki nuo-

ruudessaan useita matkoja ja otti sittemmin

vapaudenajan alkupuolella tehokkaasti osaa val-

tiolliseen elämään. V. 1724 hän määrättiin

puheenjohtajaksi itäisempään niistä kahdesta

tutkijakunnasta, jotka 1723 v:n valtiopäiväin

päätöksen mukaan määrättiin tutkimaan Suomen
tilaa ison vihan jälkeen ja tekemään ehdotuksia

sen parantamiseksi. Tämä toimitus kesti noin

vuoden, 1725-26, käsitti Uudeamaan ja Kymia-
kartanon läänit ja suoritettiin menestyksellä.

V. 1727 B. valittiin valtaueuvoskuntaan, missä

hän Arvid Hornin (ks. t.) etevimpänä kannat-

tajana puolusti rauhallista ulkopolitiikkaa ja

tehokasta toimintaa sisällisen kehityksen hyväksi.

B. oli niitä neuvoston jäseniä, jotka voittoisa

hattupuolue 1739 erotti viroistaan. Vasta 1761

onnistui myssypuolueeu saada B. jälleen asete-

tuksi neuvoskuntaan. Pian .senjälkeen, 1764, hän

jo kuoli. B:lla. jota valtiolliset vastustajansakin

kunnioittivat, oli myös paljon tieteellisiä ja kir-

jallisia harrastuksia. Hänen teoksistaan, jotka

koskevat politiikkaa, hi.storiaa ja luonnontie-

teitä, mainittakooa: Kirjoitus Suomea kansalli-

suudesta ja kielestä („Försök att igenfinna den

finska nationens och spräkets härkomst". Vit-

terh. akad. handl. I, 1755), missä hän Kudbeckin

tapaan johtaa suomen kielen hebrean kielestä.

G. K.

Bondesen, Ingvor Andreas Nieolai
(s. 1844), tansk. kirjailija ja koulumies, esiintyi

ensi kerran kertoelmallaan „Styrismanden og

hans brud"; hänen myöhempi tuotantonsa käsit-

telee joko historiallisia tai nykyaikaisia talon-

pojuu-eläraästä otettuja aiheita. Huomattavin

hänen teoksistaan on „Skovstrup folk" (1885).

Bondeson, August Leonard (1854-1907)

,

ruots. kirjailija, lääkäri, sepittänyt lauluja koti-

seutunsa (Hallannin) murteella ja kirjoittanut

useita onnistuneita humoristisia kertomuksia.

Bone [bön] (Bona, H i p p o n a, arab. B i 1 e d

e 1-A n e b 1. „punaisten marjäin kaupunki") , Afri-

kassa. Algerian satamakaupunki Constantinen

departementissa, samannimisen lahden rannalla,



1143 Bonettilinnoitus—Bonifacius 1144

142,934 as. (190C). B., joka

sijaitsee Sebuse-joen suulla,

on 5 linnavarustukseu suo-

jaama. Sitä kaunistavat ko-

meat rakennukset, kuten oi-

keuspalatsi, monet kirkot ja

moskeiat. B. on Conslantinen
departementin itäosan tär-

kein vientikaupunki, se on

monien ratojen kautta sisä-

maan yhteydessä. Täältä tuo-

daan fosfaatteja ja rautamal-

mia. Btstä viedään korkki-

puuta, mineraaleja, viljaa,

öljyä, viiniä y. m. Meren-
kulku on suuri, kauppalaivo-

jen tonniluku nousi 1902

377,299:k8i. Laivayhteys Väli-

meren tärkeimpien satamien
kanssa. B:ssa on akatemia,
college, useita kouluja, kir-

jasto, museo, teatteri, sairaa-

loita y. m. Läheisyydessä on
korallikalastuksen pääpaikka. La C a 1 1 e, 2 km
lounaaseen on vanhan foinikialaisen II i p p o-

siirtokunnan, myöh. Massinissan residenssin

Hippo Regiuksen rauniot. Keskiajan

alussa siinä oli piispanistuin (ks. Augustinus).
\'. 1832 B. joutui Ranskalle. W. S-iu.

Bonettilinnoitus (ransk. ftonnet = lakki). Pie-

nehkö maavarustus rintasuojuksen päällä. Käy-
tetään suojaksi tykkien sivutulta vastaan siinä

tapauksessa, että tykki on asetettu niin kor-

kealle, ettei sillä ammuta vallissa tehdyn ampuma-
aukon läpi, vaan rintasuojuksen yli. M. v. U.

Bonghi, Ruggero (1828-95), it. kirjailija

ja politikko, otti osaa vuosien 1847-49 vallan-

kumousliikkei.siin Napolissa; tuli 1859 profe.sso-

riksi Paviaan, oli sittemmin vanhanajan histo-

rian professorina Milanossa ja 1870-77 Roomassa
ja toimi samalla sanomalehtimiehenä. V. 1860

hänet valittiin parlamenttiin, oli 1874-76 opetus-

asiain ministerinä toimien innokkaasti Italian

opetuslaitoksen uudistamiseksi ; esiintyi kolmi-

liiton vastustajana ja rauhanasian ajajana. Hä-
nen teoksistaan mainittakoon: ,,.-Vrnaldo da Bros-

cia" (1878), „Storia di Roma" (3 nid. 1884-96)

ja .,Vita di Gesii" (1890). J. F.

Bongo, neekeriheimo Afrikassa, ks. D o r.

Bon gre, mal gre [iö], ransk. lauseparsi:

..mielellään tai vastenmielisesti", hyvällä tai

pahaUa.
Bonheur [nö'r].

Marie Rosalic
(Rosa) (1822-99).

ransk. eläinmaalari.

B. oli isänsä, taide-

maalari R a i m o n d

B:in oppilas: tai-

teilijalahjat ilmeni-

vät hänessä hyvin
aikaisin. Asetettuaan
1849 näytteille tau-

lunsa ,.Nivernaisilai-

nen maanviljelys"
(Lu.xembourgin mu-
seo.ssa) uskottiin hä-

nelle tyttöjen piirus-

tuskoulun johto Pa- Rosa Bonheur.

Rosa BonheuriD ateljeeri.

riisissä. Hänen suuri eurooppalainen maineensa
perustuu varsinkin kuviin ..Hevosmarkkinat"
(1853 Lontoossa) ja „Heinänteko Auvergnessa"
(1855). Rosa B. esittää tauluissaan yhtaikaa

sekä maisemia että eläimiä. Eläinkuvat ovat

kuitenkin aina pääasiana ja ne osoittavat ter-

vettä, voimakasta realismia ilman minkäänlaista
ihantelevaisuutta. Piirustuksen varmuus ja pon-

tevuus antavat hänen taiteelleen silmiinpistävästi

miehekkään leiman. Angelika Kauffmannin ja

rva Lebrunin ohella hän on maailman huoma-
tuimpia naistaiteilijoita. [R o g e r-M i 1 ö s, „Rosa
B., sa vie, ses teuvres" (Par. 1900).] E. R-r.

Bonhomia (< ransk. bonhomiej, hyväntahtoi-

suus. — B o n h o m m e [hono'm], kunnonraies.

Bonifacio [fa'iso], Korsikan kaupunki saaren
etelärannikolla, 3,975 as. (1901) : linnoitettu.

Elinkeinoina ovat kalastus, öljyn ja korkin val-

mistus. Kaupungin perusti Pisan kaupungista

kotoisin oleva Bonifacius v. 830. V. 1195 raken-

sivat genovalaiset tänne ensimäisen linnoituk-

sensa saarella. H". ii-m.

Bonifacio-salmi f-fa'tso-] (Boeca di B. 1.

F r e t u m g a 1 1 i c u m) , Sardinian ja Korsikan
välinen salmi, kapein kohta 11 km; korallin-

kalastusta. W. Sm.
Bonifacius [-ä'-], 9 paavin nimi. B. I, 418-22;

roomalaisen kirkon pyhimvs. — B. II, 530-32. —
B. III, 607. — B. IV, 608-15. — B. V, 619-25. —
B. VI, 896. — B. VII, aatelispuolueen vastapaavi

974: pääsi myöhemmin i>aaviksi surmauttamalla

I

edeltäjänsä 984. mutta murhattiin itse 985. —
i

B. \1II, 1294-1303; alkuperäinen nimi oli Bene-

{

dictus G a e t a n i. B. oli oppinut lakimies —
on m. m. julkaissut „Liber sextus" nimellä tun-

netun tärkeän kokoelman kanonista oikeutta —
ja pani alulle ..riemuvuoden" (ks. t.) vieton v.

1300. Ennen kaikkea oli hänen päämääränsä
paavin rajaton yksinvalta kirkossa ja maallisten

valtioiden yli. Alutta häikäilemättömässä vallan-

himossaan hän jännitti jousen niin kireälle, että

se katkesi ; hänestä alkaa keskiaikaisen paavin-

vallan aleneminen. B. oli sotakannalla miltei

kaikkien Euroopan maiden hallituksien kanssa.

Tanskan Eerik Menvedin kanssa arkkijjiispa

Jens Grandin vangitsemisen johdosta syntynyt
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riita loppui kuninkaan tappioksi, mutta myös
arkkipiispan siirtymisellä Riikaan. Seurauksil-

taan tärkeimmäksi tuli taistelu Englannin ja

varsinkin Ranskan kanssa hallitsijain oikeu-

desta verottaa papistoa ; Englannin Edvard I

taipui, mutta Ranskan Filip IV Kauniista
(ks. t.) B. sai lannistumattoman vastustajan.

Kuninkaan verotuspäätökseen B. vastasi anka-
roilla bullilla {„Clericis laicos" 1296; „Ausculta

fili" 1301) ja esitti vihdoin kuuluisassa „Unam
sanctam" bullassa 1302 sen opin, että paaville

kuuluu sekä hengellinen että maallinen miekka
(valta) ; edellistä hän itse välittömästi käyttää,
jälkimäistä saavat tosin ruhtinaat käyttää,

mutta vain noudattamalla paavin viittauksia.

Tätä paavivallan äärimäisintä teoriaa vastaan
Filip asetti kuningasvallan ja kansan oikeuden,
kutsui, saadakseen itselleen selkänojaa taiste-

lussa, koolle Ranskan ensimäiset valtiopäivät ja

vetosi yleiseen kirkolliskokoukseen paavinkin
tuomarina. Silloin B. julisti kuninkaan pan-
naan, mutta joutui sitä ennen kuninkaan puolue-

laisten vangiksi. Tosin hän parin päivän perästä

pääsi vapaaksi, mutta mieliharmi vei hänet
muutamassa viikossa hautaan. Riita Ranskan
kanssa päättyi Klemens V:n aikana. — B. IX,
1389-1404, alkuperäinen nimi oli Pietari Toma-
celli. Suuren skisman paaveja; samaan aikaan
oli Avignonin paavina Klemens A'II. Rahan-
himollaan, suosikkijärjestelmällään ja kiristyk-

sillään hän edisti paavikunnan nopeaa rappeutu-
mista. (J. O.)

Bonifatius (väärin B o n i f a c i u s) (n. 675-

755), „saksalaisten apostoli", oikealta nimeltään
Wyn£rith eli Winfrid, syntyisin jalosukuisesta

anglosaksilaisesta perheestä, sai kasvatuksensa
luostarissa ja liittyi niihin lukuisiin lähetys-

saarnaajiin, jotka näinä aikoina lähtivät Eng-
lannista mannermaalle. Yritettyään, vaikka
huonolla menestyksellä, lähetystyötä Friislan-

nissa 717, hän matkusti Roomaan, jossa paavi
Gregorius II 718 antoi hänelle nimen B. ja val-

tuutti hänet lähetikseen saksalaisten käännyttä-
mistä ja sikäläisen kirkon järjestämistä varten.

Lähetystyötä hän harjoitti varsinkin Hesseuissä
ja Thiiringenissä, perustaen lukuisia luo.stareita

(Fritzlar, Fulda y. m.) ; järjestäjänä hän toimi
aikaisemmin käännytetyillä alueilla, kuten Fran-
kissa ja Baierissa. Kaikkialla hän pyrki saa-

maan aikaan likeistä ja siihen aikaan monessa
suhteessa hyödyllistä yhteyttä Saksan kirkon ja

paavinistuimen välillä. Hänen päävastustajansa
olivat Saksassa työskentelevät irlantilaiset ja

skotlantilaiset munkit (,,kuldealaiset", ks. t.).

722 paavi nimitti hänet lähetyspiispaksi, 732
arkkipiispaksi (v:sta 747 Mainzissa). Karl-
manin ja Pippin Pienen tultua frankkilaisvalta-

kunnan hallitsijaksi B. sai tehtäväkseen liittää

frankkilainenkin kirkko Roomaan ; sen asiat jär-

jestettiin suurissa synodeissa 742, 745 ja 747.

B. oli tarmokas, sitkeä ja rohkea ja hänellä oli

suuri järjestämiskyky ; velvollisuudentuntoisena
hän erinomaisella menestyksellä suoritti paavien
hänelle uskomat tehtävät, ja hänen elämän-
työnsä on tärkeimpiä paavien keskiaikaisen
maailmanvallan edellytyksiä. Mutta kaiken ai-

kaa hänen halunsa paloi lähetystyöhön ; ja ase-

tettuaan oppilaansa Lulin Mainzin arkkipiis-

paksi hän nuoruutensa unelmia toteuttaakseen

lähti friisiläisten keskuuteen, jotka hänet surma-
sivat 5 p. kesäkuuta 755. [A. Hauck, „Kirchen-
geschiehte Deutschlands" I.] J. G.
Bonifazio [-a'ts-J, d e i P i t a t i (V e r o-

n e s e) (1487-1553) , it. maalari, työskenteli jäl-

keen v:n 1505 Venetsiassa, saaden vaikutusta opet-

tajaltaan Palma Veechiolta sekä myöskin Giorgio-
nelta ja nuorelta Tizianilta. Hohtavan kaunein,
aito-venetsialaisin värein esittämistään raama-
tullisista aiheista hän enimmäkseen tekee laatu-

kuvallisia kohtauksia sen ajan rikkaiden venet-
sialaisten elämästä. Sellainen on esim. hänen
pääteostensa joukkoon kuuluva taulu „Rikas
mies ja Latsarus" (Venetsian Akatemiassa). —
Eräät taiteentutkijat ovat olleet sitä mieltä, että

hänen nimellään käyvät teokset edustavat eri

taitelijapersoonallisuuksia. Bonifazio nimisistä
taiteilijoista voidaankin vielä mainita Vero-
nassa toiminut B. Pasini (k. 1540) ja B. dei

Pitati'n kaksi venetsialaista oppilasta, Bat-
tista ja Marcantonio di Bonifazio.

E. R-r.

Bonifikatsioni (lat. honus = hyvä, ja facere =

tehdä) , hyvitys, vahingonkorvaus.
Bonington [hoirir)tan] , Richard Parkes

(1801-28), engl. maalari, tuli 1816 Pariisiin,

jossa sai taiteilijakasvatuksensa Gros'n johdolla,

oli Delaeroix'n ystävä ja herätti huomiota harvi-

naisella nerokkuudellaan. B. on maalannut puku-
ja historiakuvia sekä varsinkin pohjoisranska-

laisia ja venetsialaisia maisemia. Hänessä yhtyy
ranskalaisen romantiikan henki siihen hienoon
ja herkkään luonnonkäsitykseen, joka tavataan
hänen maanraiestensä Constablen ja Turnerin
maisemissa ja josta Fontainebleau-koulun tun-

nelmamaalaus saa alkunsa. B. oli aikansa suu-

rimpia väriniekkoja ja erinomaisen taitava vesi-

värimaalaaja. Hänen äkkinäinen kuolemansa
(niinkuin myös GSricaulfn) on romanttisen tai-

teen tuntuvimpia tappioita. E. R-r.

Bonin-saaret, Japaniin kuuluva saariryhmä
Tyynessä valtameressä, ks. Ogasavarasima.
Bonis avibus (lat.)

,
„lintujen .suosiessa",

hyvillä enteillä.

Boniteeraus (lat. 6omiäs = hyvyys) , arvioi-

minen. B:ksi sanotaan kotieläinten arvioimista

numeroilla. Jokaisen eri ruumiinosan laatu

merkitään jollakin numerolla, jolloin kaikkien

näiden numeroiden summa on se arvoluku, joka

ilmaisee eläimen sopivaisuuden kotieläimeksi. Ei

mikään niistä monesta järjestelmästä, jotka on

laadittu tätä tarkoitusta varten, varsinkin lypsy-

lehmien arvostelemiseksi, ole osoittautunut tar-

koituksenmukaiseksi.
Maanviljelyksen alalla b. tarkoittaa niitä

perussääntöjä, joiden mukaan eri maanlaatujen

hyvyys ja hedelmällisyys määrätään ja laske-

taan niitä toisiinsa verrattaessa, vrt. Jyvitys.
— Metsät, ks. Boniteetti.

Boniteetti (lat. bonitas = hyvyys) , asian sisäi-

nen arvo tai hyvyys.

Metsät. Maan (kasvupaikan) boniteetilla tar-

koitetaan maan suhteellista kykyä kasvattaa

metsää. Metsämaan boniteeraamista
varten tavallisesti erotetaan pienempi luku

(3-10) boniteetti- 1. kasvullisuus-
(hyvyys-) luokkia, jotka erotetaan lisäkas-

vunsa perusteella. Metsämaan boniteerauksessa

tulee ainoastaan n. s. normaaliboniteetti
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kysymykseen s. o. se boniteetti, mikU kyseessä
olevalla maalla on, kun se häiritsemättä saa kas-

vattaa metsää; vastakohtana edelliselle on to-
dellinen 1. konkreettinen b., mikä
tavallisesti on edellistä huonompi riippuen met-
sän huonosta hoidosta, lumenmurroi&ta y. m.
— Metsän jakotöissä täytyy erikseen arvioida

metsämaan (verrattain muuttumaton) normaali-
boniteetti sekä sillä nyt (tilapäisesti) kasvava
puuvarasto. A. C.

Bonivard [-viTrJ, Francois de (1496-

1570), sveits. valtiomies, luostarinesimies, puo-

lusti synnyinkaupunkinsa Genfeven vapautta
Savoijin herttuaa vastaan. Oli vv. 1519-20 ja

1530-36 vankina Gen6ven-järven rannalla olevan
Chillonin linnan maanalaisissa komeroissa.

Hänestä Byron kirjoitti runonsa .,Chillonin

vanki". [Valvoja, 1900, siv. 751.] L. U.
Bon jour [bözu'r] (ransk.), hyvää päivää.

Bonjour [hor]su'r] (ruots. < ransk.), Ruot-

sissa ja meilläkin käytetty kapotakin 1. pitkän
mustan takin nimitys: saanut nimensä siitä, että

sitä ennen käytettiin aamu- ja aamupäivävierai-
luilla käydessä.
Bon marche (ransk. 6omor.se'), hyvä kauppa,

halpa hinta, halpa. Pariisissa oleva jättiläis-

kau|jpa, josta saa melkein kaikkea muuta paitsi

ninkntavaroita.

Bonn, Preussin kaupunki Reinin-maakunnassa,
Rein-joen länsirannalla, 50 m yi. merenp., (silta

viita 189S). 81,996 as. (1905), pääasiallise.sti

katolilaisia. B:n kuuluisa yliopisto on melkein
Berliinin yliopiston veroinen; sen perustivat

jesuiitat 1777. Napoleon lakkautti sen, mutta se

avattiin uudestaan 1818. Nyt se sijaitsee van-
hassa Kölnin ruhtinaspiispan linnassa; suuri

kirjasto. Muina israuseo, taideyhdistys. Tär-
keä maataloudellinen korkeakoulu, monta oppi-

koulua. B. sijaitsee kauniissa seudussa Kölu-
Koblenzin radan varrella. Kaupunkia kaunista-

vat vanha, ll-13:nnella vuosis. rakennettu tuomio-
kirkko, raatihuone, teatteri sekä monet kauniit
huvilat ja kadut. Beethovenin syntymätalo ja

muistopatsas. Suurta teollisuutta (juutinkehruu-
tehtaita ja -kutomoja, lippu- ja savitavaratcli-

taita sekä höyrysahoja). Läheisyydessä harjoi-

tetaan suurta hedelmäin ja vihanneksien vilje-

lystä. Varsinkin Rein-joella on laivakulku ja

kauppa vilkas. — B;n kaupunki on kehittynyt
vanhasta roomal. linnoituksesta (Castra Bon-
ne n s i a) ja sen liiheisyyde.ssä olevasta Ve-
rona nimisestä paikkakunnasta. 13:nnella

vuosis. se linnoitettiin ja oli v:sta 1265 Kölnin
arkkipiispan asuinpaikkana. U'. S-m.
Bonnat fhonä'], Lfon Joseph Floren-

tin (s. 1833), ransk. maalari, opiskeli ensin

Madridissa F. Madrazon johdolla, sitten Parii-

sissa Cogniefn johdolla ja viimeksi Roomassa.
B. on maalannut kuvia kansanelämästä ja

Raamatusta (esim. „Job" Luxembourgin mu-
seossa), historiaesityksiä (esim. ,,S:t l)enis'n

marttyyrikuolema" Pariisin Panth^onissa) ja

ennenkaikkea kuuluisain kansalaistensa muoto-
kuvia (Tliiers 1877, Vietor Hugo 1878, Pasteur
1886, Dumas, Puvis de (^havannes, Renan y. m.).

B:n maitu' p< rustuu juuri näihin selvästi ja

monumentaalisesti käsitettyihin ja miehekkäällii

voimalla, jos kohta hieman kovapiirteisesti suori-

tettuihin muotokuviin, joissa niinkuin hänen

historiakuvissaankin Caravaggiota ja Riberaa
muistuttava jyrkkä valo lankeaa tummaa taus-

taa vastaan. E. R-r.

Bonnemere [honmä'r], Joseph Eugöne
(1813-93), ransk. historioitsija, on kansanval-
taisten aatteitten elähyttämänä julkaissut monta
arvokasta teosta, joista mainittakoon: „Histoire
des paysans" (1856) ;

„La France sous Louis
XIV" (1864) ; „Les paysans avant 1789" (1872) ;

„Histoire de Ia jacquerie" (1873) ; „Hier et au-

jourdMiui ; les habitants des campagnes" (1882).
Bonnet [bone'], Charles de (1720-93),

sveits. luonnontutkija ja filosofi, eli ja vaikutti
enimmäkseen Genövessä ; teki monta mielläkiin-

nittävää luonnontieteellistä huomiota, m. m. että

lehtikirva (AphisJ elää erilaisissa sukupolvissa,
joista toiset sikiävät suvuttomasti („partheno-
genesis") . Sielutieteellisissä ja filosofisissa teok-

sissaan („Essai de psychologie" 1754, „Essai ana-
lytique sur les facultfs de Täme" 1760, ,,Palin-

g^n^sie philosophique" 1769) hän kannattaa sielu-

tieteen erityiskohdissa jyrkkää sensualismia,

mutta yhtyy yleisessä maailmankatsanno.ssaan
teismiin ja idealismiin. Hän puolustaa sielun

kuolemattomuutta, mutta ymmärtää sen siten,

että sielu kuoleman jälkeenkin on yhdistettynä
hienoon eetterintapaiseen ruumiiseen. [Offner,

,,Die Psychologie (^h. B:s", kokoelmassa „Schrif-

ten der Gesells. f. psychol. Forschung" (Leipzig,

1893).] A. Gr.
Bonneval fbonva'1], Claude Alcxandre

(1675-1747), ransk. upseeri, karkasi sotaminis-
terin loukkaamisesta kuolemaan tuomittuna
Hanskasta ensin Italiaan, sitten Itävaltaan,

kohosi siellä kenraaliksi ja taisteli urhoollisesti

Espanjan perintösodassa ja turkkilaissodissa.

1723 hän tuli Alankomaihin tykistön ylikenraa-

liksi, multa joutui pian sen jälkeen, keisarillisen

käskynhaltian kanssa syntyneen riidan johdosta,

vuodeksi vankeuteen. Vankeudesta päästyään
B. lähti Bosniaan, jossa kääntyi 1730 islamin
uskoon ottaen nimen Ahmed. Konstantinopo-
lissa, johon hän nyt läksi, otettiin hänet mieli-

hyvällä vastaan ; hän tuli pasaksi ja tykistöken-
raaliksi, järjesti sitten Turkin tykistön euroop-
palaiseen malliin ja nimitettiin Kios-saaren

käsky nhaltiaksi. 1738 hän joutui epäsuosioon,
eikä hän sen jälkeen enää saanut suunnitelmil-

leen k:uinatusta. (K. B:dt.J

Bonnevie (-il'], Sofie Elisabeth (s.

1853), synt. lS t r ö m e r, Emmy Aeht^n (ks. t.)

sisar; läpikäytyään Oulun tyttökoulun B. har-

joitti laulua Helsingissä ja sai syksyllä 1873 pai-

kan suomalaisessa oopperas.sa, jossa esiintyi kah-
den vuoden ajan, m. m. Azucenana „lrubadu-
rissa", Adalgisana „Normassa", Lady l'amelana
„Fra Diavolossa", Annana ,.Noita-ampujassa".
Mentyään naimisiin B. enimmäkseen toimi lau-

lunopettajana; myöhemmin hän on antanut
sairasvoimistelua.

Bonneville-järvi lbonvi'1-], jääkaudenaikui-
nen suuri järvi, joka sijaitsi nykyisten Sierra

Xevadan ja Kalliovuorten välisessä erämaassa
Pohjois- .\meriikassa. Suuri .'-^uola järvi on pieni

jäännös siitä. Sen entistä laajuutta osoittavat

selvät n. 330 m yli Suolajärven pinnan olevat

rantaviivat. ("VV. S-m.)

Bonni (ransk. boiine = hyvä), lapsenhoitaja,

lasten neiti.
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Bonnier, ruots. kirjankustantajasuku, kotoisin

Tanskasta. — A d o H B. (1806-67), perusti kirja-

kaupan ensin Göteborgiin ja sitten Tukholmaan;
kirjakaupan ohella hän harjoitti kustannuslii-

kettä. Hänen poikansa Isidor Adolf (s.

1843) möi kirjakaupan ja jatkoi kustannuslii-

kettä. 1904 liike kaupan kautta siirtyi Adolf

B:n veljenpojalle Karl Otto B:lle (s. 1856)

ja yhdistyi tämän isän perustamaan kustannus-

liikkeeseen, josta näin tuli Skandinaaviau suu-

rimpia kustannusliikkeitä.

Bonnier [bonje'], Gaston (s. 1853), ransk.

kasvitieteilijä. Sorbonnen yliopiston kasvit, pro-

fessori v:sta 1887, Ranskan tiedeakatemian jäsen

v:sta 1896. Julkaissut erittäinkin kasvibiologi-

sia tutkielmia ja kirjoittanut ajanmukaisia kuvi-

tettuja floristisia käsikirjoja; saanut aikaan
suuria uudistuksia Eanskan koulujen luonnon-

historian opetuksessa.
Bonorum cessio [-nö'-] (lat.) , omaisuuden

vapaaehtoinen luovutus (velkojille).

Bonpland [höplä], Aim6 (1773-1858), ransk.

kasvitieteilijä. Oli A. v. Humboldtin seuralai-

sena tämän retkillä Espanjassa ja Ameriikassa,

joista maista hän toi runsaan, yli 3,000 uutta

lajia sisältävän kasvikokoelman. Ranskassa
Napoleon I uskoi hänelle Navarran ja Malmai-
sonin keis. kasvit, puutarhat, joista hän julkaisi

selityksen. Napoleonin kukistumisen jälkeen

B. matkusti jälleen Ameriikkaan, jossa hän Bue-

nos Airesissa nimitettiin kasvitieteen profes-

soriksi (1816). Asettui myöhemmin lääkäriksi

Brasiliaan, toimi lammasten omistajana ja ap-

pelsiininviljelijänä Uruguayssa sekä perusti

eräällä tutkimusretkellä siirtolan Paraguaybin
(1820). Tämän hävitti ennen pitkää kateellinen

diktaattori tri Francia, joka vangitutti vakoo-

jaksi epäilemänsä B:n ja piti häntä vankina 8

vuotta. B:u herbariostaan tekemät muistiin-

panot on julkaissut Kunth teoksessa „Nova
genera et spccies plantarum" (1815-1825).

Bonsdor£E-s u k u on kotoisin Liineburgista ;

kantaisä tuli Kristiina kuningattaren aikana
Ouluun.

1. Gabriel von B. (1762-1831), lääkäri,

Hauhon kirkkoherran tohtori Petter B:n poika,

anatomian, kirurgian ja eläinlääkäritaidon pro-

fessori Turun yliopistossa. V. 1811 B. määrättiin

silloin perustetun CoUegium medieumin jäseneksi

tullen sen esimieheksi 1815 ; aateloitiin 1819 lah-

joitettuaan samana vuonna yliopistolle naturaa-

liokokoelmansa. Hänen veljensä oli:

2. Jacob B. (1763-1831), teologian profes-

sori, tuli ylioppilaaksi Turussa 1779, opiskeli

Upsalassa, nimitettiin 1786 itämaisen kirjalli-

suuden dosentiksi Turkuun, 1788 teologian do-

sentiksi ja 1807 teologian professoriksi. V. 1807

hän oli pappeinkokouksen puheenjohtajana ja

määrättiin 1817 uutta virsikirjaa ja uutta kirkko-

käsikirjaa valmistamaan asetettujen komiteain
jäseneksi. Täysinpalvelleena hän erosi viras-

taan 1829. B. oli aikansa lahjakkaimpia ja oppi-

neimpia teologeja maassamme. Hänen tieteelli-

nen kirjallinen toimintansa oli varsin huomat-
tava. Hän on julkaissut kielellisen tutkimuksen
Septuagintan Jesaian kirjasta, muistutuksia suo-

malaiseen raamatunkäännökseen ja ruotsink.

runomittaiset käännökset Psalmeista ja Jobin
kirjasta sekä selittäviä huomautuksia näihin.

Teologina hän ei varsin tuntuvasti ottanut vai-

kutusta ajan kielteisestä hengestä ; tälläkin

alalla hän on julkaissut arvokkaita teoksia. Hä-
nen sulava, valistunut tyylinsä ilmenee myöskin
hänen kaunokirjallisissa tuotteissaan. Näistä
ovat latinan- ja kreikankieliset runot paraimpia
mitä meillä on syntynyt; ruotsinkieliset (pari

filosofeeraavaa runoelmaa) ovat puhtaan runou-
den kannalta verrattain vähäpätöisiä.

(K. B:dt.)

3. Johan B. (1772-1840), edellisten veli,

jumaluusopin tutkija, tuli, Porthanin johdolla
väiteltyään ,,De scepticismo historico", 151os. kan-
didaatiksi 1792, opiskeli sitten Upsalassa itämai-

sia kieliä, tuli 1794 näiden aineitten dosentiksi

Turun yliopistoon, 1802 yliopiston kirjastonhoi-
tajaksi, 1807 itämaisten ja kreikan kielten pro-

fessoriksi sekä 1812, mainitun viran tultua jae-

tuksi, kreikan kirjallisuuden professoriksi. Huo-
matuksi B. tuli teräväoppisena, ratsioualisliseua

teologina ; hän julkaisi latinan kielellä suuren
joukon osittain sangen laajoja tutkimuksia, joista

VV. 1809-19 ilmestynyt „De plagis egyptiacis"
(Egyptin vaivoista) sai ulkomaillakin tunnus-
tusta osakseen. Kun B. osoitti vapaamielisyyt-
tään myöskin valtiollisissa kysymyksissä, joutui

hän vähitellen siihen määrin viranomaisten epä-

suosioon, että hänen käskettiin pyytää virka-

vapautta, jota hän v:sta 1823 lähtien nautti, saa-

den kuitenkin pitää täydet palkkaetunsa; 1832

hän täysin palvelleena sai virkaeron. (K. B:dt.)

4. PehrAdolfvonB. (1791-1839) , kemisti

;

B. l:n poika. B. tuli 1816 kemian dosentiksi,

1818 saman aineen apulaiseksi sekä 1823 kemian
professoriksi Helsingin yliopistoon. Ennen pro-

fessoriksi tuloaan B. työskenteli parin vuoden
aikana Berzeliuksen johdolla Tukholmassa ja

luettiin hän jo silloin Berzeliuksen etevimpien

oppilaitten joukkoon. B. on julkaissut eräitä

varsin huomattavia tutkimuksia epäorgaanisen

kemian ja mineralogian alalta. V. 1836 hän sai

Ruotsin tiedeseuralta kultamitalin kirjoituk-

sesta, joka käsittelee ilman vaikutusta metallien

hapetuksessa. Yliopiston opettajana B. oli var-

sin harras ja otti 1838 innolla osaa Suomen
Tiedeseuran perustamiseen. (W. B.)

Hänen veljensä oli:

5. Johan Gabriel von B. (1705-1873),

vapaah., kameralisti, tuli 1815 filos. kandidaa-

tiksi ja 1818 Upsalassa lakit, tohtoriksi. 1817

hän tuli auskultantiksi Turun hovioikeuteen ja

ryhtyi s. v. palvelemaan senaatissa, jossa 1826

tuli kamari- ja tilitoimituskunnan kamreeriksi.

Virkatointensa ohella B. oli jäsenenä useissa val-

tion komiteoissa. 1844 hän erosi virastaan, saa-

den valtioneuvoksen arvonimen, mutta työsken-

teli senkin jälkeen julkisissa toimissa; m. m.

hän oli kruunun virkatalojen ja kuninkaankarta-

noiden hoitoa järjestämään asetetun komitean

puheenjohtajana ja laati ehdotuksen Suomen
kamariicoUegion ohjesäännöksi. Erittäin huomat-

tava oli hänen vaikutuksensa sen johdosta, että

hänelle korkeimmalta taholta usein tuli tieduste-

luita aiottujen hallituksen toimenpiteiden tarkoi-

tuksenmukaisuudesta; tämä johtui suureksi osaksi

hänen läheisestä ystävyyssuhteestaan ministeri-

valtiosihteeri Armfeltiin. Kaikissa toimissaan

B. osoittautui erinomaisen työkykyiseksi ja hal-

linnon eri alojen ja maan taloudellisten olojen
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tarkaksi tuntijaksi. Erittäin on mainittava, että

V. 1850 alulle pantu veroparselien uudistus, jonka
kautta vielä nykyisin pääasiallisesti voimassa
oleva n. s. maakirjaveron määräämis- ja kanta-
mis-järjestelmä otettiin käytäntöön, tapahtui B:n
jo 1827 laatiman ehdotuksen mukaisesti. B:n
toiminnasta valtiollisen elämän alalla mainitta-
koon hänen osanottonsa 1863-64 ja 1867 vuosien
valtiopäiviin; konservatiivina hän usein joutui

vastakkain säätynsä nuorempien jäsenten kanssa.
Myöskin tieteellisenä kirjailijana B. on tehnyt
itsensä erittäin huomattavaksi, julkaisemalla

(1833) laajan teoksen „Storfurstendömet Fin-

lands kamerallagfarenhet, systematiskt fram-
ställd", jota, mitä metodillisia ja muodollisia

puutteita siinä lieneekään, yhä vieläkin pidetään
meidän kameraali-lainoppimme tuntemisen luo-

tettavimpana lähteenä. Ansioidensa johdosta B.

1868 korotettiin vapaaherraksi. (K. B:dl.)

6. Evert Julius B. (1810-98), luonnon-
tiitkijn jn l-:i:ik:iri. B. 3:n poika. Synt. Turussa 24

p. syysk. 1810, yliopp.
1826," fil. kand. ja

niaist. 1832, lääket.

kand. 1834, lis. 1836
j;i toht. 1840. Tuli
1S37 anatomian pro-

-I ktoriksi sekä an;i-

lomian ja fysiologian

.i|>ulaiseksi. Harjoitti

1 >>38-9 opintoja Tuk-
hiilmassa .\nders Ke-
ziuksen johdolla ; mat-
kusti myöhemmin,

1852-3, Ruotsissa,

Tanskassa, Hollan-

nissa, Englannissa ja

Saksassa. V. 1846
anatomian ja fysio-

logian professoriksi

Helsingissä. — Huomattava yliopistonopettajana
siitä, että hän anatomian opetuksessa meillä
pani käytäntöön omakätiset ja tarkat leikkely-

liarjoitukset ja kertaukset, mikä oli tärkeätä,
koska lääkärien opetuksella siihen asti melkoi-
sessa määrässä oli ollut teoreettinen luonne ja

perustunut spekulatsioneihin. Harjoitti 1840- ja

50-luvuilla innokasta tutkijan ja julkaisijan

työtä vertailevan anatomian alalla, työtä jolle

oli ominaista yksityiskohtainen tutkimus ja

vertailu erikoisesti ihmiseen; niin hän käsitteli

mateen kallonluita, ihmisen ja useiden eläinten
(lampaan, variksen, kurjen, mateen, rauskun)
aivohermoja, ihmisen y. ra. sisälmyshermostoa.
erinäisiä verisuonia, lintujen solisluita y. m.
Teostensa kautta hänen onnistui ensimäisenä
Suomessa suuressa määrin herättää aikuisissaan
nuorissa lääkäreissä halua itsenäiseen tieteelliseen

luonnontutkimukseen, osaksi anatomian, osaksi
lääkintUopin alalla. Saavutetut anatomiset tulok-

set, julkaistut o.saksi Suomen tiedeseuran Acta-
sarjassa, osaksi väitöskirjoina, tunnustetaan vie-

läkin arvokkaiksi. — Käytännöllisenä lääkärinä
ja lääketieteellisenä kirjailijana B. oli myös erin-

omaisen uuttera (v:sta 1835). Hän on erittäin

muisteltava siksi, että lääkkeiden ohella myös
käytti kylmävesiparanuusta (Kupittaalla lähellä

Turkua v:sta 1853). Samoin hän luopui myös
oikeuslääketietees.sä vallitsevasta mielivaltaisesta

£. J. Bonsdord.

kuolettavien ruumiinvammojen jaoituksesta, ja

aiheutti senkautta väittelyn, joka johti luonnol-
lisempaan käsitykseen oikeuslääketieteen suh-

teesta lainsäädäntöön. — Professorina ollessaan

B. vaikutti erinomaisen tarmokkaasti yliopiston

kokoelmien hyväksi. Tosin raukesi hänen ensi-

mäinen suunnitelmansa ruveta eläintieteilijäksi,

mutta vuosisadan keskivälillä sai työteliäs ana-
tomi, Magnus von \Vrightin avulla, toimeen oi-

vallisen kokoelman Suomen lintuja (joka vie-

läkin kuuluu yliopistomme parhaimpiin) sekä
linnunmunia ja kaksisiipisiä hyönteisiä. V. 1858,

kun yliopisto sopi Societas pro fauna et flora

fennica-seuran kanssa kotimaisten kokoelmien
ylläpidosta, ei yliopistolla ollut mitään muita
eläintieteellisiä kokoelmia Suomesta kuin B:n.

Hänen ahkeran ja uhrautuvan toimintansa täh-

den saivat hänen toimestaan syntyneet kokoel-

mat „Bonsdorffin Museon" nimen. — Otettuaan
v. 1871 eron virastaan B., jonka mielenkiintoa
tieteelliselle perustukselle nojautuva maanvilje-
lys aina oli herättänyt ja joka myös oli julkais-

sut useita sitä käsitteleviä kirjoituksia, melkein
yksinomaan omisti työnsä Uskelassa olevan maa-
tilansa Eriksbergin hoitoon. 1880-luvulla hän
tuli vähitellen yhä sokeammaksi ; kuoli tilallaan

30 p. heinäk. 1898. [Otto E. A. Hjeltin sepittämä
muistokirjoitus (Acta Soc. Se. Fenn., XXVI,
1900).] J A. P.

7. Axel Edvard B. (s. 1839), suomal.
geodeetti (ven. palveluksessa), papinpoika; sai

koulukasvatuksensa Suomen kadettikoulussa ja

nimitettiin, käytyään Pietarin tykistöakatemian
ja yleisesikunnan akatemian geodeettisen osas-

ton, topografikunnan geodeetiksi. On sittemmin
Venäjällä ja Suomessa johtanut useita topogra-

fian alaan kuuluvia töitä. Ylennettiin kenraali-

majuriksi V. 1888. On julkaissut muutamia tie-

teellisiä tutkimuksia, m. m. ..Fenniassa" Suomen
rannikkojen kohoamisesta. J. L-g.

8. Ernst .Jakob Waldemar B. (s.

1842) (Axel Edvard B:n veli), koulumies ja

matemaatikko. Filos. tohtoriksi 1871 : nimitet-

tiin V. 1863 Jyväskylän seminaarin lehtoriksi ja

v. 1875 matematiikan ja luonnontieteiden yli-

opettajaksi suomalaiseen normaalilyseoon, jossa

virassa vieläkin on. Vuodesta 1891 alkaen kou-

lunopettajien edustajana ottanut osaa valtio-

päiviin vuoteen 1900 saakka. Nimitettiin v. 1906

Suomen kauppakoulujen tarkastajaksi. Sai pro-

fessorin arvonimen 1884. — On julkai.ssut joukon
tieteellisiä tutkimuksia, etupäässä invariantti-

teorian ja korkeamman geometrian alalta. On
sitä paitsi koulujen tarpeeksi matematiikan eri

aloilta toimittanut oppikirjoja ja esimerkki-
kokoelmia, jotka ovat hyvin laajassa käytän-
nössä, sekä yleistajuisen „Tähtitieteen" (Hels.

1899). J. L-g.

9. Hjalmar Gabriel von B. (s. 1858),
lääkäri, professori; tuli 1889 lääketieteen ja

kirurgian tohtoriksi väitöskirjallaan „Studier
öfver den tuberkulösa höftleds inflammationen";
nimitettiin 1902 kirurgian ylimääräiseksi pro-

fessoriksi. B:n toiminta sekä käytännöllisenä
liiäkärinä että myöskin tiedemiehenä on laaja

ja monipuolinen. Vuodesta 1897 B. on ollut

Helsingin diakonissalaitoksen kirurgi-sen osaston
ylilääkärinä: vuoden 1900 hän oli Suomen lää-

käriseuran puheenjohtajana. Hänen opintomal-
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koistaan mainittakoon hänen valtion kustannuk-
sella tekemänsä matka Kreikkaan sairasliuone-

ja sotilashoito-olojeu tutkimista varten Turkin
ja Kreikan välisessä sodassa 1897. M. OB.

10. Carl Gabriel von B. (s. 1862), his-

toriantutkija, tuli 1887 pohjoismaiden historian

dosentiksi, palveli 1884-89 ylim. amanuenssina
Suomen valtionarkistossa, teki tieteellisiä tutki-

musmatkoja ulkomaille ja nimitettiin 1898 poh-

joism. historian ylim. professoriksi. B. on tut-

kinut erittäinkin läänityslaitoksen ja Suomen
kaupunkilaitoksen historiaa. Huomattavin hänen
tutkimustensa tuloksista on „Äbo stads historia

under sjuttonde seklet" (I osa 1889-94, II osa

1898-1904).

Bon sens [bö sä'] (ransk.), terve järki.

Bon soir jbö suu'r] (ransk.), hyvää iltaa.

Bonsuuri ks. B o n j o u r.

Bon ton [bö tö'] (ransk.), hyvä, sopiva käytös-

tapa.

Bonum (lat.) , hyvä, omaisuus. — Commune
b o n u m, yhteinen omaisuus. — S u ra m u m
bonum, korkein hyvä.
Bonus (lat.) , hyvä. Bonus eventus, me-

nestys.

Bonvalot [hövalö'], Pierre Gabriel
Edouard (s. 1853), ransk. löytöretkeilijä,

kulki talvella 1887 kansalaisensa Capus'n kanssa
Pamirin poikki Venäjän Turkestanista Intiaan,

jota tietä ei ennen kukaan eurooppalainen ollut

kulkenut. 1889-90 B. johti Orleansin prinssin

Henrikin retkikuntaa Keski-Aasiassa Tibetiu

halki Tonkiniiu. B. on useissa teoksissa tehnyt
selkoa matkoistaan.
Bonvicino [-vitsVno], Alessandro, it.

taidemaalari, ks. Moretto da Breseia.
Bonvin [bövä'J, Ludvig (s. 1850) , sveits.

pappi ja kirkkosäveltäjä ; 1887 hän siirtyi

musiikkitirehtööriksi Buffaloon, Pohj.-Ameriik-
kaan. /. A'.

Bonvivant [böviva] (ransk.), hyväin päiväin

pitäjä, kevyttä elämää pitävä.

Boo Juhonpoika ks. G r i p, Bo Joninpoika.
Bookmaker [bukmeikd] (engl.), vedonlyöntien

ammatillinen välittäjä (varsinkin englantilai-

silla) kilparadoilla.

Book of common prayer ks. Common
p r a y e r-b o o k.

Boola ks. B o 1 a.

Booli (ruots. bäl), malja.
Boomer-puristin [bnmo-], polvipuristin, jolla

painamisen jälkeen silitetään paperia.

Booraksi, boorihapon (ks. t.) natriumsuola
(NajBjO, -|- lOHjO). Esiintyy luonnossakin,

esim. Kaliforniassa ja Ceylonin-saarella; sitä

valmistetaan luontaisesta boorihaposta tai muu-
tamista mineraaleista (boronatrokalsiitista, boro-

kalsiitista tai borasiitista) keittämällä niitä

happamen natriumkarbonaatin kera. Booraksia
käytetään helposti sulavissa lasilajeissa, emal-
jeissa, lasituksessa ja posliiniväreissä sekä juo-

tettaessa, jolloin se metallipinnalle sulatettuna

liuottaa metallioksideja ja siten puhdistaa metal-

lit juottopaikoilta. Booraksia käytetään myös-
kin vernissa- ja lakkatenllisuudessa sekä lääke-

aineena ja veden pehmittäjänä. S. V. H.
Boori, epämetalleihin kuuluva alkuaine (B

;

at.-p. 11,0 ; om.-p. 2,P) ; ei esiinny luonnossa va-

paana, vaan yhdistyksissä, joita ovat boori-
37. Painettu »/;09.

happo (H3BO3) sekä boorihapon suolat, n. s.

boraatit. — Booria valmistetaan kuumenta-
malla booritrioksidia magnesiumijauheen kera:
näin saatu boori on amorfista, vihertävänruskeaa
jauhoa, mutta jos sitä sulatetaan aluminiumin
kera grafiittiupokkaassa ja aluminiumin ja boo-

rin seos ennen sulattamista ilman vaikutuksen
ehkäisemiseksi peitetään hiilijauholla, liukenee
boori aluminiumiin ja jähtyessä eroaa siitä kitei-

.senä ; kun aluminiumi liuotetaan pois jollain

sopivalla hapolla, saadaan boori erotetuksi

kovina, timantteja muistuttavina kiteinä, jotka,

sisältävät hiukan hiiltä ja aluminiumia. Boori
ei sula sähköuunissa; ilmassa 700° kuumennet-
taessa se syttyy ja palaa booritrioksidiksi. B.

on niitä harvoja alkuaineita, jotka suorastaan
voivat yhtyä typpeen. Kuumennettaessa b;ia

typossä saadaan boorityppi BN.
Boorihappo, H3BO:,, saadaan pääasiallisesti

Toscanan kuumista lähteistä, n. s. f u m a r o-

1 e i s t a, joiden höyryt sisältävät runsaasti boori-

happoa. Höyryt johdetaan veteen, josta sitten

kiteytetään boorihappo puhtaaksi ; se on kau-
neissa, kiiltävissä levyissä kiteytyvää ainetta;

vaikuttaa mätänemistä ehkäisten, ja sitä käyte-

tään senvuoksi lääke- sekä säilytysaineena (n. s.

boori vedessä on tavallisesti 2-4 % boori-

happoa) .

Boorihappoanh.ydridi ks. Booritriok-
sidi.
Boorisalva, boorihappoa sisältävä rasvan-

tapainen voide. Engl. lääkärin Listerin mukaan
valmistetaan boorisalva seuraavista, ainemääristä:

boorihappoa ja valkeaa vahaa kumpaakin 5 g
sekä manteliöljyä ja paraffiinia kumpaakin 10 g.

Tässä muodossaan on salva jokseenkin jäykkää

;

panemalla enemmän öljyä ja vähemmän vahaa
saadaan pehmoisempi voide. Sitä käytetään ylei-

sesti ja suurella menestyksellä kaikenlaisten haa-

vojen hoidossa. M. 0-B.

Booritrioksidi (boorihappoanhydridi,
booriseskvioksidi) (BjOj) saadaan boori-

haposta sitä kovasti kuumentamalla. B. on väri-

töntä, hyvin kovaa, läpinäkyvää, haurasta ainetta

ja muuttuu ilmassa kosteuden vaikutuksesta

boorihapoksi. Boorihappoanhydridi liuottaa me-
tallioksideja värjäytyen silloin eri tavoilla;

tämän ominaisuutensa takia käytetään sitä —
tai niitä booriyhdistyksiä, joista kuumennet-
taessa syntyy boorihappoanhydridiä — analyyt-

tisissä tutkimuksissa kyseessä olevien metallien

reagenssina. S. V. II. fW. B.)

Bo'otes (kreik. boö'tes = „härillä kyntäjä"),

pohjoisella taivaalla oleva tähtikuvio, jossa on

l:seen suuruusluokkaan kuuluva punainen tähti

Arcturus. (V. V. K.)

Booth [bujij, Charles (s. 1840) , engl. demo-

grafl ja tilastotieteilijä, 1892-94 „Royal statisti-

cal society"n presidentti. Hän on tehnyt itsensä

tunnetuksi Englannin ja varsinkin Lontoon köy-

hälistön taloudellisia, yhteiskunnallisia ja uskon-

nollisia oloja kuvaavalla, erinomaisen perusteel-

lisella teoksellaan „Life and labour of the people

in London", joka ilmestyi 17 nidoksessa 1889-

1P03. Tutkimuksillaan hän sai toteen näytetyksi,

että kolmas osa Lontoon asukkaista elää köyhyy-

dessä. B. on vapaan ja yleisen vanhuudenvakuu-
tuksen innokas puolustaja ja on esittänyt tästä

asiasta mielipiteitään kirjoissaan „Pauperism
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\\ illinm liucpth.

and endowm('nt of old age" (1892), „The aged
roor" (1894) ja „01d age pensions" (1899).

Booth [bulj]. 1. EdwinThomasB. (1S33-

93), amer. näyttelijä, näyttelijä J uni us B r u-

tus B:n poika. Hänen maineensa perustuu Sha-
kespearen osien, kuten Macbethin, Sliylockin,

Jagon, Hamletin realistiseen, mutta henkevästi
tutkittuun tulkitsemiseen. Hän teki laajoja uäy-
täntömatkoja Eurooppaan 1864 ja 1882, saavut-
taen suurta suosiota, sekä johti omaa teatteriaan
Ne\v Yorkissa 1869-74. — 2. Hänen veljensä
John Wilkes B. (1839-65), hänkin näytte-
lijä, murhasi 1865 presidentti Lincolnin, pääsi
pakoon, mutta löydettiin ja ammuttiin, kun ei

antautunut. 1'. K-i.

Booth [hiip], William (s. 1829), pelastus-

armeian perustaja. B. oli nuoruudessaan liit-

tynyt metodisteihin,

tullen 1846 maallikko-
saarnaajaksi ja 1853

papiksi. Hän oli

valtava herätyssaar-

naaja, mutta hänen
räikeät käännytys-
keinonsa tuntuivat
monesta arvelutta-

vilta; kun hänen
vaikutukselleen sen

takia asetettiin es-

teitä, erosi hän meto-
disteista ja alkoi yh-

dessä vaimonsa Cathe-

rine Mumfordin (1829

-90) kanssa 1865 va-

paan evaukelioimis-

tiiimcn Itä-Lontoossa, omistaen työnsä varsinkin

syvimmälle vajonneitten kohottamiselle. Tästä

„Itä-Loutoon kristillisestä lähetyksestä" muo-
dostui 1877 pelastusarmeia (ks. t.),

jonka ,,kenraaliksi" B. tuli ja jonka johdossa

hänen harvinainen järje.stämiskykynsä on osoit-

taunut. Nerokkaasti hän on osannut valita juuri

sellaisia keinoja, jotka ovat omiansa tehoamaan
joukkojen tunne-elämään. Armeiau asioissa B.

on tehnyt laajoja matkoja ympäri maapallon,

käyden kahdesti Suomessakin (1897 ja 1909).

B. on tavallaan etevä puhuja: ci erittäin aate-

rikas, mutta käytännöllinen ja tarmokas, ja

hän valaisee mielellään esitystään kertomuksilla

ja numeroilla laajasta kokemuksestaan. B:n
toiminta, joka ensin etupäässä tarkoitti uskon-

nollista herätystä, on vähitellen laajentunut

suurisuuntaiseksi yhteiskunnalliseksi työksi,

jonka ohjelman hän hahmoittcli kirjassaan „In

darkest England and the way out" („Pimeim-

mässä Englannissa ja tie ulos". 1890), käsitellen

siinä etenkin suurkaupunkien .synnyttämiä epä-

kohtia, tseat Btn perheen jäsenet ovat tiirkeiillä

tavalla olleet hänen elämäntyössään osallisina,

vrt. r e 1 a s t n s a r m e i a. J. G.

Boothia Felix [hupia filiknj, Pnhj.-Amerii-

kassa, mantereen pohjoisin niemimaa, jonka

kapea kannas, B.-kannas siihen yhdistää. B. F:n
länsipuolella on Franklinin-salmi ja itäpuolella

B. -lahti. Pohjoisessa Bellot-salmi erottaa Som-
merset-saaren niemimaasta. John Hoss löysi

B. F:n 1830 ja antoi sille nimen löytörctken rik-

kaan kustantajan, lontoolaisen viinakauppiaan
Feli.K Boothin mukaan. Niemimaan länsiranni-

kolla 70° 05' pohj. lev. James Clark Koss löysi

1831 magneettisen pohjoisnavan. W'. S-m.
Bopp, Franz (1791-1S67), kuuluisa saks. kie-

lentutkija, vertailevan indoeurooppalaisen kieli-

tieteen perustajia, v:sta 1825 itämaisen kirjal-

lisuuden ja yleisen kielitieteen professori Ber-
liinin yliopistossa. Hänen pääteoksensa „Ver-
gleiehende Grammatik des Sanskrit, Zend, Ar-
menischen, Griechischen, Lateini.schen, Litau-
ibchen, Altslavisehen, Goti.schen uud Deutschen"
(1833-52) on ensimämen tieteellisesti sitova

todistelu ja esitys näiden kielten keskinäisestä

sukulaisuudesta, jota sitä ennen vain oli otak-

suttu todennäköiseksi. Esityö edelliseen oli hänen
käänteentekevä tutkimuksensa sanskritin, krei-

kan, latinan, persian ja germaanilaisten kielten

konjugatsionista (1816). Hänen muista teoksis-

taan on huomattavimpia sanskritin sanakirja

(1830) sekä tutkimus malaijilais-polyneesialais-

ten kielten sukulaisuudesta indoeurooppalaisten
kielten kanssa (1841). [Lefmann, „Franz B.",

Berl. 1891-97.]

Bora, kylmälle tuntuva, kuiva, pohjoinen tahi

koillinen tuuli, joka etupäässä talvisaikaan pu-

haltaa Adrian-meren itäosassa Triestin seutu-

viita Albaniaan. Sille omituisia ovat ankarat,

lyhyet vihurit (nopeus usein 60 ra sekissä). B.

syntyy joko alhaisen ilmanpaineen vallitessa

Adrian-meren kaakkoisosassa, tahi ilmanpaineen
suuretessa Keski-Euroopassa, jolloin ilma Karst-

ylängöltä virtaa rannikolle. (W. S-ni.)

Bora [ö-j, Katharina von (1499-1552),

Lutherin puoliso; 10 vuoden vanhana tyttönä

hänet lähetettiin Nimtz-
schin sistersiläisluostariin

ja 16 vuoden vanhana hä-

net vihittiin nunnaksi.
Uskonpuhdistuksen aattei-

den valtaamana hän yh-

dessä 8 muun nunnan
kanssa yöllä huhtik. 4 ja

5 p:n välillä 1523 pakeni
Wittenbergiin, jossa hän
sai asunnon kaupungin
kirjurin Filip Reiehcn-
bachin luona. 13 p. kesäk.
1525 hän meni naimisiin
Lutherin kanssa ja laski

siten perustuksen ensimäi-
selle uskonpuhdistuksen elähyttäraälle kodille.

(L. a.)
Boraatti, yleinen nimitvs boorihapon (ks. t.),

II5BO,, suoloille.

Boraciitti ks. B o r a s i i 1 1 i.

Boraksi ks. Booraksi.
Borasiitti, mineraali, joka sisältää magne-

siumboraattia ja magnesiumkloridia. Muodostaa
pieniä värittömiä regulaarisia kiteitä. Siihen
on sekoittunut usein muita vieraita aineita,

jotka antavat sille harmaan värin. B. on kovaa;
tavataan kipsissä, anhydriitissä ja vuorisuolassa
useissa paikoin Saksassa.
Borassus, palmu..,uku. Ii. flabcllifoniiis, ylei-

nen V i u h k a p a 1 m u. p a 1 m y r a p a I m u,

v i i n i p a 1 ra u, on 20 m:iin korkea puu, joka
hyödyllisyytensä puolesta vetää vertoja taateli-

ja kookos|)alnunlle. Itä-Intiassa, jossa se esiin-

tyy sekä viljeltynä että villinä, juoksutetaan
haavoitetuista hedelmistöperistä ja nuorista ve-

Kiithariiia v, Hora.
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Borassus-palmu.
kukku, b kukinto.

soista imelää nestettä n. s. „toddy"a, joka hel-

posti alkaa käydä, jolloin siitä tislataan arrak-
kia. Nesteestä saadaan sen li-

säksi sokeria, „jaggarasokeria".
Rungon ytimestä saadaan saa-

goa, hedelmät ovat alkuasuk-
kaiden jokapäiväisenä ruokana,
nuoria versoja käytetään vihan-

neksina, lehtiä kattojen peit-

teiksi ja palmikoimistöihin.
Vanhat rungot ovat lujia ra-

kennushirsiä ja arvokkaita
tarvepuita. Malabar-ranuikolla
käytetään valkeita nuoria leh-

tiä paperina, jolle kirjoitetaan
rautapuikoilla.
Borbäs, V i n c e [borbilx

vintsä] (1844-1905), unkaiil.
kasvitieteilijä. Käsitellyt eri-

näisissä julkaisuissa kotimaansa
kasvimaantiedettä sekä kir-

joittanut nionografioja moniaista siemenkasvi-
suvuista.

Borchgrewink, Carsten (s. 1864), uoij.
etelänapamaitten tutkija. Siirtyi 1888 Austraa-
liaan, missä hän toimi maanmittarina ja luon-
nontieteitten opettajana. V. 1894 B. lähti norjal.
„Antarctic" nimisellä hylkeenpyyntilaivalla etelä-

uapamaihin. — Pidettyään esitelmän 6;nnessa
kansainvälisessä maant. kongressissa Lontoossa
1895, B. sai englantilaiset kustantamaan retki-

kunnan etelänavalle. Hän talvehti antarktisella
mantereella ja eteni 1900 täällä pitemmälle kuin
kukaan muu ennen häntä (78° 50' etel. lev.).

Hän määräsi myös magneettisen etelänavan ase-
man. V. 1902 Washingtonin maant. seura lähetti
hänet Martinique-saarelle tutkimaan suurta tuli-

vuorenpurkausta. Matkoistaan hän on kertonut
teoksissaan „First on the Antarctic contiuent"
sekä .,Noermest sydpolen 1900''. Lontoon Eoyal
Society on julkaissut hänen tieteelliset havain-
tonsa. W. S-m.
Borchsenius, Otto Frederik Christian

(s. 1844), tansk. kirjailija, alkuaan Brandesin
vaikutuksen alainen, mutta sittemmin hänen
kiihkeä vastustajansa „Morgenbladet" ja „Dan-
nebrog" lehdissä. B. on julkaissut Tanskan
19:nnen vuosis. kirjallisuushistoriaa valaisevia
teoksia, kuten „Fra fyrrerne" (2 nid. 1878-80) ;

„Hjemlige interiörer" (1894) ja „To digtere"
(1880). — Myöskin ruotsalaiseen kirjallisuuteen
B. on tutustuttanut tanskalaisia, kääntämällä
tanskaksi Eydbergin, Strindbergin ja rouva
Edgrenin teoksia. V. K-i.

Bord [hurd] (ruots.), laivanlaita, laivan-
parras.

Borda /-o7, J e a n Charles de (1739-99),
ransk. matemaatikko ja upseeri, oli ensin insi-

nöörinä, mutta siirtyi sitten meriväkeen. Häntä
pidetään ranskalaisen laivanrakentajakoulun pe-

rustajana. Sitäpaitsi hän on tehnyt itsensä tun-
netuksi useilla tieteellisillä tutkimuksilla ja tuli

aikaiseen akatemian jäseneksi. B. on määrännyt
sekuntiheilurin pituuden uudella ja varsin tyy-
dyttävällä menettelytavalla ja oli yhdessä mui-
den ranskalaisten oppineiden kanssa mukana
metrijärjestelmän käytäntöön ottamista järjes-

tettäessä. (V. V. K.)
Bordeaux [bordö'], eräs atsoväriaine (ks. t.) .

Bordeaux [bordö'], Gironden departementia
pääkaupunki ja Ranskan suurin merikauppa-
paikka Atlantin rannikolla, Garonne-joen vasem-
malla rannalla, n. 100 km sen suulta. 251,947 as,
(1906). B. on Ranskan viinikaupan pääpaikka.
Satama on matala, joten isot laivat joko käyt-
tävät Pau il laein ulkosatamaa, tahi saapu-
vat kaupunkiin nousuveden aikana. Laiturit
ulottuvat 7 km pituudelta pitkin joen kumpaa-
kin rantaa. Sen yli on rakennettu 487 m pitkä
silta etukaupunkiin La Bastideen ja rautatie-
silta. Sataman pohj.-osa on varustettu sulku-
altailla, joissa vesi aina pysytetään nousuveden
tasossa. B. on rakennettu tasaiselle maalle.
Sen kauppa on vilkas ja keskittyy etupäässä
Judaique-kadulle. Suuret viinivarastot ovat B:n
pohj.-osassa. B:n kautta viedään suuret määrät
kuivatettua turskaa Newfoundlandista Espan-
jaan ja Italiaan. Sardiinisäilyketehtaita, osterin
vientiä. Näitä saadaan Arcachon-lahdesta(ks t.)

,

missä Euroopan suurimmat osterimatalikot
sijaitsevat. Muita tärkeitä kauppatavaroita ovat
vuodat, siirtomaa- ja puutavarat, vihannekset ja
hedelmät. Teollisuus on tärkeä. Harjoitetaan
laivanrakennusta, lasin-, tynnyrin- ja liköörin-
valmistusta, kemiallista teollisuutta y. m. B:ssa
on yliopisto, siirtomaainstituutti, tiedeakatemia,
taide-, meri-, kauppa- ja maanviljelyskoulu, oppi-
kouluja, seminaari, kirjasto, tähtitorni y. m.
Prefektin asunto. B:n nimenä oli aikaisemmin
B u r d i g a 1 a, joka oli pääpaikka biturigein
maassa : roomalaisaikaan se oli Aqvitania Se-
cunda nimisen maakunnan pääkaupunki. Keski-
ajalla se tuli 1159 Englannin vallan alle ja saa-
vutti suuren kukoistuksen. Keskiajalla oli B:ssa
neljä kirkolliskokousta. 1451 ranskalaiset val-

loittivat sen takaisin. Vallankumouksen aikana
jakobiinit hävittivät sitä, se kun oli girondistien
pääpaikka. V. 1871 kokoontui B:hon se kansallis-

kokous, joka valitsi ThiersMn hallitusvallan joh-

tajaksi ja vahvisti rauhanehdot Saksan kanssa.
W. S-m.

Bordeaux-viinit [bordö'-], kehuttuja, hyvin
kestäviä viinilajeja, punaisia ja valkeita, joita

etupäässä saadaan Gironden departementista
Ranskasta. Tunnetuimmat punaiset lajit ovat
Chateau Lafitte, Chateau Latour, Chateau Mar-
gaux, Ch.äteaux Haut-Brion, Palmer, Pontet-
Canet; paljon käytetty valkea laji on Sauterne-
viini. LTseilla b.-viineillä on nimensä valmistus-

paikkansa mukaan. Alkoholin keskimääräinen
painoprosentti on n. 8, ekstraktia on n. 2,4 %.

Bordelli (ransk. bordel)
,

poliisin valvonnan
alainen haiireudenharjoituspaikka.
Bordereau [bordrö'] (ransk.), luettelo: lista,

jossa luetellaan mukana seuraavat asiakirjat ja

paperit. Kuuluisa on se b., jolla Dreyfusin jutussa

oli niin huomattu sija.

Border States fbödd steits], Pohjois-Amerii-

kassa, ,, rajavaltiot" ; niin nimitettiin aikanaan
pohjoisia orjavaltioita Delaware, Maryland, Ken-
tucky, Missouri ja Virginia, jotka kuitenkin
viimeksi mainittua lukuunottamatta kansalais-

sodassa liittyivät pohjoisvaltioihin.

Bordes [bord], Charles (s. 1863) , ransk.

säveltäjä, C^sar Franckin oppilas. B. on tutkinut
baskilaisia kansansävelmiä ja vanhaa kirkko-
musiikkia; johtaa Pariisissa v. 1898 perustettua
kirkkokuoroa „Schola cantorum de St. Gervais".
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Bordighera f-ge'-], kaupunki Italiassa, meren-
rannalla n. s. Riviera di Ponentella, Porto Mau-
rizion provinssissa, lähellä Ranskan rajaa, 4,673

as. (1901). Kuuluisa talviparannuspaikka (tal-

ven keskilämpö 11-12°), palmulehtoineen ja kau-
niine taloineen.

Bordogni [-do'nji], Giulio Marco (1788-

1S5G), it. laulunopettaja, tuli 1820 opettajaksi

Pariisin konservatoriin. Hänen oppilaitaan oli

m. m. Henriette Sonntag sekä useat muut kuu-
luisuudet. Hänen „Solfeges pour le chant" ovat
meilläkin tunnetut. /. E.
Bordone [-dö'-], Par is (1500-71), venetsia-

laiufu maalari, Tizianin oppilas. B. on työ.isken-

nellyt monessa Pohjois-Italian kaupungissa,
mutta pääasiallisesti Venetsiassa, jonka lisäksi

hän oli jonkun aikaa Ranskassa (Vasari'n mu-
kaan 1538 Frans I:n, Federici'n mukaan 1559

Frans II:n hovissa) sekä myöskin Fuggerin kut-

sumana Augsburgissa. Hän on maalannut ver-

tauskuvallisia, mytologisia ja raamatullisia ku-
via, mutta paraimmat ovat hänen melkein kaik-

kiin Euroopan museoihin levinneet muotokuvansa,
etenkin ihannoidut punatukkaiset, silkin- ja

kirsikanhohteiset naiskuvat, joissa hän jatkaa
Tizianin ja Palman taidetta ollen kuitenkin
värityksessään räikeämpi ja kaavamaisuuteen
menevä. Erityisesti onnistuneet, sointuvan kau-
niit ovat sitävastoin värit ja kuUanvälkkyvä
ilma hänen pääteoksessaan „Kalastaja tuo P.

Markuksen sormuksen Venetsian dogille" (Ve-

netsian Akatemiassa). Tässä kansantarua esit-

tävässä isossa taulussa, jota on sanottu „maail-

man kauneimmaksi seremoniakuvaksi", kiinnit-

tää huomiota komea arkkitehtuuri, mainio pers-

pektiivinvaikutus ja tyypillisen venetsialainen,

ylimyksellinen juhlatunnelma. E. R-r.

Borduna /-»'-/, urkuäänikerta, tavallisimmin
16-jalkainen, joskus myös 8-jalkainen ; sen ääni

on tumma, jopa karkeahko, sovelias täyteääneksi.
7. K.

Bordunus [-dii'-] (lat., it. hordone, ransk. hour-

don), keskiaikainen nimitys bassokielille, jotka

olivat viulusoittimon kaulan sivulla ja joita näp-

päämällä saatiin jousella soitettavan sävelmän
pohjabasso. Samaa nimitystä käytettiin myös
merkitsemään posetiivin kaltaisen organistrumin
sikä säkkipillin bassosäveliä. I. K.
Bore (bftrcj (ruots. < kreik., ks. Bo rea s),

pohjatuulen ja talvimyrskyjen haltija.

Boreaalinen, pohjoinen, vrt. B o r e a s.

Boreas /-e'äs] (kreik.), pohjoistuuli, jota

muinaisajalla palveltiin jumalana.
Borel /-e'//, Emile (s. 1871), ransk. matemaa-

tikko, v:sta 1897 opettaja Ecole normalessa Pa-
riisissa, tullut tunnetuksi tunktsioniteoriaa käsit-

televistä tutkimuksistaan, julkaissut korkeam-
man matematiikan käsikirjoja ja vaikuttanut
alkcismatematiikan opetuksen uudistamiseksi
kouluissa m. m. julkaisemalla oppikirjoja, joiden

periaate suuresti poikkeaa tavaksi tulleesta.

Borelius /-«'-/, Johan Jakob (s. 1823),

ruots. filosofi, tuli 1866 teoreettisen filosofian pro-

fps.^^oriksi Lundiin, erosi siitä toimesta 1898.

Ollen Hegelin filosofian innokas kannattaja B.

joutui 1850-luvulla erittäin ankaraan tieteellis-

kirjalliseen kiistaan Boströmiä ja hänen kannat-
tajiansa vastaan („I hvad afscende är Hegel
pantheist?", 1851; „Den dogmatiska rationalis-

mens strid mot den spekulativa filosofien", 1857

;

,,Kritik öfver den boströmska filosofien", 2 vhk.
1859-60 y. m. kiistakirjoituksia). On sittemmin
julkaissut m. m.: „Lärobok i den formella logi-

ken" (4 painosta), „Blicke auf den gegenwär-
tigen Standpunkt der Philosophie in Deutschland
und Frankreich" (1885, alkuansa kaksi kirj.

„Nordisk Tidskrift"issa 1879-80) sekä „Die Philo-

sophie Boströms und ihre Selbstauflösung"
(aikakauskirjassa „Philosophische Monatshefte",
1885). Melkoiseksi osaksi painettu on laaja teos

„Metafysik", jossa B. yhtäjaksoisesti käsittelee

maailmankatsantomme pääkysymj'ksiä ja koet-

taa, luopumatta hegeliläisestä peruskannastaan,
ottaa huomioon ja sulattaa katsantotapaansa rea-

listisen ja luonnontieteellisen tutkimuksen saavu-
tuksia. A. Gr.
Borenius-s u k u johtuu eräästä kiskolaisesta

Henrik Matinpojasta, joka siirtyi 1600-luvulla

Turkuun Ison-Lähteenkorvan taloon harjoitta-

maan kauppaa ja otti nimekseen mainitun talon
nimen. Lähteenkorvan. Hänen poikansa Erik,
pappi, muukalaistutti sukunimensä kääntäen
sen puolittain hebrealaiseksi, puolittain latinai-

seksi, joten siitä tuli Borenius.
1. Henrik Gustaf B. (1802-94), profes-

sori, tuli 1834 matematiikan dosentiksi yliopis-

toon, 1848 yliopiston magneettis-mineralogisen
laitoksen johtajaksi, jona oli v:een 1880. On
julkaissut useita matemaattisia ja fysikaalisia

tutkimuksia.
2. Alexander Ferdinand B. (1808-

81), edellisen veli, tuomiokap. asessori; tuli yli-

oppilaaksi 1825, fil. kand. 1831, matematiikan
lehtoriksi Porvoon lukioon 1833, jossa toimessa
oli lähes 40 vuotta, vihittiin papiksi 1837 ja

valittiin asessoriksi 1870. B. oli edusmiehenä
valtiopäivillä 1863, 1867, 1872 ja 1877. — Hän
oli erittäin innokas kuuromykkäin ystävä, josta
syystä hän myös oli Porvooseen perustetun
mykkäkoulun inspehtorina. On julkaissut m. m.
„Luvun-laskennon oppikirjan".

3. Henrik Gustaf B. (1840-1909), Vaasan
hovioikeuden presidentti, ed. poika, tuli ylioppi-

laaksi 1857, fil. kand. ja maist. 1864, molemp.
oik. kand. 1873, varatuomariksi 1875 ja lakitiet.

kunniatoht. Upsalassa 1893. Sittenkuin B. oli

ensin ollut viroissa senaatissa ja prokuraattorin-
virastossa, hän nimitettiin senaattoriksi 1892
ja presidentiksi 1902. Julkaisi venäjäksi kokoel-
man asiakirjoja Suomen valtiollisen aseman va-

laisemiseksi. B. oli myös tunnettu innokkaaksi
musiikin harrastajaksi, joka nuoremmalla iällään

sävelsi useita onnistuneita kuorolauluja (enim-
mät julkaistut Hahlin „Sävelistössä").

4. Aksel August B. ks. Lähteen-
korva. K. S.

Borg-suku johtuu vänrikki Karl B:sta, joka
1710 Viipurin valloituksessa joutui vangiksi ja

vietiin Tobolskiin, josta palattuaan 1720-luvul!a

kuoli. Tätä sukua ovat:

1. Aron Gustaf B. (1810-83), pappi.s-

mies, tuli ylioppilaaksi 1826, maisteriksi 1832,

teol. kand. 1836, teol. lisens. 1838 ja tohtoriksi
1840. B. toimi jumaluu.sopin dosenttina 1839-42

ja raamatullisen eksegetiikan (selitysopin) pro-

fessorina 1842-45 ja sitten pappina m. m. Kuo-
pion hiippakunnan tuomiorovastina 1857-83. Oli

edustajana tammikuun valiokunnassa 1862 sekä

J
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valtiopäivillä 1863-C4, 1887, 1872 ja 1877-78 sekä

monissa komiteoissa. B. oli aikansa huomatuim-
pia pappismiehiä sekä erittäinkin lämmin sun-

nuntaikoulujen ystävä, joiden hyväksi hän jul-

kaisi m. m. lastenpostilloita sekä katekismuksen
opastuksia.

2. Carl Gustaf B. (1823-95), kielimies,

edellisen veljenpoika, tuli ylioppilaaksi 1842, yli-

määräiseksi suomen kielen lehtoriksi yliopistoon

1854, senaatin kielenkääntäjäksi 1857; oli Suo-

men valtiokonttorin tirehtöörinä 1875-80. Jo
nuorena ylioppilaana B. liittyi heräävään suoma-
laisuuden liikkeeseen ja otti suomen kielen vil-

jelystyöhön huomattavasti osaa. Niinpä hän oli

Suomalaisen kirjallisuuden seuran innokkaimpia
jäseniä sekä sen sihteerinä 1861-62 ja rahaston-

hoitajana 1865-75, suomensi Grimmin ja Ander-
senin y. m. satuja, kehitti asetusten suomen-
tajana (1857-75) suomalaista lakikieltä sekä oli

E. Lönnrotin oikeana kätenä, tämän asuessa

loppuiällään Sammatissa. Sitäpaitsi B. käänsi
ruotsin kielelle osia Kalevalasta („Kullervo, en
episod ur Kalevala", 1851 ;

„Lemminkäinen, en

sängeykel ur Kalevala", 1852), jotka käännökset
olivat arvokkaana valmistuksena K. Collanin

samanlaiselle työlle, ja julkaisi M. A. Castrenin
teoksista 3-6 osan. Ennen kuolemaansa hän tes-

tamenttasi Suomalaisen kirjallisuuden seuralle

10,000 markkaa. E. S.

Borgbacken ks. Porvoon Linnanmäki.
Borgboda [-bu,'-J, maatila Saltvikissa B:n ky-

lässä. Sen lähellä on Borgön vuorella esihistorial-

lisen linnan jätteitä. K. S.

Borgdalsbärg [-ä-], vuorenharjanne Salt-

vikissa Näsin kylän maalla Tobölen järven länsi-

rannalla. Sen koillispäässä on esihistoriallisen

linnan jätteitä. K. S.

Borggreve, Bernard Eobert August
(s. 1836), saks. raetsänhoitomies, toiminut enim-
mäkseen opettajana osittain Poppelsdorf-Bon-
nissa osittain MUndenin metsäakatemiassa (m. m.
johtajana), loppuiällään ollut Wiesbadenin revii-

rin (metsänhoitoalueen) hoitajana, josta hän
täysin palvelleena sai eron v. 1906. Ahkera ja

itsenäinen metsäkirjailija, ollut polemiikissa

enimpien saksalaisten metsätieteellisten kirjaili-

jain kanssa. Tunnettu varsinkin kiivaana ,,maa-

korko"-teorian vastustajana sekä innokkaana
oman keksimänsä „harsinta"-apuharvennustavan
puoltajana. — Paljon käytetty on B:n likimää-
räisyyskaava metsikköjen lisäkasvuprosentin

määräämiseksi: p = 100 "
, jossa (/ merkitsee

^ ds

puun läpimittaa rinnan korkeudella sentimet-
reissä, n niiden vuosilustojen lukua, jotka mah-
tuvat läpimitan uloimpaan sentimetriin (myös
n. s. Presslerin kairalla tutkittuna) ja ^ osoit-

taa, että sekä osoittaja että nimittäjä käsittävät

summan näitä arvoja useista metsikön eri puista.

A. C.

Borghese [-gf'-J. kuuluisa roomalainen aatelis-

suku, kotoisin Sienasta. — C a m i 1 1 o B., oli

paavina 1605-21 (Paavali V). — Francesco
B., edellisen veli, tuli 1607 paavin ylikenraaliksi.
— Marc Antonio B., edellisten veljenpoika,

sai 1605 Sulmonan ruhtinaskunnan. — Paolo
B., edellisen poika, sai vaimonsa Olympia Aldo-
brandinin kanssa Eossanon. — Marc Anto-

nio B. (1730-1800) pääsi vaimonsa Marianna
Salviati'n kautta Salviatin herttuaksi. Tuli 1798
Rooman tasavallan senaattoriksi. — C a m i 1 1 o
Filippo Ludovico B. (1775-1832), edel-

lisen poika, naimisissa Napoleonin sisaren Pau-
linen kanssa, ransk. prinssi ja kenraali, tuli

1808 kenraalikuvernööriksi Luoteis-Italiaan. —
Francesco B. (1776-1839), edellisen veli,

ransk. kenraalimajuri. — Paolo B. (s. 1845),

edellisen pojanpoika, hävitti suvun omaisuuden
ja möi sen kuuluisat taidekokoelmat. (G. R.)

Borghese [-ge'-J. 1. Palazzo B., Rooman
kauneimpia renessanssipalatseja. Sitä alettiin

rakentaa kardinaali Dezzan toimesta 1590 Mar-
tino Lunghi vanhin piirustusten mukaan; Fla-

minio Ponzio valmisti sen lopullisesti 1607 paavi
Paavali V:ttä varten. Viimemainitun kautta
se joutui Borghesen suvun haltuun. Palatsin
pihaa kaunistaa komea kaksikerroksinen pylväs-

käytävä, jossa 96 graniittista kaksoispylvästä
kaarineen synnyttää suurenmoisen arkkitehto-
nisen vaikutuksen. Alakerroksessa oli v:teen
1891 saakka se kuuluisa maalauskokoelma, joka

Villa Borghese.

nyt on Villa B:ssa. — 2. Villa B. (vrsta 1902 on
virallisena nimenä ollut Villa Umberto I),

muinoin Borghesen suvun huvilinna komeassa
puistossa Porta del Popolon ulkopuolella Roo-

massa, kardinaali Scipio B:n perustama 17 vuosi-

sadan alussa. Villa B:n nykyisessä päärakennuk-

sessa V. 1782 uudestarakennetussa barokkityyli-

sessä „Kasinossa" on maailmankuulu. Italian

valtion 1901 ostama taidekokoelma. Alakerroksen

ylen rikkaasti koristetuissa saleissa on kuvan-

veistoksia, joista vähempi osa on uudemmalta
ajalta, kuten esim. Bernini'n kuuluisa nuoruuden
teos „Apollo ja Daphne" ja Canovan huomattavim-

pien veistoksien joukkoon kuuluva „Pauline Borg-

hese" (Napoleon
I:n sisar kuvat-

tuna puolialasto-

maksi Venuk-
seksi), kun taas

suurempi osa on
antiikin ajalta

käsittäen Borghe-
sen suvun maalta
löydettyjä teoksia

ja ollen ainoas-

taan pienen pieni

jäännös siitä jo vanhastaan tunnetusta, kallis-

arvoisesta antiikkikokoelmasta, jonka parhaim-

mat teokset (esim. Agasiaksen „Borghesen miek-

kailija" Louvressa) Napoleon v. 1806 vei Parii-

Pauline Borghese.
(Canovan mukaan.)
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siin. — „Kasinon" yläkerroksessa säilytetään
Palazzo B:sta 1891 siirreltyä maalauskokoel-
maa, joka Rooman verrattain pienistä taulugal-
lerioista on monipuolisin ja Vatikaanin kokoel-
man ohella suurin. Siellä on m. m. Tizianin mai-
nio taulu „Taivaallinen ja maallinen rakkaus",
Correggion „Danae", Rafaelin „Kristuksen hau-
taaminen", Sodoman ,.Pyhä perhe" ja Andrea
del Sarton „Pyhä Magdalena".

E. R-r. & E. S-m.
Borghesi [-ge'-}, Bartolommeo (1781-

1860), kreivi, it. muinaistutkija, on lukuisilla

kirjoituksillaan suuresti valaissut roomalaista
epigrafiikkaa ja numismatiikkaa. Hänen kootut
teoksensa „OeuTres complStes" (10 nid.) ilmes-

tyivät Ranskan instituutin toimesta (Par. 1862-

97). K. J. H.
Borgholm, kaupunki Ruotsissa, ölannin länsi-

rannalla. Kalmarin läänissä, 1,038 as. (1905).

B. perustettiin 1816; aikaisemmin oli täällä

Borgehamn niminen kauppala. B:8ta viedään vil-

jaa, karjaa ja kalkkia. Kylpypaikka. Kuului-
sammat kaupunkia ovat kukkuloilla sen lähei-

syydessä olevat Borgholman linnan suurenmoiset
rauniot. Linna mainitaan jo 1280 ja esiintj-y

usein Ruotsin sotahistoriassa. Se pääsi kuitenkin
jo 15:nnellä vuosisadalla rappeutumaan. 16Ö0-

luvun keskivaiheilla sitä korjailtiin ja rak. nnet-

tiiu Nicodemus Tessinin johdolla, mutta se ei kos-
k;.an valmistunut. Dahlbergin piirros siitä Sue-
cia anliqua et hodierna-teoksessa on siten väärä.
— 1900-luvuIla on ryhdytty raunioiden korjaile-

miseen. (A. R. B.)

Borgia [bordia], esp.-it. aatelissuku. 1. R o d-

r i g o B,, ks. Aleksanteri VI. — 2. Cesare
B. (1476-1507), edellisen

poika, tunnettu kauneu-
destaan ja ruumiinvoimis-
taan, oli tieteen ja taiteen

suosija ja älykäs valtio-

mies, mutta vallanhimoi-

nen ja julma. Hänen isänsä,

paavi Aleksanteri VI, ni-

mitti hänet kardinaaliksi

1493. Hän lähti 1498 Rans-
kaan ja sai kuningas Lud-
vik Xllrlta Valentinois'u

herttuakunnan Dauphin^n
maakunnassa. Sen jälkeen

hän palkkasoturien avulla

valloitti Ke.ski-Italian pie-

niä ruhtinaskuntia ja sai isältään Romagnan
herttuan arvon 1501. B. aikoi perustaa Keski-
Italiaan oman kuningaskunnan, mutta kun Alek-
santeri VI kuoli 1503 ja Borgian suvun vastustaja
Julius II tuli paaviksi, niin C. B:n täytyi lähteä

Roomasta Napoliin, jossa hän vangittiin ja vietiin

Ki-panjaan. 1506 hän pääsi vapaaksi karkaamalla
ja oleskeli sitten lankonsa Navarran kuninkaan
luona. Kaatui 1507 Vianan linnaa piirittäessään.
— Kuuluisa Macchiavelli on teoksessaan ,,I1 prin-

cipe" kuvannut terävästi Cesare B:aa. K. O. L.

3. Lucrozia B. (1478 t. 1480-1519), edel-

lisen sisar, kuvataan kauniiksi, sivistyneeksi ja

taidetta rakastavaksi naiseksi. Hän oli ollut

kaksi kertaa kihloissa ennenkuin meni ensi ker-
ran naimisiin Giovanni Sforzan kanssa (1493),
joka otti hänestä avioeron 1497. Paavi Alek-
santeri VI (ks. t.) naitti hänet 1498 AlfonsoUe,

Cesart' Borgia.

Bisceglian ruhtinaalle, joka oli Xeapelin kunin-
kaan, Alfonso TT:n ;i|>ärä|ioika. Kun hänen vel-

Lucrezia Borgia. (Pinturicchion fresko.)

jensä Cesare oli murhannut tämän hänen toisen

miehensä, hän 1501 meni kolmannesti naimisiin,
tällä kertaa Alfonson, Ferraran perintöprinssin
kanssa, jolle hän synnytti kolme poikaa. Luc-
rezia Borgian nimeen on liittynyt pahamainei-
suus siitä, että häntä on syytetty suure.sta Roo-
massa harjoittamastaan irstaudesta sekä suku-
rutsaisesta suhteesta isäänsä ja veljeensä Cesa-
reen. Kuitenkin puuttuu näiltä syytöksiltä aika-

laisten luotettavia todistuksia. Ainakin oli sanka-
rillisuus ja hurja intohimoisuus, jonka taru on
Lucrezialle omistanut, hänelle vieras. Ferrarassa
hän voitti kansan rakkauden ja sellaisten miesten
kunnioituksen, kuin Alduksen, Bembon, Arioston

y- m.
Hänen legendamaisen tarunsa on Victor Hugo

käyttänyt „Lucrezia Borgia" näytelmänsä ai-

heena (suom. Juhani Aho) . Mainittu näytelmä
on Donizettin samannimisen oopperalibreton poh-
jana. F.nsimäinen, joka koetti puhdistaa L. B:n
maineen, oli Roscoe. Häntä seurasivat myöhem-
min Cerri („Alessandro VI, Papa, e suoi con-

temporanei", Torino 1858; 2 painos 1873-74).

Campori (,,Una vittima della storia, L. Borgia")

,

Antonelli („Lucrez!a B. in Ferrara" 18671,

Zucchetti („Lucrezia B., duchessa di Ferrara",
1869; käänu. saksaksi, Leipzig 1870), Grego-
rovius („Lucrezia B.", Stuttg., 1874). [Höfler,

„Don Rodrigo de Borgia und seine Söhne" (Wien,
1888).] J. Hl.
Borgis (ransk. hourgeois sanan „väännö8")

.

ks. B o u r g e o i s.
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Borgman, Ivan (s. 1S49), veu. fyysikko,

Pietarin yliopiston ]irofessori, suorittanut tutki-

muksia etupäässä sähköopin alalla. T'. V. K.
Borgmästargrund, saari Pietarsaaren kau-

pungin pohjoispuolella ; sillä, metsään hakatussa
aukossa ou B:n johtoloisto Pietarsaaren väylän
varrella. K. S.

Borgnäs ks. Pornainen.
Borgs ks. P u o d i n k y 1 ä.

Borgström, uusmaalainen kauppiassuku, on
ottanut nimensä synnyinkaupunkinsa Porvoon
ruotsalaisesta nimestä, missä se ei kuitenkaan
enään ole edustettuna. Sen jäseniä olivat:

1. J o h a n B. (1723-Sö) , kotilumies, iii. maist.

1748, nimitettiin ilman hakemusta matematiikan,
luonnonhistorian ja talousopin dosentiksi Turun
yliopistoon. Oli Porvoon lukiossa v:sta 1750

alkaen ensin matematiikan ja logiikan, sitten

kaunopuheisuuden (s. o. latinan kielen) ja

vihdoin jumaluusopin lehtorina ja seitsemän ker-

taa opiston rehtorina. Vihittiin papiksi ja sai

Greifswaldin yliopistolta 1756 jumaluusopin toh-

torin arvon.

2. E r i k B. (1767-1829), Helsingin raatimies.

otti osaa Suomen lähetystöön v. 1808 sekä Porvoon
valtiopäiviin 1809 Helsingin edustajana; hukkui
tapaturmaisesti Helsingin Pohjois-satamaau.

3. Henrik B. (vanhempi) (1799-1883),
liikemies, lahjoittaja, B. l:n veljenpojan poika.

S3'ntyi Loviisas-*a huh
tik. 4 p;nä 1799. B.

sai nuorena ja varat-

tomana palvellessaan

puotipoikana Helsin-

gissä y. m. kokea pal-

jon vastuksia, mutta
pääsi sittemmin ruot-

sinkieliseksi kirjeen-

vaihtajaksi erään li-

verpoolilaisen kauppa-
huoneen palvelukseen,

missä toimessa hän
sai tilaisuutta hank-
kia itselleen sekä
kauppias- että yleis-

Heurik Borgstriim. täkin sivistystä. Hän
aloitti 1825 asioitsija-

ja konttoriliikkeen, johon sittemmin yhdistettiin

muita liikehaaroja ja joka vähitellen B:n uutte-

ruuden kautta laajeni yhdeksi maamme suurim-
mista

;
perusti 1834 tupakkatehtaan Helsinkiin.

B. otti osaa Forssan puuvillatehtaan perustami-

seen 1847 ja tuli kauppaneuvokseksi 1851. Hänen
suurta kokemustaan kauppa- ja raha-asioissa

käytti hallitus usein hyväkseen ; niin oli hän
jäsenenä rahanuudistuskomiteassa 1862. B. oli

myös kirjallisuuden ja taiteen ystävä, ja hänen
kotinsa tuli niitä harrastavien piirien keskus-

taksi. Yleishyödyllisiin tarkoituksiin hän antoi

paljon lahjoituksia ja muistettavaa on myös, että

hän 1851 tarjosi J. W. Snellmanille, jolla siihen

aikaan ei ollut mitään tointa, paikan konttoris-

saan. Erityisesti B. harrasti puutarhataidetta.

Niinpä hänen alkuunpanostaan eräs yhtiö ryh-

tyi 1834 Ullanlinnan kylpylaitosta sekä Kaivo-
puistoa suunnittelemaan ja 1851 hän pani alkuun
toisen yhtiön Eläintarhan astuttamista varten,

jonka alueen kaupunki antoi vuokralle. Vuokra-
ajan loputtua 1877 puisto jätettiin kaupungin

omaksi. B. kuoli Helsingissä 30 p. toukok. 1883

ja kiitolliset kansalaiset pystyttivät hänen rinta-

kuvansa Eläintarhaan 1888. — Nai 1827 Karo-
lina Kristina Kjemmeriu, joka paljon toimi Hel-
singin köyhäin hyväksi.

4. Henrik B. (nuorempi) (1830-G5), liike-

mies, taloustieteen tutkija, edellisen poika, yli-

oppilas 1845, lakitieteen kandidaatti 1857. Tutki
senjälkeen matkoilla varsinkin kansantaloutta
ja pankkiliikettä. Palattuaan hän julkaisi ruot-

sin kielellä kirjaset ,,0m hypoteksiöreningar"
(1858) ja „Penningeställningen 1859 och privat-

banker" (1859), joissa hän lausui sen mielipiteen,

että metallirahan tulisi olla ainoana laillisena

maksuvälineenä ja että yksityispankkeja pitäisi

liikkeen parantamiseksi perustaa Suomeen. Pani
alkuun hypoteekkiyhdistyksen (1860) ja Suomen
yhdyspankin (1862), jonka ensimäiseksi toimi-

tusjohtajaksi hän tuli. Oli myös alkuunpanijoita,

kun hallitukselta anottiin pakkokurssin lakkaut-
tamista. Siihen aikaan heräävään valtiolliseen

elämäämme B. otti innokkaasti osaa; niinpä hä-

nen asunnossaan neuvoteltiin toimenpiteistä, kun
yleinen mielipide valiokuntamanifestin kautta
huhtik. 1861 oli joutunut kuohuksiin. B:n lupaa-

van uran katkaisi ratsastusretkellä sattunut

tapaturma.
5. Johan Leonard B. (1832-1907), liike-

ja valtiopäivämies, lahjoittaja, edellisen veli.

Ylioppilaaksi tultuaan B. oleskeli ulkomailla

monta vuotta käytännöllisesti perehtyäkseen
liikealaan ja otti isänsä kuoltua haltuunsa liik-

keen pääjohdon. Oli useampia kertoja porvaris-

säädyn ja suostuntavaliokunnan jäsenenä ja otti

esim. 1885 ja 1891 vuoden valtiopäivillä innolla

osaa tullikysymyksen käsittelyyn. Sortovuosina

elämänsä loppuaikoina B. niinikään esiintyi lail-

listen oikeuksiemme hartaana puolustajana. —

•

Säveltaiteen suosijana B. oli Helsingin Musiikki-

opiston perustajia 1882 ja sen johtokunnan ensi-

raäisenä puheenjohtajana ; testamentin kautta

hän lahjoitti opistolle 200,000 markkaa. Yliopis-

tolle hän on jättänyt „H. Borgströmin stipendi-

rahaston", joka hänen isäu.sä toimesta 1840-

luvulla kerättiin. Rahastosta annetaan apurahoja

musiikkia harjoittaville ylioppilaille. G. K.

Borgundin sauvakirkko Norjassa 20 km:

n

päässä Sognc-vuonon sisimmästä pohjukasta.

K /

Borgundin sauvakirkko.
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rakennettu luult. vuosien 1150-1200 välillä;

säilytetään nykyään muinaismuistona. Erittäin
hyvin säilyneenä se tarjoaa tyypillisen näytteen
Norjan sauvakirkoista (s t a v k i r k e r)

,
jotka

rakennettiin hongasta siten, että seinäkehikkö
tehtiin pitkistä pystysuoraan asetetuista paa-
luista {„sauvoista") . Kirkon melkein neliömäi-
seen, pylväillä eri laivoihin jaettuun päähuonee-
seen liittyy jokseenkin suuri alttarihuone, jossa

on puoliympyränmuotoinen kuorikomero 1. absidi,

ja päähuonecn ulkopuolella kiertää kirkon ym-
päri matala käytävä. Keskilaivan katolla on
pieni neliskulmainen torni. Ornamentiikka nou-
dattaa romaanilaista tyyliä sisältäen kuitenkin
aito norjalaisia aineksia. Hyvin silmää-kieh-

tovan ulkonäön antaa näille sauvakirkoille niiden
jyrkkätaitteiset katot omituisine päätykoristuk-
sineen sekä seinien ja kattojen mustunut paanu-
peite. E. R-r. & E. S-m.
Borgä ks. Porvoo.
Borgön, vuorenkukkula, Borgbodan kylässä

Ahvenanmaan Saltvikissa; kukkulalla on Vi-

kingaböle niminen kivilatomuksesta muodostettu,
yli 250 metriä pitkä kukkulaa piirittävä muuri.

K. 8.

Bori, ks. Boori.
Boris, alkuaan Bogoris (niin bysanttilai-

sissa lähteissä), mongolilaisturkkilaista alku-

perää oleva nimi. Sen ensimäinen kuuluisa kan-
taja oli Bulgaarian ruhtinas B., joka 864 antoi
kreikkalaisten kastaa itsensä ja suurimman osan
kansaansa kristinu.skoon ja otti nimekseen Mi-
kael (ks. Bulgaaria, historia). Loppuikänsä
B. vietti luostarissa ja julistettiin kuolemansa
jälkeen (907) pyhimykseksi. J. J. il.

Boris Gleb, ])ieni maakaistale Ruijassa Paats-
joen länsirannalla, jäi 182G:n rajasopimuksessa
Venäjälle, siellä kun oli vanha venäläinen kap-
peli, jossa kävi kreikkalais-katolisia lappalaisia.

Myöhemmin sinne on rakennettu uusi kappeli-
kirkko. Pyhiinvaelluspaikka.

Boris Godunov [-i'- o'vJ, Fedorovits
(1552-1605), ven. tsaari, tataarilaista sukuperää,
pääsi Iivana IV:n aikana vaikuttavaan asemaan ;

tämän pojan, heikon Fedorin aikana hän johti

kokonaan hallitusta ja naitti sisarensa hänelle.

Kun Fedor kuoli 1598, valitsivat bojaarit B:n
tsaariksi. Ilän perusti linnoituksia ja kaupun-
keja, muun muassa Tobolskin, ja kutsui eteviä
miehiä Ijänsi-Euroopasta Venäjälle; mutta pian
.syntyi levottomuuksia, kun n. s. Vale-llmitri

(ks. t.) kasakoitten ja jiuolalaisen joukon mukana
marssi Moskovaa kohden. B. kuoli äkkiä 1605.

A'. O. L.

Boris ja Gleb, kaksi Venäjän suuriruhtinaan
Vladimir Suuren poikaa, jotka heti isän kuole-
man jälkeen (101.'i) murhasi heidän veljensä

Svjatopolk, joka oli anastanut Kijevin. Kirkko
julisti heidät pyhimyksiksi (1071) ja heidän
kunniakseen rakennettiin kirkkoja. Toukok. 2

jiäivänä (vanhaa lukua), jolloin heidän luunsa
v. 1071 siirrettiin Vysgorodin kau]>unkiin, viete-

tään vieläkin Venäjällä kirkollista juhlaa heidän
kunniakseen.
Borisoglebsk /-e'-/, Tambovin kuvernementin

piirikaupunki Venäjällä, 22,309 as. (1897), Donin
syrjäjoen lloperin ja Grjazi-Tsaritsynin radan
varrella; 230 km Saratovin kaupungista länteen

;

viljakauppaa.

Borisov, kaupunki Venäjällä, Minskin kuver-
nementissa ; n. 15,000 as. Sen pohjoispuolella

kulki Napoleon 1812 joukkoineen Berezinan yli.

Borissa ks. Vanninen.
Borkhusen ks. B u r g h a u s e n.

Borki, kylä \'enäjällä Harkovin kuvernemen-
tissa Kursk-Harkov-Kostovin radan varrella;

siellä 29 p. lokak. 1888 keisarillinen juna suis-

tui kiskoilta, jolloinka 21 henkilöä kuoli ja 37
vahingoittui. Keisari Aleksanteri III, keisa-

rinna, periutöruhtinas (Nikolai II) ja keisaril-

linen perhe pelastuivat vahingoittumatta, vaikka
heidän vaununsa särkyivät.
Borku (Borgu), Ranskan suojeluspiiriin

kuuluva ryhmä vuorisia keitaita Saharan itä-

osassa, Fessanin ja Wadain välillä, Afrikassa

;

16,000 km', n. 10,000 a.s. (tibbuja, puoleksi pai-

mentolaisia). Keidas on tärkeä risteyskohta iVa-
dain, Kanemin ja Fessanin välisille karavaani-
tfille. Ks. myös Borugung. IV. S-in..

Borkum, Kms-joen suulla sijaitseva Itäfriisein

saariryhmään kuuluva, Preussin omistama hiek-
kainen saari Pohjanmeressä, 2,260 as. (1905) ;

marski- ja laidunmaita. Tärkeä loistotorni ja
meripelastusasema. Paljon käytetty merikylpy-
paikka saaren länsirannalla.
Born, Bertrand de, trubaduuri, ks. Ber-

trand de B.

Born. 1. Samuel Fredrik von B.

(1782-1850), maaherra, tuli käytyänsä llaapa-
niemen sotakoulua upseeriksi ja otti kunnialla
osaa 1808-09 vuosien sotaan, kohoten majuriksi.
V. 1810 hän otti eron sotapalveluksesta ja siirtyi

Suomeen. Nimitettiin 1820 Oulun läänin maa-
herraksi, 182C senaatin jäseneksi ja varapuheen-
johtajaksi. Riita kenraalikuvernööri Zakrevskin
kanssa sai hänet kuitenkin jo kahden vuoden
jälkeen ottamaan eronsa, minkä jälkeen vietti

loppuikänsä hoitamillaan maatiloilla.

2. Johan August von B. (1815-78),
valtiomies, edellisen poika, tuli 1842 protokolla-
sihteeriksi senaatin valtiovarain-toimituskuu-
taan, 1855 tullilaitok.sen päälliköksi, 1865 jä.se-

neksi senaattiin, josta otti eron 1873. B. nautti
hallituksen suurta luottamusta, ja oli m. m
jäsenenä niissä tärkeissä komiteoissa, jotka ase-

tettiin Suomen perustuslakien kodifioimista ja

hallituslaitosten uudestijärjcstämistä varten. 1872
vuoden valtiojjäivillä hän oli varamaamarsalk-
kana, 1877-78 niaamarsalkkana. Mielipiteiltään
hän oli vanhoillinen, jopa virkavaltainenkin,
luonteeltaan suora ja pelvoton. Korotettiin 1864
vapaaherrasäätyyn.

3. Viktor Magnus von B., valtiomies,
edellisen poika. s. S p. lokak. 1851, antautui lain-

opillisia opintoja harjoitettuaan maatilojansa,
Sarvilahtea y. m. hoitamaan, ottaen ahkerasti
osaa kunnallisiin toimiin. Valtiopäivillä 1877-

78 hän oli ensi kerran mukana aatelissäädyssä
ja herätti huomiota m. m. vastustamalla a.sevel-

vollisuuden säätämistä. V:sta 1885 B. oli sää-

tynsä johtomiehiä, edustaen siinä varsinkin ensi

aluksi jyrkästi vanhoillista ja ruotsalaista kan-
taa. Kun Bobrikovin sortoaika alkoi, asettui

B. pontevasti vastarinnan eturiveihin, liittyen

yhteistyöhön entisten vastustajain kanssa, ja oli

niitä kansalaisia, joita ensinnä huhtikuussa 1903
karkoituskäsky kohtasi. V. 1905 kotimaahan
palattuansa, hän määrättiin Suomen aatelissäU-
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dyn viimeiseksi maamarsalkaksi 1905-06 vuosien

valtiopäiville. B. on myöskin kirjoittanut val-

tiollisista ja historiallisista asioista; ,.Det svenska
partiet" (lentokirjanen 1887), „Beskrifning och

historia oni Sarvlaks egendom" (1888), „Beskri£-

ning och historia om Gammelbaeka egendom"
(1895), y. m. K. G.

Borneerata (< saks. 6or)i = kaivo), poreilla,

kuohua.
Borneerattu (< ransk. borner < home =

raja), rajoitettu, ahdas, varsinkin järjen ja tie-

tojen puolesta.

Borneo, Aasian suurin, Grönlannin ja Uuden
Guinean jälkeen maapalloa suurin saari, 750,934

km'; siis n. 2 kertaa niin suuri kuin Suomi; kuu-
luu Isoihin Sunda-saariin ja sijaitsee 7° 03' pobj.

lev. —4° 10' etel. lev.; luoteessa sitä rajoittaa

Eteläkiinan-meri, koillisessa Sulu-meri, idässä

Celebes-meri ja Makassar-salmi, etelässä Jaavan-
mcri. Saari on n. 1,000 km pitkä ja yhtä leveä;

sitä ympäröivät useat saariryhmät, kuten Kari-
mstan- ja Tambelan-saaret, Natuna-saaret y. m.

Borneo.

Itään ja kaakkoon sivuhaaroja lähettävä vuori-

jono täyttää saaren lounaisosan ja jatkuu täältä

Filippiineille. Saaren eteläpäässä alkaa toinen

jono, joka todennäköisesti yhtyy edellämainit-

tuun. Molempien välissä on laaja graniittinen

vajoamisalue. Monta vesirikasta jokea virtaa

saaren läpi. Näistä mainittakoon mahtava
Barito ja kaakkoista suuntaa Makassar-salmeen
virtaava Kutei, luoteisrannikolle virtaava Rejang
ja länsirannikolle virtaava Kapuas. 1 1 ra a n-

a 1 a on troopillisen lämmin (keskilämpö 26-27°)

ja kostea (sademäärä 2-4.000 mm), lämmönvaih-
dokset vähäpätöiset. Eteläosassa on kuitenkin
myöskin kuiva aika. Saaren sisäosissa on suu-

ria aarniometsiä, joissa palmupuut (betel- ja

saagopalmut) , liaanit (rottinki), bamburuoko ja

pandanus-lajit sekä leipäpuu ja B;lle omituinen
B:n kamferipuu (Dryobalanops camphora) kas-

vavat. Heinäaavikoilla, savanneilla, rehoittaa

alaug-alaug ruoho. Eläinkunta on Malakan
niemimaan ja Sumatran kaltainen, sille omitui-

sia ovat orang-utani, gibboni, nenä- ja puoli-

apinat, elefantti, sarvikuono, tapiiri ja Babi-
riLisa y. m. Tiikereitä ei ole; nautaeläimistä
mainittakoon bantcng-härkä. Asukkaat jae-

taan kahteen ryhmään, nuorempaan malaijilai-

seen, muhamctinuskoiseen, joka asuu rannikoilla

ja pitkin jokivarsia, sekä alkuasukkaisiin 1.

ainakin hyvin aikaisin tänne tulleisiin. Jälki-

mäiset ovat joko pitkäkalloisia dajakkeja tahi

lyhytkalloisia tamaneja, punaueja, kayaneja
}". m. Näistä ovat punanit, baketauit ja bukatit
aivan alkuperäisellä kehitysasteella, uietsästäjä-

ja kokoojakansoja. — Saaren pääosa, lounaisten
vuorten eteläpuolella oleva, kuuluu n. vista 1600
Alankomaille. Se käsittää 553,340 km-, 233,655 as.

(1905). Alue jaetaan Länsi-, Etelä- ja Itä-B:oon;
täällä asuu n. 1,400 eurooppalaista. Englanti omis-

taa saaren luoteisosan v:sta 1881 ; tämä käsittää

204,860 km- ja 684,000 as. (malaijeja, kiinalaisia,

tauiuleja ja vähän eurooppal.). IlalliunoUisesti se

on jaettu seuraavasti: Pohj.-B., Saravak ja Brunei
suojelusvallat sekä Labuan-saari. Elinkeinot:
Alkuasukkaat viljelevät riisiä, bataatteja, sokeri-

ruokoa ja hedelmiä. Eurooppalaisten istutuksia

on vielä harvassa. Alankomaitten B:sta saadaan
pippuria, tupakkaa, puuvillaa ja kahvia; Eng-
lannin B:sta tupakkaa, saagoa ja kahvia. Tämän
alueen metsät tuottavat sen lisäksi puutavaroita,
guttaperkkaa, rottinkia ja hartsia ; kalastus myös
trepangia ja kilpikonnaukuorta. Kultaa, timant-
teja ja vuoriöljyä (Kutei- ja Barito-jokien var-

silla) saadaan Alankomaitten alueelta, kivihiiliä

etenkin Labuanilta. Tärkeimmät satamat Alanko-
maitten B:lla ovat Samarinda (10,000 as.)

Kutein varrella, Bandjermassin etelässä

ja r o n t i a u a k (20,000 as.) Kapuas-joen var-

rella ; Englannin B:ssa sijaitsevat Kuching
(20,000 as.) Saravakissa, Brunei, S a ii-

d a k a n ja nopeasti kasvava Victoria, jälk.

I
Labuanilla. Labuanilla ja sitä vastapäätä ole-

valla rannikolla käy rautatie. Labuanilta on
myös johdettu lennätinkaapeli Hongkongiin ja

Singaporeen, Alankomaitten alueelta samoin
Celebes-, Jaava- ja Sumatra-saarille. Vilkasta

liikettä välittävät eurooppalaiset höyrylaiva-

yhtiöt. — V. 1521 portugalilaiset (Magalbäes-

retkikunta) löysivät B:n, mutta se joutui pian

Alankomaille.
Borneoli ks. Kamferi.
Bornet [home'], Jean Baptiste £dou-

ard (s. 1828), ransk. kasvitieteilijä, lääket.

tri. Tutki yhdessä G. A. Thurefn kanssa leviä

ja näiden lisääntymistä. Teoksia: „Notes algo-

logiques" (1876-80) ;
„£;tudes phycologiques"

(1878) ;
„Revision des Nostocae^es h6terocyst6es

contenues dans les principaus herbiers de France"

(1886-88).

Bornhak, Konrad (s. 1861) , saks. lakimies

ja sosiaalipolitikko. Hänen teoksistaan ovat

huomattavimmat: „Geschichte des preussischen

Verwaltungsrechts" (3 nid., 1884-86), „Die deut-

sche Sozialgesetzgebung" (1890), „Das deutsche

Arbeiterrecht" (1892), ,,Allgemeine Staatslehre"

(1896), „Russland und Finland" (1900), „Die

Ausweisung fremder Staatsangehöriger" (1900),

„Preussische Staats- und Rechtsgeschichte"

(1903). O. K:nen.

Bornholm, Tanskalle kuuluva saari Itämeressä,

588 km=, 41,031 as. (1906). B. sijaitsee Pom-
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merin ja Skänen välisellä eristetyllä matali-

kolla, Jota kaikiu puolin syvät laskeumat ympä-
röivät. Saari on n. s. horsti, joka on jäänyt
jäljelle suuremman grauiittialueen vajotessa.

Polij.-osa on graniittiylänköä aina 100 ni:n

korkuisine, jyrkkine rantoineen (esim. H a m-
meren). Sisäosan peittävät sorasavi ja hiekka
(diluviaalista) ; etelä- ja länsiosassa esiintyvät

hiekkakivet ja liuskeet. Ilmanala on meri-
ilmasto, vuoden keskilämpö u. 7,5°, sademäärä
580 mm. B. on metsistä rikas, 'j, on havu-
metsää (uudisistutuksia), '/s tammi-, koivu- ja

saarnimetsää. Asukkaat harjoittavat maanvilje-
lystä, kalastusta (lohen ja sillin), graniitin ja

kaoliinin louhimista sekä terracotta-teoUisuutta.

Kirkollisesti B. kuuluu Sja^llandin hiippakuntaan,
hallinnollisesti se muodostaa yhdessä pienten
Erteholmene nimisten saarten kanssa B:n
amtin. Pääkaupunki on R ö n n e. IV. S-m.

iiornholniin rannikko oli jo kivikaudella tiheästi

asuttua, ja pronssikaudella tuli myös sisämaa
asutuksi. Tätä aikaista asutusta todistavat run-

saslukuiset haudat, kalliopiirrokset, laivanmuo-
toiset kivilatomukset ja hautakivet (n. 300 vielä

jälellä) . Sen jälkeen kun kristinusko n. 1050
tuotiin saarelle, se oli suurimman osan keski-

aikaa Lundin piispan hallussa. Vasta Kristian
II otti sen välittömästi Tanskan kruunulle. Se
kuitenkin kohta annettiin 50 vuodeksi Lyype-
kille. V. 1658 se Roskilden rauhassa luovutettiin
Ruotsille, mutta palautettiin Tanskalle v. 16G0.

(A. K. B.)

Borniitti (kirjava vaski malmi), mi-

ner., kuparirautasulCdi, CUjFeSj. Regulaarinen
kidemuoto, mutta esiintyy tavallisesti jyrkeänä

;

väri punertavan pronssinkeltainen, lientyneenä
kirjava. Chilen, Perun ja Kanadan vaskikaivos-
teii tärkein malmi. Suomessa löydetty ani har-

voin Pitkässärannassa ja Liperissä. F. K.

Bornu, muinoin valtakunta Keski-Sudanissa,
Afrikan sisäosassa, Tsad-järveu länsi- ja lounais-

puolella. Rajat olivat epävarmat, pinta-ala n.

148,000 km^; n. 5 milj. as. Nykyään läntinen
osa maasta kuuluu Englannin Pohjois-Nigeria
nimiseen siirtokuntaan, itäinen osa Saksan
Kameruniin. Pohjoiset osat ovat yhdistetyt Rans-
kan Niger-alueeseen. Kuumankosteassa ilman-
alassa (keskilämpö 28°) viihtyvät täällä akasiat,

tdmarindi, haobab- ja jialmupuut. Keitaissa ja

joenvarsilla viljellään puuvillaa, durraa, indi-

goa, niaapälikinöitä, maissia, riisiä, sitruunoita

ja viikunoita. Saharan rajalla on kasvisto köyhä.
Eläinkunta on rikas (m. m. strutseja). Väestön
nuKxlostavat useat heimot, kuten kanuri, makari,
haussa, fiilbe, arabialaiset (kaikki muhametti-
laisia), ja näistä syntyneet sekakansat. Orja-

kauppaa harjoitetaan vielä. Muinaisen Bornun
loistoaika oli 15;nnellä ja 16:nnella vuosis. Sen
jälkeen fulbe-heimojeu alituiset hyökkäykset sitil

litikensivät. Pääkaupunkina oli ensin Kuka, sit-

temmin Dikoa. Tärkeitä paikkoja B:.ssa ovat
lisäksi Ngornu ja Gudsjba. V. 1!)00 maa joutui

eurooppalaisille. B:n ratsumiehet käyttivät tais-

telussa omituista vanupanssaria. (A. R. B.)

Boro-Budor /-S-/, suuren buddhatemppelin
rauniot Jaavalla. Temppeli on n. v:lta 1000

j. Kr., se on pyramidinnuiotoon rakennettu 0:ssa

kerroksessa. Perustan pinta on 157 m'', korkeus
36 m. Sitä kaunistaa n. 400 jättiläiskokoista

Buddhan patsa.sta ja monet korkokuvat, jotka
esittävät kohtauksia hänen elämästään.
Borodin [-rö'-], Aleksandr (1834-87), ven.

säveltäjä, professori Pietarin lääketieteellis-

kirurgisessa akatemiassa, sen ohella innokas
uuorvenäläisen musiikin edistäjä, orkesteri- ja

kamarimusiikinsäveltäjä. /. K.
Borodino [-Ö'], kylä Venäjällä, 140 km länteen

Moskovasta. Siellä taisteltiin 7 p. syysk. 1812

verinen taistelu Napoleonin ja Kutusovin johta-

mien venäläisten välillä. Taistelu jäi tosin rat-

kaisematta, mutta venäläiset peräytyivät sen jäl-

keen Moskovaan, jonne Napoleon seurasi heitä.

Borodkin [ro'-], Mihail M i h a i 1 o v i t s,

ven. upseeri ja kirjailija, syntyi 13 p. syysk.

1852 Prestössä Ahvenanmaalla; isä on ven. up-

seeri, äiti suomalainen Olivia Karolina Vikberg.
Päätettyänsä kurssin Pietarin lainopillisessa

sota-akatemiassa, hän palveli ensin tykistössä,

sitten sotaoikeustossa ja on nykyään määrätty
sotaministerin käytettäväksi. Kenraaliksi koro-

tettu 1899. B. on ollut jäsenenä useissa Suomen
asiaa käsittelevissä komiteoissa ja on (osaksi

salanimellä G. A. Abov) julkaissut useita Suo-

men kysymystä ja historiaa koskevia teoksia,

joista joku on ruotsiksi käännetty. Huomatta-
vimmat niistä ovat: „Sota Suomen rannikoilla
1854-55" (1905), Bobrikovin muistoksi ja ylis-

tykseksi julkaistu ,.Suomen uusimmasta histo-

riasta" (1905), „Suomen historia, keisari Alek-
santeri II:n hallitusaikana" (1908) ja „Suomen
historia keisari Aleksanteri I:n hallitusaikana"

(1909). Teoksissaan B. ajaa Suomen venäläis-

tyttämiseu asiaa.

Boronatrokalsiitti, vedenpitoinen natrium-kal-
siumboraatti, jota tavataan Nevadassa, Etelä-

.\meriikassa, Länsi-Afrikassa y. ra.

Borovaseliini, boorihapon ja vaseliinin seos

suhteessa 1: 10.

Borovitsi [-rö'-], Novgorodin kuvernementin
piirikaupunki, Venäjällä, Msta-joen varrella,

Pietari—Moskovan radalta lähtevän pienen sivu-

haaran pääteasema. 11,690 as. Vilja-, palttina-

ja nahkakauppaa, savitavarateoUisuutta, kalkki-
kivilouhimoita ja kivihiilikaivoksia. Pietari-

laisten kesähuviloita. W. S-m.
Borovsky, tsekkil. kirjailija, salanimi, ks.

n a V 1 f e e k.

Borraginacese, kasviheimo yhdistcräisten
(Sympttulm) alaluokassa. Tärkeimpiä tunto-
merkkejä ovat 4-lohkoinen lohkoliedelmä, sään-

nöllinen 5-lehtinen teriö ja hajalliset, karheat
lehdet. N. 1,200 lajia molempien pallopuoliskojen
troopillisissa ja lauhkeissa osissa.

Borrago, purasruoho,
ka.^visuku Borru ginaci(F-hc\-
mossa. B. officinalis, rohto-
purasruoho, iso, karkea-
karvainen ja karhealehtinen
yrtti, jolla on siniset, pitkä-

peräiset, ratasmaiset kukat.
Kotoisin Et.-Euroopasta ja Etu-
-Vasiasta, esiintyy meillä har-
vinaisena, kukkatarhoista met-
sistyneenä.

Borromeo [('], Carlo
(1538-84), kreivi, synt. Aro-
nassa Lago Maggiore-järven

B„^;;,g„ „mei„alis.
rannalla; hänen opiskeltuaan a hedelmä.
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Pavian yliopistossa, missä saavutti lainopin-

tohtorinarvon, kutsui hänen enonsa paavi Pius
IV hänet v. 1560 Roomaan ja nimitti hänet
hänen ollessaan vasta 22 vuotias kardinaaliksi
ja Milanon arkkipiispaksi: 1562 jälleen alkaneen
Tridentin kirkolliskokouksen töihin B. otti erin-

omaisen tehokkaasti osaa : ylipäänsä B. omisti
kokonaan harvinaisen työkykynsä ja tarmonsa
vastareformatsionin palvelukseen: erittäinkin oli

hänen arkkihiippakuntansa Milano hänen huolen-
pitonsa esineenä ; siellä hän väkivaltaisiakin
keinoja käyttäen pyrki tyyten tukahduttamaan
sinnekin levinnyttä protestanttisuuutta, sikäläi-

sessä papistossa sai hän syntymään uuden innon
ja hengen, kollegioita ja seminaareja hän perusti
suuren määrän, sai uutta eloa munkkikun-
tien toimintaan ; Milanon tuomiokirkkoa hän
kaunisti huomattavalla tavalla; 1610 julistettiin

hänet pyhäksi. B:n kootut teokset, ..opera om-
nia" (5 nid.) julkaistiin Milanossa 1747; hänen
elämäkerroistaan on mainittavin Sylvain, „Hist.

de Saint Ch. B." (Milano 1884). — Hänen veljen-

poikansa kreivi F e d e r i g o B.. synt. 1564, kar-
dinaali ja Milanoa arkkip. 1595-1631, on Milanon
Ambrosius-kirjaston perustaja. K. O.

Borromeon-saaret, 4 saarta käsittävä saari-

ryhmä Lago Maggiore-järvessä, vastapäätä Pal-
lanzan kaupunkia. Kuuluisia ovat erityisesti

Isola Bella ja Isola Madre komeista
palatseistaan ja ihanista puutarhoistaan. Saaret
ovat sitte 13:nnen vuosis. B o r r o m e o-suvun
hallussa.

Borsig, Johann Karl Friedrich
August (1804-53), saks. teollisuudenharjoit-
taja. V. 1837 B. perusti tehtaan Oranienburger-
Torin edustalle Berliiniin etupäässä rautatie-
veturien rakentamista varten. Tehtaassa, joka
alkoi 50 miehisellä työvoimalla, oli v. 1847 1,200

ja V. 1864 1,800 työmiestä. Jo v. 1858 tehtaassa
oli valmistettu 1,000 veturia. Tarvittavan taot-

tavan raudan suuri määrä, mikä siihen saakka
oli tuotu Englannista, sai B:n 1847 perustamaan
suuren rautatehtaan. Hänen poikansa A 1 b r e k t

B. (1829-1S78) peri isänsä tehtaat, joita sitten

kehitti ja laajensi: 1862 perustettiin suuret rauta-
tehtaat Ylä-Sleesiaan : kaikki Berliinissä sijait-

sevat Borsigin tehtaat muutettiin 1898 Tegeliin,

jossa valmistetaan kaikenlaatuisia koneita, höyry-
kattiloita y. m. E. S-a.

Borsippa (Barsip, nyk. Birs-\imrridJ, Baby-
lonin sisarkaupunki Eufratin oikealla rannalla.
Siellä oli m. m. Xebukadnesarin valmistama
suuri temppeli, joka oli pyhitetty Nabu (Nebo)
jumalalle, Bel-Mardukin pojalle. Temppelintornin
vielä jäljellä olevaan raunioon, joka kohoaa 48 m
korkealle, liittää juutalainen perimätieto samoin
kuin Aleksander Polyhistor ja Abydenus raama-
tullisen tarun Babelin tornista, vrt. B ab el in
torni. A'. T-t.

Borszek [sek], Unkarin kuuluisimpia kylpy-
paikkoja, Itä-X'nkarissa Cslkin komitaatissa
(Siebenbiirgenissä) luonnonkauniissa vuoristo-
seudussa (882 m). B;n mainiota vettä viedään
vuosittain 3-4 miljoonassa pullossa liikkeeseen
virkistysjuomaksi ; nyk. on B. ilmaparantolanakin
kuuluisa. B:n erinomaiset kivennäislähteet kek-
sittiin vasta 1830 ; hiilihappomääränsä ja alhaisen
lämpömääränsä (9-11° C) puolesta ne vievät voi-

ton kaikista Euroopan mui.sta samantapaisista

hapanvetisistä lähteistä. Viidestä lähteestä juo-
daan, neljää käytetään kylpyihin ; verenvähyy-
den ja hermotautien parantamiseen niitä käyte-
tään erittäin hyvällä menestyksellä (toistatuhatta
kylpyvierasta). 137 km lähimmältä (Szäsz-Eegen
nimiseltä) raut.-asemalta. Lasitehdas, hiilikaivos.
B. kuuluu läheiseen Gyergyö-Borszekin kylään,
jossa on 1,669 as. (1900) ; posti- ja leunätin-
asema.
Bortkiewicz [-kje'vits], Ladislaus von,

(s. 1868), puol. tilastotieteilijä, v:sta 1901 pro-
fessorina Berliinissä. B. on nykyajan etevim-
piä tilastotieteilijöitä ja edustaa matemaattista
tilastotiedettä. Hänen julkaisuistaan mainitta-
koon: ,,Die mittlere Lebensdauer" (1893) ja „Das
Gesetz der kleinen Zahlen" (1898).
Bortnianski /-o'-/, Dmitri (1751-1825) , ven.

säveltäjä ; tuli 1796 Pietarin hovikuoron johta-
jaksi, kehitti suuresti venäläistä kirkkolaulua
sekä lukuisilla sävellyksillään että etevällä
kuoronjohdollaan. Hänen sävelmällänsä lauletaan
virsikirjamme virsi N:o 399: „0i Herra, siunaa
ruhtinaamme"; sama sävelmä on joutunut saksa-
laisiinkin virsikirjoihin („Ieh bete an die Macht
der Liebe")

.

7. K.
Borugung (B o r g u) , maakunta Länsi-Suda-

nissa alisen Nigerin varrella ; se käsittää monta
eri pikkuvaltiota. Kuuluu nyk. Ranskalle (Da-
home) ja Englannille (Nigeria). Pääpaikka on
Niger-joen varrella sijaitseva Bussang. B. on
ylipäänsä tasaista, tiheätä met-sää kasvavaa, ver-

rattain hedelmällistä maata. Karjanhoitoa har-
joitetaan menestyksellä. B;n läpi käy monta
karavaanitietä Haussa-valtioihin. Asukkaat ovat
haussa-, fulbe-, joruba- y. m. heimoja. \l'. S-in.

Borussia /-»'-/ (uuslat.), Preussin nimi.
Bory de Saint Vincent [borl d3 sO väsä],

Jean Baptiste Georges Marie (1780-

1846), ransk. luonnontutkija ja sotilas. Tun-
nettu tieteellisistä retkistään Afrikan saarille

ja Algeriaan.
Boryslaw, kylä Karpaattein juurella Itä-

Galitsiassa, Itävallassa, 10,690 as. (1900), »/, juu-

tal. Vuorikoulu, rikkaita vuoriöljylähteitä ja

maavaha- (otsokeriitti-) kaivoksia.
Boräs [-ösj, kaupunki Länsigöötanmaalla Elfs-

borgin läänissä Ruotsissa, 20,373 as. (1907). Tek-
nillinen koulu kutomaosastoineen, käsityökoulu.
B. oli ennen ympäristön tärkeän kotiteollisuuden

koossapitäjä ja on nykyään suuren tehdasteolli-

suuden, etenkin pellava-, villa- ja puuvillatava-

roiden, mutta myös värjäys-, parkitus- ja panimo-
teollisuuden keskuksena, 90 tehdasta, yi. 4,000

työmiestä, tuotteiden arvo 17 milj. kr. (1903).

Bos [-ö-J dat.), härän suvun tieteellinen nimi.

Bosboom-Toussaint foösböyn-tusO'], Anna
Louisa Geertruida (1812-86), alankom.
kirjailijatar. Hänen hieman leveistä, mutta sie-

lunkuvauksensa vuoksi merkittävistä historialli-

sista romaaneista mainittakoon ,,Het Huis
Lauernesse", „De Graaf van Devonshire" ja ,,De

Delftsche Wonderdokter". Myöhemmin hän on
menestyksellä kirjoittanut myös luonnekuva-
romaaneja, kuten ..Majoor Frans". V. K-i.

Bosch, Hieronymus (van A k e n) (n.

1462-1516), alankom. taidemaalari. Ollen Piete»-

Brueghel vanh:n edelläkävijä B. on tehnyt alanko-

maalaisen taiteen ensimäisiä laatumaalauksia,
mutta on etupäässä tunnettu mystillisen haave-
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maisista ja humoristisen tai satiirisen hullun-

kurisista kuvistaan, joiden lempiaiheena ovat

Antoniuksen kiusaus ja helvetin kidutukset, ja

joissa hän osoittautuu olevansa huomattava
väriniekka ja hieno valonmaalaaja. Hänen pää-

teoksensa ovat Wienissä, Antverpenissä ja eten-

kin Madridissa, jossa Filip II:n kerrotaan olleen

niin ihastuneen hänen maalauksiinsa, että tahtoi

vielä kuolinvuoteellaan katsella B:n taulua „7
kuolemansyntiä". E. U-r.

Bosco, Giovanni (1815-88), it. pappi ja

hyväntekeväisyyden harjoittaja, perusti erityi-

sen pappisjärjestöQ, joka ottaa hoitoonsa hyljät-

tyjä ja köyhiä lapsia ja kasvattaa niitä maa- tai

teollisuustyöläisiksi. B:n kuollessa oli tätä var-

ten olemassa 150 laitosta, joissa oli hoidettu lähes

300.000 lasta.

Boscoreale, /-ö'-/, kaupunki Italiassa, Napo-
lin provinssissa, 4 km Pompeijista pohjoiseen.

9,340 as. (1901). Kaivauksissa v. 1895 ja 1900

on tehty erittäin arvokkaita löytöjä: edellisessä

on m. m. löydetty komeita antiikkisia hopea-
esineitä (nyt Louvren museossa) ja jälkimäisessä

n. 70 seinämaalausta Rooman tasavallan viime
ajoilta (osa nyt Napolin museossa). A. K. B.

Bosekop ks. B o s s e k o p.

Bosna Saraj ks. Sarajevo.
Bosnia (serb ja turk. Bosna) ja Hertse-

govina (ks. t.), Itävalta-Unkarin 1908 omik-
sensa julistamia,

sitä ennen nimelli-

sesti Turkille kuu-
luneita alueita (ks.

alempana historiaa)

Balkanin niemi-

maan luoteisosassa,

yhteensä 51,027

- Bosnialainen tytto. Bosnialainen.

km', 1,737,000 as. (1900). Pohjoisessa Sava- ja

Una-joet erottavat B:n Kroatsia-Slavoniasta,
idässä Drina-joki Serbiasta, etelässä B. rajoittuu

Turkkiin. Montenegroon ja Dalmatsiaau, län-

nessä Dalmatsiaan ja Kroatsiaan; se ulottuu
vain kahdessa paikassa (Klekin 1. Neumin ja

Sutorinan luona) Adrian-mereen. B. on suurim-
maksi osaksi vuorimaata, n. '/, siitä on yli 700
m yi. merenp. ja n. 28,900 km" on metsien pei-

tossa. Alavampaa maata on ainoastaan B:n
pohjois-rajalla, pitkin Savaa. Pitkin länsirajaa

kulkevat Binaariset alpit, joiden sivuhaarat täyt-

tävät maan länsiosan; niiden korkeimmat huiput
ovat Treskavica (2,128) ja Bjelasnica (2,067 m
yi. merenp.). B:n pohjois- ja keski-osassa käyvät
metsääkasvavat vuoret, n. s. planinat pää-
asiallisesti luoteesta kaakkoon. Näistä mainitta-
koon: Vlasic pl. (1900 m), Zec pl. (1983 m).
Leija pl. (2,070 m), Vranica pl. (2,100 m), Cver-
nica pl. (2,227 m) y. m. Näitten välis.sä on hedel-

mällisiä laaksoja. Keskeltä maa alenee penke-
reittäin koillista ja lounasta kohti. Lounaassa
on karstimaa (ks. t.) vallitsevana ; vuoret ovat
siellä trias- ja liitukauden kalkkivuoria ; ne reu-

nustavat syviä kattilantapaisia, korkealla olrvia

laaksoja (polje), joiden pohja sadeaikana usein

on tulvaveden peitossa. Kasvullisuus on matalaa
pensaikkoa tahi laidunmaata; viljelyksiä on har-

vassa. Koillis- ja itä-osissa metsät ovat mahta-
vimmat, usein aarniometsien tapaisia, puulajit

ovat keski-eurooppalaisia (pyökki, mänty, koivu

y. m.) . Alavimmilla paikoilla on myöskin pontisia

1. Mustan-meren muotoja. Metsäraja on n. 1,600 m
yi. merenp. ; siitii alkaa runsas alppikasvullisuus,

joka lumettomalla ajalla tekee taloudellisesti

tähdelle pantavan karjanhoidon mahdolliseksi.

Hedelmällisimmät alueet ovat Norenta-joen laak-

sot ja Posavina (Savaa pitkin oleva maa). —
Lukuisista joista virtaavat T.'na, Vrbas, Bosna
ja Drina ahtaissa poikittaislaaksoissa pohjoista

kohti Sava-jokeen. Adrian-mereu saavuttaa vain

Narenta-joki, muut joet vedenjakajan lounais-

puolella ovat varsinaista laskua vailla olevia

karstijokia (esim. Trebinjeiean jokialue). Suuria
järviä ei ole. — Ilmanala on polijoispuolella

melkein mannerilmastoa kylmine talvineen. Lou-
naassa ovat kesät kuivat. Planinoilla ja karsti-

alueella on b o r a-t u u 1 i (ks. t.) rasituksena.

Asutus (34 km':llä) on epätasainen. Tiheim-

min asutut ovat pohjoiset jokilaaksot, harvim-
Tiiin asuttuja ovat planinat keskellä maata ; kor-

keimmat vuoriseudut ovat asumattomat. B:n
pääväestönä ovat eteläslaavilaiseen ryhmään kuu-
luvat serbialaiset (bosnialai-set) . Sen lisäksi asuu
täällä n. 6,000 Espanjan juutalaista (spanieleja),

n. 1,600 mustalaista, juutalaisia ja albanialaisia.

64 % väestöstä on kristittyjä, nim. 43 % kreikka-
lais- ja 21 % roomalaiskatolisia ja loput cli 36 ^
muhamettilaisia, juutalaisia y. m. Varsinainen
maataomistava luokka on turkkilaisten valloi-

tuksen jälkeen ollut muhametinuskoinen (n. s.

iiijnt 1. brgit) ; pienviljelijät, n. s, rajat, sitä vas-

toin ovat pysyneet kristittyinä ; he ovat ni,aan-

vuokraajia, n. s. kmeteja. Kristityillä on omal
piispansa ja muhamettilaisilla Konstantinopo-
lista riippuvainen reisel-ulema. Kansansivistys
oli turkkilaisaikana perin huono. Nykyään on
yli 300 alempaa koulua ja yli 40 korkeampaa
muhamettilaista koulua, 5 lukiota, reaalikouhi.

seminaareja, useita ammattikouluja y. m., mutta
lukutaito on kansan keskuudessa vielä hyvin
alhainen. — Maanviljelys on tuottavampi B:u
pohjois- kuin eteläosassa. Posavinassa viljel-

lään vehnää ja maissia sekä paljon luumuja.
B:n länsiosassa ja Hertsegovinassa olevat niitty-
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ja laidunmaat ovat karjanhoidolle suotuisat

;

täältä saadaan myös viiniä ja tupakkaa. Vuoret
kätkevät paljon hyödyllisiä malmeja ja mine-
raaleja, kuten hopeata, lyijyä, antimonia ja

rautaa sekä kivihiiltä ja suolaa. Kivennäis-
lähteitä on runsaasti. Teollisuus on vielä etu-

päässä kotiteollisuutta, mutta tehtaitakin on
ruvettu perustamaan. Vientitavaroina ovat puu-
tavarat, luumut, tupakka, karja, vuodat ja rauta
(niitten kauppa-arvo 1903 nousi S5 milj. mk:an).
Tuonti (arvoltaan n. 97 milj. mk.) käsitti pää-

asiassa tehdastavaroita. Kaupan kehitystä esti

ennen v. 1878 teiden puute, mutta nyt on raken-
nettu n. 6,300 km maanteitä, ja yli 1,200 km
kapearaiteisia rautateitä. — B. ja Hertsegovina
muodostavat Itävalta-Unkarin kanssa yhtenäisen
tullialueen. Maa jaetaan 6:een piirikuntaan:
Sarajevo, Banjaluka, Bihac, Travnik, Tuzla,

Mostar (Hertsegovina). Tärkeimmät kaupungit
ovat yllämainittujen piirikuntien samannimiset
pääkaupungit. Maan pääkaupunki on Sarajevo.
Paikallinen hallitus on näihin asti toiminut Itä-

valta-Unkarin yhteisen raha-asiain ministeriön
alaisena. B:n vaakuna: kultainen kilpi, jossa on
pilvestä tuleva, punainen, miekalla varustettu,

haarniskoitu käsi.

Historia. B. muodosti vanhalla ajalla osan
Rooman valtakunnan Dalmatsia nimistä provins-

sia. Slaavilaisten siirryttyä Balkanin niemi-

maalle on B:n historia kauan hämärä. Sen hal-

litsija eli baani on yhdessä Kroatsian hallitsijan

kanssa pitkät ajat Unkarin yliherruuden alainen.

Mahtavin hallitsija oli Stefan Tvrtko (1353-91),

joka pani valtansa alle Dalmatsian ja otti 1377
itselleen Serbian kuninkaan nimen. V. 1463
sulttaani Muhammed II valloitti B;n linnat ja

mestautti sen viimeisen kuninkaan. Osa asuk-
kaita, bogomilit (ks. t.) , kääntyi muhaiuetin-
uskoon. B. oli sitten turkkilaisena maakuntana
lähes neljäsataa vuotta. V. 1875 B. yhtyi Hertse-

govinassa syntyneeseen kapinaan Turkkia vas-

taan ja kun Berliinin kongressissa 1878 Balkanin
niemimaan asiat järjestettiin, uskottiin suurten
verojen, huonon hallinnon ja pitkällisten kapi-

nain riuduttamain B:n ja Hertsegovinan hallinto

Itävalta-Unkarille, jolla kuitenkin oli vaikeita

taisteluita kestettävänä, ennenkuin se sai nämä
alueet miehitetyiksi ja hallinnon niissä järjeste-

tyksi. Turkin sulttaanin ylivalta tunnustettiin
edelleen nimellisesti. V. 1880 B. liitettiin itä-

valta-unkarilaiseen tHllialueeseen ja 1881 säädet-

tiin B:lle itävaltalaisen mallin mukainen yleinen
asevelvollisuuslaki. B:n siten syntynyt oma sola-

joukko on ollut Itävallassa ja Unkarissa majoi-
tettuna. V. 1882 järjestettiin B:n siviilihallinto.

Muutos B:n valtiollisessa asemassa tapahtui
jälleen 1908. Käyttäen hyväkseen Turkin sanot-

tuna vuonna tapahtuneesta vallankumouksesta
johtunutta ulkonaista heikkoutta Itävalta-Unkari
julisti lokakuun alussa B:n ja Hertsegovinan
omikseen luovuttaen samalla Turkille Novibaza-
rin alueen, jonka se myöskin oli pitänyt miehitet-
tynä. Turkki pani vastalauseen, mutta ei uskal-
tanut tarttua aseisiin. Itävalta-Unkarin teon
johdosta syntyi Serbiassa ja Montenegrossa tava-

ton mieltenkuohu, sillä sitä katsottiin ankaraksi
iskuksi kaikille suurserbialaisille unelmille ja se

tuntui sitäpaitsi uhkaavan Serbian ja Monte-
negron omaakin itsenäisyyttä. Varsinkin huoles-

tuttaa serbialaisia se seikka, että Turkin hal-

lusta Itävalta-Unkarin omaksi joutunut valtion
maa-omaisuus, joka on melkoinen osa koko B:n
pinta-alaa, voi suurine, tähän asti koskematto-
mine luonnonrikkauksineen muuttua keinoksi,
jonka avulla ei-serbialainen kansallisuus (saksa-
laiset ja unkarilaiset) tulee vaaralliseksi kilpai-

lijaksi slaavilaiselle väestölle. V. 1909 Turkin
eduskunta ja hallitus tunnustivat Itävalta-Unka-
rin omistusoikeuden B:aan. Serbialaisten kii-

vaista mielenosoituksista huolimatta on onnis-

tuttu saada sota vältetyksi ja rauhallinen asian-

ratkaisu näyttää turvatulta. J . J. il.

Bosnjakit. 1. Bosnian (ks. t.) serbialaiset

asukkaat. •— 2. Peitsillä varustettu kevytaseinen
ratsuväkirykmentti, jonka Preussin Fredrik II

perusti v. 1745. Tilsitin rauhan jälkeen (1SU7)

ulaanit tulivat niitten sijalle.

Bospori (kreik. Bosporos < 6hs = nauta, ja

poros = kahluupaikka, salmi; turk. Istamhul
Boghazi) 1. Konstantinopolin salmi, Eu-
roopan ja Aasian välinen salmi, joka Konstanti-
nopolin kohdalla yhdistää Mustan- ja Marmaran-
meren ; se on vanha, tertiääriajalla merenpinnan
alle vajonnut jokilaakso. Pituus 28,5 km, leveys

vaihtelee 660 m:stä 3,3 km:iin, syvyys 50-70 m,
syvin kohta 120 ra. Melkein vuoden läpeensä

käy pinnalla virta Mustasta-merestä Marmaran-
mereen, kun taas verkempi ja pohjempana oleva
virta vie suolaiserapaa vettä Mustaan-mereen.
Syvimmällä, 50 m:n alapuolella, oa viime
aikoina huomattu kolmas, suunnaltaan eteläi-

nen virta. Rannat ovat vuoriset (paikoitel-

len 250 m) , linnoitusten suojelemat ja levittävät

silmäin eteen kauneiden kypressien, laakerien,

ikivanhojen plataanien varjostamia lahdelmia,

laaksonaukeamia, sekä linnoja, raunioita, palat-

seja, kyliä, huviloita ja puutarhoja mitä vaihte-

levimmassa moninaisuudessa. Salmella vallitsee

vilkas liike („Konstantinopolin pääkatu"). Mar-
maran-merestä tullessa on Euroopan puolella

Konstantinopoli sekä Perä ja vastapäätä Aasian
puolella Skutari ; sitten seuraavat vasemmalla
rannalla komeat keisarilliset huvilinnat Dolma
Baktse ja Tsiraghan-serai, niiden yläpuolella

Jildis-kioski, Abdul Hamid II:n kuuluisa linna.

Aasian puolella on rappeutunut linna Anadoli

Hisar ja Euroopan puolella Rumili Hisar, mo-
lemmat Muhammed II;n rakentamat. Näiden
kohdalla kulki Dareios I joukkoineen 153 e. Kr.

yli salmen laivasiltaa myöten. Sitten seuraavat

Balta Liman sekä Therapia (Tharapia), jossa

Englannin, Ranskan ja Italian lähettiläät asu-

vat kesäisin, ja Böjuk-dere salmen leveim-

mällä kohdalla ja linna Rumili-kavak. Böjiik-

deren yläpuolella ovat pääkaupungin vesijohdon

säiliöt. Pohjoisella suulla kohoaa kaksi vanhaa
genovalaista linnaa rantapatterien suojaamien

loistotornien kohdalla, ja vihdoin ovat siellä

Symplegadit (ks. t.) 1. Kyanelaiset kalliot. Lin-

noituksista ovat tärkeimmät Rumili- ja Anadoli-

kavak.
Bosporos (kreik. = „karjankahluupaikka")

,

kreikkalaisten käyttämä kapeitten salmien nimi.

1. Traakian B. ks. B o s p o r i. — 2. K i m-

m e r i a n B., nyk. Kaffa- 1. Kertsin-salmi, joka

yhdistää Asovan- ja Mustan-meren toisiinsa.

Bosquet [boske ], Pierre Frangois Jo-
seph (1810-61), ransk. sotamarsalkka, kohosi,
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Cosjnjri ja Kjnstantinnpoli.

parikymmputä vuotta Algeriassa palveltuaan,
1803 divisioouakeuraaliksi ja nimitettiin 1854
Krimin sotaan lähetettävän 2:n jalkaväkidivi-
sioonan päälliköksi. Alma-joen ja Inkermanin
taisteluissa hän ratkaisevasti vaikutti voiton
saamiseen, tuli sitten itämaisen armeiaii 2:n
armeiaosaston päälliköksi ja otti huomattavalla
tavalla osaa Sevastopoliu linnoitusten valloitta-

miseen. Muutamassa väkirynnäkössä pahasti
haavoittuneena B. palasi Ranskaan, nimitettiin
18Ö6 senaattoriksi ja marsalkaksi sekä 1858 yli-

koinentajaksi Ktelä-Ranskaan. K. B.dt.

Bosra 1. Bostra, vanhalla ajalla Syyrian
Auranitis (nyk. llauran) maakunnan pääkau-
jiunki, n. 120 km Damaskoksesta etelään, kukoisti
erityisesti keisari Trajauuksen aikana, jolloin

se oli Kooman Arabia-provinssin pääkaupunki.
Myöhemmin se oli laajan arkkihiippakunnan
pääpaikka, ri.stiretkien ajalla luja linnoitus.

Nykyään Bosra eli E s k i-s a m on vähäpätöinen
paikka (n. 1,500 as.), jonka suurenmoiset rau-
niot kiinnittävät huomiota.
Boss, asantilaisten nimitys kaurisimpukalle

;

2,000 b:ia = 5 mk.
Bossaasi ks. R u s t i i k k a.

Bosscha /boshaj, Johannes (s. 1831) , alan-

koni, fyysikko, Delftin polyteknilliseu korkea-
koulun professorina 1873-78 ja tirehtöörinä 1878-

85, v:sta 1885 Alankomaiden tieteellisen seuran
sihteerinä. Tehnyt eteviä tutkimuksia useilla

fysiikan aloilla, keksi (1855) keinon sähköttää
yhtaikaa kahtaalle päin samalla langalla.

V. V. K.
Bosse, Harriet Sofie (s. 1878) , alk. nor j.,

sittemmin ruots. näyttelijiitär. Hänen näyttiimö-
esityksensii ovat älykkäitä, raikkaan luonnollisia

luomia, joihin hän taiteellisella tyylittelyllä valaa
sekä luonnetta että liikuttavaa kauneutta. Hänen
osistaan mainittakoon Puck „Kesäyön unel-

massa", Julia „Romeo ja Julia"ssa, sekä useat

naisosat Strindbergin ja Maeterlinckin kappa-
leissa. — Helsingin ruots. teatterissa B. vieraili

syksyllä 1904. — Oli naimisissa August Strind-
bergin kanssa 1901-4. V. K-i.

Bosse, Robert (1832-1901), saks. valtiomies,
tuli 1876 esitteleväksi neuvokseksi opetusasiain
ministeriöön, 1878 valtioministeriöön, 1889 sisä-

asiainministeriöön alivaltiosihteeriksi, jossa toi-

messa ollessaan erityisesti otti osaa työväen-
vakuutuslakien valmistamiseen; 1891 valtakun-
nan oikeusviraston valtiosihteeriksi ja siviili-

lakia laatimaan asetetun koramissionin puheen-
johtajaksi; oli 18Ö2-99 Preussin opetusasiain
ministerinä. Julkaissut m. m. „Kommentar zum
Invaliden-und Altersversieherungsgesctz von
1889" (ylides.sä Woedtken kanssa, 3 painos 1891) ;

„Grund7.iige konservativer Politik" (186S;.

(J. l\,
Bossekop (Basekop, lapiksi B o s s o-

g o p p e = Valaan-lahti) , Alattion-vuonon pohju-
kassa Ruijassa s.ijaitseva vuonon tärkein kauppa-
paikka, 44 taloa ja 289 as. Täällä pidetään
vuosittain kahdet markkinat maalisk. ja jouluk.

;

silloin harjoitetaan suurta kauppaa (metsänriis-
taa ja poronlihaa sekä taljoja, luita ja sarvia).
Tavarat tuodaan Kautokeinosta ja Karasjoelta,
jopa Suonien ja Ruotsin Lapistakin. Niitten vuo-
tuinen kauppa-arvo nousee n. 100,000 mk:an.
B:n markkinat ovatkin nykyään Ruijan ainoat
tärkeät, paikalla kun vielä on sekin etu, että

satama on jäistä vapaa. B. on höyrylaiva-, sekä
posti- ja lennätinasema. Siellä on suuria turskan
kuivauspaikkoja ja kaksi kalaöljytehdasta. Posti-
tie (tunturien yli) Kautokeiuoon. IV. S-m.

Bossi, Knrieo Marco (s. 1861), it. urkuri
ja säveltiijä; johtaa nykyään Bolognan musiikki-
oppilaitosta „Liceo musieale" ; on säveltänyt
kuoro-, urku-, kamarimusiikki- ja orkesterikap-
paleita. B. on käynyt Suomessakin konsertti-

matkalla; hänen johdollaan ovat opiskelleet suo-
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malaiset säveltäjät Erkki Melartin ja Toivo
Kuula, juurtuen siten yhä syvemmältä uuden-
aikaiseen koloristiseeu tyyliin. /. K.
Bossuet [hosut''], Jacques B ^ n i g n e

(1627-1704), ransk. katolinen jumaluusoppinut,

filosofi ja piispa, loistava puhuja. Opiskeltuaan

kotikaupungissaan Dijonissa ja Pariisissa hän
tuli 1Ö52 jumaluusopin tohtoriksi; 1659 tuli hä-

nestä Pariisin arkkidiakoni ja 1669 Coudomin
piispa, mistä virasta kuitenkin luopui, kun ku-

ningas uskoi hänelle dauphinin kasvatuksen ; kun
tämä tehtävä 16S1 oli täytetty, tuli hän Meaux'n
piispaksi. Koko B:n toiminnan tarkoitusperänä

oli oppineisuudella ja loistavalla esiintymisellä

palvella kuningasta ; valtakunnan yhteyttä

hojoittavien protestanttien käännyttämistä hän
piti tärkeimpänä tehtävänään. B:n kirjoittamia

ovat ne neljä artikkelia, jotka Eansknu papisto

1682 hyväksyi ja jotka, myöhemmin valtakunnan
lakiin otettuina, säätivät että kuningas maalli-

sissa asioissa on paavista riippumaton. — B. oli

Cartesiuksen filosofian kannattajia ja liittyi

jumaluu.sopissaan Tuomas Akvinolaiseen ; jo ai-

kaisin hän ihaili Augustinusta, mutta vastusti

siitä huolimatta jansenilaisia. Fönelonia ja hänen
edustamaansa kvietististä suuntaa hän niinikään

ankarasti vastusti. B. nautti kuninkaansa suurta

suosiota; 1697 nimitettiin hänet valtioneuvok-

seksi. Hänen teoksistaan, joille kaikille on omi-

naista loistava tyyli ja henkevyys, mainitta-

koon: „Introduction ä la philosophie, ou traite de

la connaissanee de Dieu et de soi-meme" ,
„I3is-

cours sur Thist. universelle jusqu'ä Tempire de

Charlemagne" (1681) ;
„Hist. des variations des

öglises protestantes" (1688) ; „Exposition de la

doctrine de TEglise catolique sur les matiSres de

controverse" (1671) ; kootut teokset julkaistiin

Pariisissa 1864-67 (30 nidettä). A', ö.

Boston [bostn]. 1. Lincolnshiren kreivikunnan
satamakaupunki Itä-Englannissa, Witham-joen
varrella ja lähellä Wash-lahtea, 15,667 as. (1901).

Viljanvientiä ja merikalastusta.

2. Ameriikan Yhdysvaltain Massachusettsin
valtion pääkaupunki, Yhdysvaltojen vanhimpia
ja mieltäkiinnittävimpiä kaupunkeja, 602,278 as.

(1906) , niemellä Massachusettsin-lähden rannalla.

Sen perustivat Englannista siirtyneet puritaanit

1630 kolmelle nykyään melkein hävinneelle

Massachusettsin-lähden sisimmän osan, Boston
harborin, ja Charles-joen välissä olevalle kukku-
lalle. Aikain kuluessa kaupunki on suuresti kas-

vanut. Nykyään siinä on seuraavat kaupungin-
osat, jotka aikaisemmin ovat olleet itsenäisiä

kaupunkeja: Vanha B., Itäinen B. Noddle's-saa-

rella ja Charlesto\vn, sekä etukaupungit Brigh-

ton, Koxbury, Länsi-Roxbury ja Dorchester.

Kaupunki yhä kasvaa, joten ei kestäne kauan,
ennenkuin läheiset kaupungit Cambridge, Somer-
ville ja Chelsea yhdistetään siihen. — Vanha
kaupunginosa on säännöttömästi rakennettu,
kadut ahtaat ja väärät. Uudemmissa kaupungin-
osissa sitä vastoin ovat kadut leveät, ja niissä on
runsaasti puistoja ja aistikkaita rakennuksia.
Keskellä kaupunkia on 19 ha laaja puisto

„Boston common", joka jo 1634 varattiin yleisiä

tarkoituksia varten. Suurenmoinen on Franklin-

puisto Eoxburyssa (200 ha). Kaupungissa on
runsaasti aistikkaita yleisiä ja yksityisiä raken-

nuksia. Julkisista rakennuksista mainittakoon

„Faneuil hali", jota on sanottu „Ameriikan va-

pauden kehdoksi", koska siinä vapaussodan ai-

kana pidettiin yleisiä kokouksia. Julkisten
rakennusten edessä, puistoissa ja leveiden puisto-

katujen varsilla on runsaasti koti- ja ulko-

Kolminaisuuden kirkko Bostonissa.

maisten merkkimiesten patsaita. Yhdysvaltain
etevimmät sivistyslaitokset ovat Bostonissa.

Kuuluisa Harvard-yliopisto on läheisessä Cam-
bridgen (ks. t.) kaupungissa ja sen lääketieteel-

linen osasto itse Bostonissa. Puhumatta muista
oppilaitoksista on B:ssa metodistinen B:n jli-

opisto (per. 1869), lääketieteellinen opisto naisia

varten, jesuiittain 1863 järjestämä Boston col-

lege, Ameriikan etevin teknillinen korkeakoulu

y. m. Kaupungin kirjasto 850,000 nid. on Yhdys-
valtain suurin, taidekokoelmat ja museot ovat

rikassisältöiset. Bostonia sanotaankin „Amerii-

kan Ateenaksi". — B:Ila on mainiot satamat. Se

onkin Yhdysvaltain tärkeimpiä merikauppakau-
punkeja. Y'hdysvaltain kauppaliikkeestä tuli

1906 n. 7 % Bostonin osalle. B. on villakaupan

keskuksia. Tärkeimmät vientitavarat ovat pum-
puli, nahat, silava, liha ja vehnä. Teollisuus

on myös suuri. 1900 oli tehtaiden luku 7,247 ja

niiden työläisten 72,142. Tärkeimmät teolli-

suudenhaarat ovat sokeri-, vaatetus-, kirjapaino-,

kone- ja huonekaluteollisuus. — B. on säännölli-

sessä höyrylaivayhteydessä monen Euroopankin
maan kanssa, kuten Englannin (Liverpool) ja

Belgian (Antverpen). — Ne puritaanit, jotka

pfrustivat B:n, antoivat sille nimen johtomies-

tensä Englannissa olleen kotiseudun mukaan.

Jo Kaarle II:n aikana B. osoitti tyytymättö-

myyttä kotimaan hallitusta vastaan ja se myös-

kin viime kädessä aiheutti vapaussodan puhkea-

misen. Orjasodan aikana B. oli orjuutta vastus-

tavan liikkeen tärkeimpiä keskuksia. A. K. B.

Boston [bostn], korttipeli, joka keksittiin

Pohjois-Ameriikassa vapaussodan aikana. Se

jakaantuu seuraaviin osiin: Boston, Indöpen-

dance, Philadelphia, Souveraine, Concordia. B.-

peli tuotiin Eurooppaan 1780-luvulla.
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C. J. Boström.

Boston Mine [bostn main], Yhdysvaltojen
Michiganin valtiossa oleva vaskikaivos ; täällä

asui 1904 n. 400 suomalaista, joista suurin osa

teki työtä kaivoksissa; maanviljelijöinä oli vain
harvoja. Ensimäiset suomalaiset saapuivat tänne
jo 45 V. sitten.

Bostra ks. B o s r a.

Boström [bil-J. 1. Christopher Jacob B.

(1797-1866), Ruotsin omaperäisin filosofinen ajat-

telija, tuli 1815 Up-
salassa ylioppilaaksi,

1827 käytännöllisen
filosofian dosentiksi,

uli 1833-37 kunin-
kaallisten prinssien

opettajana, palasi sen

jälkeen yliopistoon

filosofian apulaisena,

nimitettiin 1842 käy-
tännöllisen filosofian

])rofessoriksi, josta

virasta erosi 1863.

Filosofisia aatteitaan

B. levitti paljoa

enemmän suullisella

opettajatoimellaan
kuiu teoksillaan. Hän
keräsi ympärilleen

joukon hartaita oppilaita, jotka innostuneesti

ylistävät hänen jaloa, mukaansa tempaavaa to-

tuudenpyrkimystään. hänen vakaumuksensa voi-

maa ja hänen suullisen esityksensä selvyyttä.

Painosta hän on julkaissut m. m. latinankielisiä

väitöskirjoja (niiden joukossa on huomattava
teos ,,Uskonnon, viisauden ja hyveen käsitteistä

sekä niiden keskinäisestä yhteydestä", 1842, —
ruots. käännös B:n kootuissa teoksissa), „Grund-
liujer tili philosophiska statsläran" (1859), ,,C. J.

Boström o. hans philosophi" (1859, — „Sven.skt

Biografiskt Lexikon"issa sekä eripainoksena;

sisältää 83:een §:ään supistetun kokonaisesityk-

sen hänen filosofiastaan), ylen ankaran hyök-

käyskirjoituksen ,.Den speculativa philosophen

J. J. Borelius i Calmar" (1860), „Anmärkningar
om helvetesläran, vara theologer och pre.ster all-

varligeu att förehälla" (1864). Kootut teokset

(„Skrifter", 3 os., 18831901) sisältävät sitä

paitsi m. m. B:n ylioiiistollisia kuulijoitaan var-

ten kirjoittamia ,,piTusiuirteitä" muutamiin filo-

sofian haaroihin sekä kirjeitä.

R:n filosofia on jyrkästi idealistinen persoonal-

lisuuden oppi. Tosi()h'vaiiiPn on henkinen; ei ole

mitään muuta todellista kuin elävät, itsetajuiset

henkilöt. Aineelliset kappaleet ovat olemassa

ainoastaan siten, että itsetajuiset henget niitä

tajuavat. Thmishenget taas ovat tosiolemuksel-

tansa ikuisia aatteita eli mielteitä (,,förnimmel-

ser") .Jumalassa: se on niiden syvin, varsinai-

nen oleminen, että Jumala ikuisesti ja puhtaas-

taan henkisesti niitä ajattelee. Ne ovat kuiten-

kin itsekin itsetajuisia olentoja ja muodostavat
keskenään kokonaisjärjestelmän, jossa kullakin

on määrätty paikkansa. Sentähden äärellinen

henki tajuaa toisia äärellisiä henkiä; ollen niistä

erotettu se tajuaa niitä puutteellisesti, aistilli-

sesti. Paikallinen ja ajallinen kokemusmaail-
mamme on vain epätäydellisesti käsitetty juma-
lallinen aatemaailma. — B:u siveysoppi on sukua
Kantin opille. Ainoa hyväksyttävä siveellinen

raielenvaikutin on kunnioitus omaa yliaistillista,

jumalallista olentoamme kohtaan, jonka ehdot-

tomat vaatimukset ilmenevät omassatunnossa. —
Käytännöllisiin ajankysymyksiin nähden B. peti-

aatteistaan johti useita uuden ajan oloihin ja

henkeen sopimattomia johtopäätöksiä, niinkuin
esim. että nelijakoinen säätyedustus oli ainoa
järjenmukainen kansanedustuksen muoto. — B:n
filosofia näyttää yltiöihanteellisuudessaan olevan

todellinen ruotsalaisen kansallishengen ilmaus. Se
on Ruotsissa pitkäksi ajaksi pääasiassa määrän-
nyt filosofisia aatesuuntia ja paljon vaikuttanut
muidenkin tieteiden viljelijöihin. Ne naturalis-

tiset ja pessimistiset aatesuunnat, jotka viime
Miosikymmeninä ovat valtaavasti esiintyneet

muissa maissa, ovatkin Ruotsin filosofiassa saa-

neet verrattain vähän kannatusta. Muiden mai-
den filosofiaan B:n aatteet sitä vastoin ovat var-

sin vähän vaikuttaneet. [Aberg, „Den Boströmska
verldäsigten", 1882 ; Nybla?us, „Den filos. forsk-

ningen i Sverige" IV, 1895 ; Edfeldtin johdatus-
kirjoitukset B:n koottuihin „Skrifter" I ia III.]

i. Gr.

2. Erik Gustaf B. (1842-1907), edellisen

veljenpoika, ruots. valtiomies ja suurviljelijä, tuli

ylioppilaaksi 1861, mutta keskeytti jo 18C3 lu-

i
kunsa ja otti haltuunsa perimänsä östanän suku-
kartanon. V:sta 1875 B. oli valtiopäivillä toisen

kamarin jäsenenä ja sai pian huomattavan aseman
raha- sekä verokysymyksissä. Varsinkin 1880-

j

luvun keskivaiheilta alkaen hän esiintyi suojelus-

tullijärjestelmää ajavan liikkeen esitaistelijana

Ruotsissa ja tuli 1891 päälliköksi kabinettiin,

joka suosi suojelustuUipolitiikkaa. 1894-95 hän
.sen ohessa oli raha-asiain ja 1899 ulkoasiain
ministerinä ; luopui 1900. Kuuluen v:sta 1893 ensi-

maiseen kamariin hän lähenteli 1900 vapaa-
mielisiä sekä tuli 1902 puolittain vapaamielisen
kabinetin johtajaksi. Sen kannattama vaali-

oikeus-uudistus ei ehtinyt tulla loppuun käsi-

tellyksi, kun B. unionikysymyksen takia luopui
1905 hallituksesta. Hänen viimeisiä tärkeimpiä
loppuuusuorittamiaan töitä oli opi)ikoulujen
uudistus. K, S.

BoswelUa, kasvisuku palsamipuiden
(Burseracea:) heimossa. Itä-Intiasta Koillis-

Afrikkaan kasvavia pienehköjä puita, joiden
kuori usein irtaantuu paperimai.sena silpana.

Kaakkois-Arabiassa, Hadramautissa ja Somalin
rannikolla kasvavasta B. Carterista, saadaan o 1 i-

b a n u m i a (ks. t.) 1, v i r a k i a, jota käytetään
suitsutiisaineena.

Bosworth [boziopi, kauppala Leicestershiressä

Englannissa. Läheisyydessä oli 22 p. elok. 1485

taistelu, joka päätti verisen n. s. ,,ruusujen"
sodan. Henrik Tudor voitti siinä Rikhard ni:n.
joka kaatui taistelussa. Henrik valittiin taistelu-

kentällil kuninkaaksi (Henrik VII).
Botaaninen (kreik. 6o^aHiA;o's = yrttejä kos-

keva), kasvitieteellinen.

Botalli /-a'-/ (Botall o). Leonardo (1530-

91), it. lääkäri, jonka aloitteesta suoneniskeniinen
otettiin Ranskassa käytäntöön useiden tautien
hoidossa. — B:n tiehyt (duetus arteriosus

Botalli), sikiössä oleva keuhkovaltimon juuren
ia emävaltimon (aortan) kaaren välinen yhdy.s-

suoni. mikä muodostuma syntymisen jälkeen

kutistuu ja surkastuu läpikäymättömäksi jän-

teeksi. — B:n läpi (foramen Botalli s. ovale)

,
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Louis Botha.

sikiön sydämen eteliisen väliseinässä tavattava

läpi 1. auklio, jonka kuitenkin jo Galenus ja

Vesalius tunsivat. il. 0-B.

Botaniikka (kreik. iotanike' = kasvientunte-

mus), kasvitiede (ks. t.).

Botaniska Notiser f-tä'- -i'-], Kuotsin ja Skan-

dinaaviau vanhin kasvit, aikakauslehti ;
perus-

tettu Lundissa 1839. Ilmestyy v:sta 1871 sään-

nöllisesti 6:na vihkona vuodessa Lundin kasvi-

tiot. prof. Nordstedtin toimittamana.

Botany Bay [botani hei], lahti Austraalian

itärannikolla, 8 km Sydneyn kaupungin etelä-

puolella. Lahden löysi Cook 1770; hän antoi

sille vUämainitun nimen sen kasvirikkauden

takia." W. S-m..

Botby ks. P u o d i n k y 1 ä.

Botha, Louis (s. 1864) , buurikenraali ja

valtiomies, otti 1884 osaa vapaaehtoisten buuri-

joukkojen taisteluihin Tsulu-

maassa ja asettui sitten maan-
viljelijäksi „Uuteen tasaval-

taan", joka 1888 „Vryheidin

piirin" nimisenä yhdistettiin

Transvaaliin. Kansanneuvos-
ton jäsenenä B. ajoi vapaa-

mielisempää politiikkaa kuin

Kröger (ks. t.) ja hänen likei-

simpänsä. Suuren buurisodan

(ks. t.) 1899 puhjetessa B.

rupesi Vryheidin komennus-
kunnan päälliköksi, tuli ken-

raali Lukas Meyerin ajutan-

tiksi ja otti osaa Dundeen
seuduilla käytyihin taistelui-

hin. Hänen vaikutuksestaan
-varovainen Joubert toimeenpani partioretken

Pietermaritzburgia kohden. Jouberfin sairastut-

tua B. Ladysmithin piiritysjoukon väliaikaisena

päällikkönä sai Colenson ja Spionkopin loistavat

voitot. Maalisk. 1900 hän Jouberfin kuoltua

tuli Transvaalin joukkojen ylipäälliköksi. Ber-

gendalissa ja Dalmanuthassa hän joutui tappiolle,

mutta johti sitten väsymättömän tarmokkaasti
sissisotaa Koillis-Transvaalissa. B. oli buurien

edustajia lopullisissa rauhanneuvotteluissa (tou-

kok. 1902). Sen jälkeen hän yhdessä de Wetin
ja l)e la Reyn kanssa matkusti Eurooppaan
keräämään apua sodan köyhdyttämille kansa-

laisilleen. Etelä-Afrikkaan palattuaan B. aluksi

pysyi odottavalla, mutta sovinnollisella kannalla.

Vapaamielisten tultua Englannissa hallitukseen

paranivat Englannin ja buurien välit vähitellen,

Tiansvaal sai perustuslain 1906 ja seuraavan
vuoden helmikuussa toimitettiin vaalit uuteen
parlamenttiin ; näissä vaaleissa sai se puolue,

johon B. kuului, enemmistön, ja nyt tuli B;sta

Transvaalin pääministeri, jossa virassa hän vie-

läkin (1909) on, samalla toimien maanviljelys-

ministerinä. K. B.dt.

Bothnia (< ruots. 6o(<e«. = pohja), Pohjan-

maan ja Ruotsin LänsipoKjan latiuainen nimi;

B. orientali s, „itäinen Pohja" nimenomaan
Suomen Pohjanmaa.
Bothnialaiset liuskeet ks. Bothnialai-

nen muodostuma.
Bothnialainen muodostuma (1. b. Jormat-

8 i o n i ; nimi on annettu Pohjanlahden mukaan)

,

geol., alkuvuoreen kuuluva muodostumasarja,
jonka ala välillä keskeytyen ulottuu verrattain

38. Painetta m/,09.

kapeana vyöhykkeenä Päijänteen länsirannalta

lähelle Pohjanlahtea. Todennäköisesti tähän kuu-
luvia vuorilajeja on sitäpaitsi tavattu muualta
Keski- ja Etelä-Suomesta sekä Ruotsistakin.

Siihen luetaan konglomeraatteja, fylliittejä,

hietakiviliuskeita y. m. liuskeita, joissa, vaikka
ne nyt ovat rakenteeltaan kiteisiä, huomataan
epäämättömiä todistuksia siitä, että ne alkuaan
ovat kerrostumalla muodostuneet, etupäässä joki-

ja rantaveden sedimentteinä. Näiden lisäksi

kuuluu muodostumaan samanikäisiä porfyriit-

teja ja muita näiden yhteydessä muodostuneita
vulkaanisia pintamuodostuksia. Kaikkia näitä
vuorilajeja lävistää monin paikoin nuorempi,
n. s. postbothuialainen graniitti. P. E.

Botliniensis [-e'-] (lat.), pohjalainen, myö.skiu
Ruotsin Länsipohjasta kotoisin oleva. — B o t fa-

ni e n s e s (1. Ostrobothnienses) , Turun akate-

mian pohjalainen osakunta, joka mainitaan jo

kohta akatemian perustamisen jälkeen (1643).

Bothnxensis, Nicolaus Olai (n. 1.556-

1600) , ruots. arkkipiispa, oli syntynyt Länsi-

pohjassa Piitimen pitäjässä; isä oli pappi. B. tuli

1578 ylioppilaaksi Rostockin yliopistoon, jossa

1582 vihittiin maisteriksi ja senkin jälkeen vielä

jatkoi opintojaan. V. 1585 hänet nimitettiin

heprean opettajaksi Juhana III:n järjestämään
Tukholman kollegiin. Mutta kun hän täällä

muiden opettajain kanssa päättävästi asettui

uutta liturgiaa vastaan, niin hän 1589 heitettiin

vankeuteen, josta vasta 1592 vapautettiin. Kun
Ruotsin ja Suomen papisto seuraavan vuoden
alussa kokoontui Upsalan muistettavaan kokouk-
seen, valittiin B. puheenjohtajaksi, ja hänpä se

lausui Aug.sburgin tunnustuksen tultua hyväk-
sytyksi nuo kuuluisat sanat: „Nyt on Ruotsi tul-

lut yhdeksi mieheksi, ja kaikilla on meillä yksi

Jumala." B. tuli nyt professoriksi Upsalan
uudestaan perustettuun yliopistoon, osoittaen

virassaan suurta uutteruutta. Sigismundin ja

Kaarle herttuan välisessä taistelussa hän innolla

liittyi jälkimäisen ystäviin; 1598 hän Skinne-

ruksen kanssa oli Uplannin talonpoikain johta-

jana Ruotsiin saapuneita kapinallisia suoma-
laisia vastaan (n. s. „makkararetki") ja Anger-
mannuksen (ks. t.) menettäessä 1599 virkansa

liänet valittiin arkkipiispaksi. Näin näytti lois-

tava tulevaisuus auenneen B:lle, mutta jo 18 p.

toukok. 1600 tuoni tempasi hänet pois miehuuden
parhaimmassa iässä. Linköpingin valtiopäiviin

1600 hän vielä otti osaa ja kauniina todistuksena

luinen pelottomasta ja itsenäisestä luonteestaan

voidaan pitää pappissäädyn esiintymistä suoma-

laisen papiston puolustukseksi Kaarle herttuan

vihaa vastaan. [A. M. Magnusson, „Nicolaus

Olai Botniensis ordförande vid Upsala möte
1593".] A'. G.

Bothriocephalus ks. H e i s i m a t o.

Bothwell [hopucl], Lanarkshiren kreivikun-

nan kaupunki Skotlannissa, Clyde-joen varrella,

n. 2,500 as. Rauniot jäljellä B:n linnasta, johon

Bothwell (ks. t.) vei Maria Stuartin.

Bothvvell Iboptiel], James Hepburn
(n. 1530-78), kreivi, Orkneyn herttua, Maria
Stuartin kolmas puoliso. Oli protestantti, mutta
kuului englantil. puolueen vastustajiin Skotlan-

nissa. Joutui 1562 vankeuteen, pakeni Englan-

tiin ja sieltä Ranskaan. Palasi 1565 Skotlantiin

päästen ennen pitkää kuningattaren suosioon.



1187 Botin—Botzaris 1188

1567 murhattiin Darnley, Marian puoliso, B:n
toimesta ja s. v. vietettiin kuningattaren ja B:n
häät; samalla hänet nimitettiin Orkneyn hert-

tuaksi. Skotlannin aateliston noustessa kapi-

naan B. pakeni joutuen viimein Norjan ranni-

kolle, tuotiin Kööpenhaminaan ja kuoli vankina
Tanskassa 1578. [Suhiern, „Li£e of James Hep-
burn, Eearl of B." (1880).]

Botin [-1'-], Anders af (1724-90), ruots.

historioitsija ja kameralisti, tuli juridisia opin-

toja harjoitettuansa asessoriksi antikviteetti-

arkistoon, ja aateloitiin säätyjen esityksestä

1767. Hänen pääteoksensa ovat „Beskrifning om
svenska hemman och jordagods" (1755-56),

„Svpnska folkets historia" (1757-64) ja „äveuska
spräket i tai och skrift" (1777). 1770 hän tuli

tiedeakitemian ja Ruotsin akatemiaa perustet-

taessa 1786 sen jäseneksi.

Botjov, nristo (1848-76), bulgaarialainen

vapaustaistelija ja runoilija, vietti hurjaa seik-

kailijaelämää Romaaniassa ja julkaisi vallan-

kuraouksellis-sosialistisia lehtiä. V. 1876 hänen
onniiätui 200 miehen seuraamana päästä bulgaa-

rialaiselle alueelle, mutta ylivoimainen turkki-

lainen joukko voitti heidät ja B. itse kaatui. B:n
isänmaalliset runot ovat Bulgaariassa erittäin

suositut ja hänen proosansa on vakaannuttanut
Bulgaarian kirjakieltä. J. J. il.

Botkin. 1. M i h a i 1 P e t r o V i t s B. (s. 1839)

,

ven. historiamaalari. B. oli venäläisen taide-

osaston varsinainen järjestäjä Kööpenhaminan
näyttelyssä 1888. V. 1869 hän valittiin Saksan
arkeologisen laitoksen jäseneksi Roomaan. Pa-

raimpina hänen maalauksistaan pidetään tauluja

„Ensimäisten kristittyjen hautajaiset" ja „Sun-

nuntaimessu Assisissa". B. on myös kirjoit-

tanut arvokkaan elämäkerran ven. maalarista

Ivanovi.sta.

2. SergejPetrovitsB. (1832-89) , edelli-

sen veli, ven. lääkäri. Otti lääkärinä osaa Krimin
sotaan; tuli 1861 professoriksi Pietarin mediko-

kirurgiseen akatemiaan, jossa saavutti suuren

maineen sekä opettajana että käytännöllisenä

lääkärinä. B:n ansioksi on luettava moni paran-

nus Pietarin sairashuoneoloissa. Hänen laajasta

tieteellisestä tuotannostaan mainittakoon erit-

täin ansiokas teos sisätaudeista. M. 0-B.

Botninen ks. Bothnialainen.
Botokudit 1. ai m ori t, aymorit (port.

6o(o(;hi^ = tynnyrintulppa), Ges-heimoon kuuluva
itäbrasilialainen, sotaisa ja villi, kuljeksiva in-

tiaaniheimo, pääasiallisesti Rio Docen ja JIucuryn

jokialueilla; saaneet nimensä

siitä, että viime aikoihin asti

ovat huulissaan ja korvissaan

käyttäneet tulpanmuotoisia

puisia „koristeita". Pitkä-

kalloisia, keskikokoisia, tuli-

maalaisten näköisiä. Klin-

keinot: ryöstö ja metsästys

;

salassa ihmissyöjiä. Moni-

vaimoisuus yleinen. Nyk. n.

5,000 henkeä. (ks. liite-

kuvaa Ameriikkalai-
sia kansantyyppejil
IT. nro 12).

Botrychium, noidan-
lukko, sananjalkaissuku
Op/tioj/ossacetE-heimossa. Suo-

Hiitryohiuni lunaria.

b ?.iiurt*niipUii,ia ittii-

pt-sukkeiui.

messa 6 lajia, joista ainoastaan B. lunaria ylei-

nen kuivilla laitumilla.

Botryomyces ks. Botryomykoosi.
Botryomykoosi, hevosessa yleinen kroonillinen

haavainfektsionitauti, jossa kehittyy paiseen-

tapaisia uudismuodostumia sidekudoksessa. Tau-
din aiheuttajana on eräs bakteeri, Micrococcui
ascofornidus, jota myös nimitetään Botryomyces-
sieneksi. B. saa usein alkunsa kuohimishaavoista
(„siemennuorapaiseet") tai valjaitten aiheutta-

mista pikkuhaavoista („rintapaiseet").

Botrytis, nimi, jonka alle on yhdistetty eräi-

d3n kotelosienten konidiomuotoja, jotka esiin-

tyvät kasveilla tai eläimillä ja usein vahingoit-

tavat niitä. B. cincrea, Sclerotinia fuckciianaa
konidiomuoto, saa aikaan suuria hävityksiä
viininviljelyksissä, B. Bassiaiia, erään Cordyceps-
lajin konidiomuoto, on tunnettu „muskardiinin",
silkkimatoruton, aiheuttaja.

Botska, venäläinen nesteenmitta = 40 vedroa =
491,90 litraa.

Botta. 1. Carlo B. (176G-1S37) , it. historian-

kirjoittaja, joutui Ranskan vallankumouksen
aatteiden kannattajana Sardinian hallituksen
vainon alaiseksi ja pakeni 1794 Ranskaan, mutta
palasi 1796 ranskalaisten mukana sotilaslääkä-

rinä Piemontiin, oli Piemontin väliaikaisen hal-

lituksen jäsenenä 1799 ja valittiin sitten Rans-
kan lainsäätäjäkuntaan, jossa esiintyi Napoleo-
nin politiikan vastustajana. Tuli 1814 Nancyn ja
1817 Rouen'in akatemian rehtoriksi; erosi 1822.

Julkaissut m. m. Italian historiaa käsittelevät

teokset: „Storia d'Italia dal 1789 ai 1814" (1824)

ja ..Storia d'Italia dal 1490 ai 1814" (1832).

J. F.

2. Paul iSmile B. (1802-70), ransk. arkeo-
logi, edellisen poika, teki lääkärinä Muham-
med Alin palveluksessa retken Sennaariin, josta

hän 1833 toi suuren kokoelman hyönteisiä ja
eläintieteellisiä laitteita. 1838 hän nimitettiin

Ranskan konsuliksi Aleksandriaan ja 1842 vara-
konsuliksi Mosuliin. Matkustettuansa Jemenissä
1841 hän aloitti kaivaustöitä Khorsabadissa,
jonka raunioista arvokas kokoelma assyrialaisia

muinaisesineitä korjattiin Pariisin Louvre mu-
seoon. B:a voi pitää assyrialaisen arkeologian
perustajana. Hänen tutkimustensa tulokset tava-

taan loistoteoksessa „Monument de Ninivf, äf-

couvert et dfcrit par B., mesur6 et dessinö par
E. Flandin" (1847-50). K. T-t.

Botten-Hansen, Paul (1824-69), norj. biblio-

grafi ja kirjailija, v:sta 1864 Kristiaanian yli-

opiston kirjastonhoitaja. Oli vv. 1851-66 pää-
toimittajana „Illustreret Nyhedsblad"issa, joka
hänen johdollaan kohosi Norjan ensimäiseksi kir-

jalliseksi äänenkannattajaksi. V. 1868 B. julkaisi

erinomaisen, muistutuksilla varustetun syste-

maattisen luettelon Norjan kirjallisuudesta vv.

1800-67: „La Norvöge litt^raire au 19:e siöcle".

rv.. W.J
Bottesini f-i'-J, Giovanni (1821-89). it.

ooppera- ja kontrabassosäveltäjä.
Botticelli {-tse'Ui], S a n d r o, it. maalari,

ks. F i 1 i p e p i.

Bottniska viken ks. Pohjanlahti.
Botzaris, Markos (n. 1788-1823), Kreikan

vapaussodan sankareita, kuului mainehikkaaseen
suliootti-sukuun, jonka useat jäsenet ottivat osaa
taisteluihin turkkilaisia vastaan. B. oli m. m.
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mukana Missoluiigliia puolustamassa ja kaatui
hyökätessään erästä turkkilaisjoukkoa vastaan.

Boucaniers [bukanjc'], kuuluisia merirosvoja,

jotka 1600-luvun loppupuoliskolla Länsi-Intian

vesillä mellastelivat. B:t olivat ranskalaisia siir-

tolaisia, jotka sittemmin järjestyivät varsinai-

siksi rosvojoukkueiksi, joita johtivat rohkeat,

Euroopan eri maista heidän maineensa houkut-

telemina saapuneet seikkailijat ja jotka sekä

ryöstivät espanjalaisia laivoja ja siirtoloita

että tekivät rosvousretkiään myöskin manner-
maan rikkaimpiin seutuihin ja kaupunkeihin.
Kuuluisimpia heidän päälliköistään olivat Mor-
gan, joka m. m. valloitti ja ryösti Panaman
(1670), ja van Horn, joka 1683, liityttyään mui-
hin rosvopäällikköihin, 6 laivan ja 1,200 miehen
johtajana teki rosvoretken Vera Cruziin, ryösti

kaupungin puti puhtaaksi ja 1,500 panttivankia

mukanaan rauhallisesti taas läksi tiehensä, sata-

maan sillä välin saapuneiden 17 espanjalaisen

laivan yrittämättäkään rosvojen kimppuun hyö-

kätä. Viimeinen huomattava b:n tekemä ryöstö-

retki tapahtui 1697 Cartagenaan ; kaupunki oli

jo valloitettu ja ryöstetty, kun sinne saapui eng-

lantilais-hoUantilainen laivasto ja tuo yli tuhan-

teen mieheen nouseva rosvojoukko suurimmaksi
osaksi tuhottiin. Vähitellen b:t nyt hajaan-

tuivat ja rosvoukset loppuivat. — Nimi bouca-

niers johtuu intiaaninkielisestä sanasta bnccan
(= ransk. boucan)

,
jolla ilmaistiin lihan savusta-

miseen käytettyä paahdinta. Myöhemmin kut-

Buttiin heitä myös nimellä flibustiers. [Bur-

ney, „History oi the Buccaneers of America",
Lond. 1816; „Les flibustiers au XVII:e sifecle",

Limoges 1884.] (K. B:dt.)

Bouchardon [busardö']. 1. E d m e B. (1698-

1762), ransk. kuvanveistäjä, Coustou nuorin op-

pilas, Pariisin taideakatemian professori. Hauen
puhdasta tyyliä osoittavista teoksistaan ovat

kuuluisimmat suihkukaivo Grenelle kadulla Pa-
riisissa ja siellä vallankumouksessa 1792 hävi-

tetty Ludvik XV:n ratsastajapatsas. — 2. Jac-
ques Philippe B. (1711-53), edellisen veli,

kuvanveistäjä, opiskeli Roomassa veljensä joh-

dolla ja tuli 1741 ruots. ministerin K. G. Tessi-

nin toimesta Tukholmaan, jossa hän kuolemaansa
saakka oli kuninkaallisena hovikuvanveistäjänä.
B. varusti Tukholman linnan monella vertaus-

kuvallisella veistoksella, muovaili m. m. Kaarle
XII:n ja Fredrik I:n pronssipatsaat ja oli Tara-
valin ohella opettajana 1735 perustetussa piirus-

tusakatemiassa (nyk. Tukholman taideakate-

mia). E. R-r.

Boucher [buse'J, F r a n g o i s (1703-70) , ransk.

maalari ja kaivertaja, rokoko-ajan tyypillisimpiä

taiteilijoita. B. oli Fr. le Moinen oppilas ja sai

vaikutusta Watteau'sta, jonka teoksista hän val-

misti useita kaiverroksia. Oltuaan pari kolme
vuotta opintomatkalla Roomassa hän saavutti

senjälkeen äkkiä sekä mainetta että rikkautta.
V. 1734 hänestä tuli akatemian jäsen sekä van
Loon kuoltua 1765 sen johtaja ja kuninkaan
ensimäinen hovimaalari. Päästen jo varhain ku-

ninkaan suosioon ja ollen v:sta 1745 M:me de
Pompadourin piirustuksenopettajana B. on ajan
vaikutusvaltaisin taiteilija. Aikalaisten ylen

kiittämänä tai (esim. Diderofn) moittimana hän
aivan harvinaisella tuotteliaisuudella, mutta
kutakuinkin pintapuolisella taituruudella maalaa

mytologisia ja uskonnollisia esityksiä, paimen-
kohtauksia, maisemia, eläin- ja kukkastauluja,
laatu- ja muotokuvia sekä koristelee maalauk-
sillaan teattereita, asuinhuoneita ja jos jonkin-
laisia jokapäiväisen elämän tarve-esineitä. Niin
vaalean elotonta väritystä sinertävin ja ruusun-
punaisin vivahduksin kuin hän käyttikin, on
tällä „sulotarten maalaajalla", joksi häntä sanot-
tiin, yhtä kaikki huomattava merkitys koristeel-

lisena taiteilijana ja hänen lukemattomat, vieh-

keän keimailevat pariisilaisneitosensa, jumalat-
tarensa ja paimenettarensa kuvastavat oivalli-

sesti tämän nautintohaluisen aikakauden ke-

vyttä ja sirostelevaa henkeä. B:n paraimmat
teokset ovat Pariisissa (Louvre) , Lontoossa
(Wallace coUection) ja Tukholmassa (Kansallis-

museo) . E. R-r.

Boucher [busB'], Henry (s. 1847), ransk.
politikko, harjoitti lakitieteellisiä opinnolta ja

tuli lainopin lisensiaatiksi. Otettuaan osaa so-

taan Saksaa vastaan hän antautui teollisuuden

palvelukseen toimien Docelles'in ja G6rardmer'n
isojen paperitehtaitten johtajana. Vuodesta 1889
B. on ollut edustajakamarin jäsenenä kuuluen
maltillisiin tasavaltalaisiin. 1896-98 hän oli Ma-
linen ministeristössä kauppa- ja teollisuusminis-

terinä.

Boucher de Crevecoeur de Perthes [buse' da
krevkö'r da pert], Jacques (1788-1868) , ransk.

tiedemies ja monipuolinen julkaisija ; tutki

Somme-laakson tertiäärisistä ja varhaiskvartää-
risistä diluviaalikerroksista tavattuja kiviase-

y. m. kulttuuriesinelöytöjä ja tuli senkautta pa-

leoliittista kivikautta käsittelevän tieteen pe-

rustajaksi. Hänen julkaisuistaan mainittakoon
,,Antiquit6s celtiques et antSdiluviennes" (3 nid.,

1846-65).

Bouches-du-Rhöne [bus-dy-rön] {Tnask., „Rh6-
nen suut") , Etelä-Ranskan departementti Väli-
meren rannalla ja alisen Rhönen ympärillä, 5,247

km', 765,918 as. (1906), joista n. 100,000 italia-

laista. Joen länsipuolella sijaitsee matala, rämei-
nen ja epäterveellinen Ile de la Camargue, ja

sen itäpuolella kivinen la Graun tasankomaa;
kauempana idässä on matalia harjuja. Ranni-
kolla on rautajärviä (ötangsj. Ilmasto kuiva ja

kuuma, sateita on vähän, niin että maa on hedel-

mällistä vain jokien varsilla ja siellä, missä
sitä keinotekoisesti kastellaan. „Mistrali", luo-

teistuuli, joka puhaltaa Sevenneiltä, saa usein

aikaan suuria hävityksiä. B:ssa viljellään vii-

niä, öljypuita, etelänhedelmiä, silkkiä y. m.
Suurta hevos-, nautakarjan- ja lampaanhoitoa
harjoitetaan. Vuoristosta saadaan kivihiiliä,

kalkkia, kipsiä y. m. Useita kivennäislähteitä

(Ai.x) ; rantajärvistä saadaan suolaa. Tärkein

kaupunki on Marseille (ks. t.), departementin

pääkaupunki. W. S-m. (A. R. B.)

Boucht [bukt], Johan Fredrik (1766-

1846), lääninrovasti, lahjoittaja. B. tuli maiste-

riksi 1792 ja papiksi 1795; oli pappina Helsingin-

pitäjässä, Rautalammilla ja Hollolassa (1821-46).

Hän julkaisi 1792 professori Gaddin esimiehyy-

dellä ruotsinkielisen väitöskirjan Hollolan pitä-

jästä. B:n muisto elää lahjoituksessa, jonka hän
teki yliopistoon suomenkielen taidon edistämistä

varten ja joka kantaa Bouchtin stipendin
nimeä. Lahjasumma oli alkuaan 500 hopearup-

laa, ja on rahaston pääoma nykyisin 2,400 mk.
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Siitä annetaan korkorahoja 53 mk stipendinä
lukukausittain neljänä vuotena. K. 8.

Bouchtin stipendi ks. B o u c h t, J. F.

Bougainville [bugävi'l], Saksaan kuuluvien
Salomonin-saarten suurin saari, n. 10,000 km'.

Hedelmällinen, tuliperäinen, korkea, hyvin asuttu.

(\V. S-m.J
Bougainville [bugävi'l], LouisAntoine

de (1729-lSll), ransk. merenkulkija, oli ensin

parlamentin asianajajana, sitten lähetystön sih-

teerinä Lontoossa ja tuli 1756 Kanadaan kenraali

Montcalmiu ajutantiksi. 1763 B. purjehti Falk-

landiin ja perusti sinne siirtokunnan. Vv. 1766-

69 hän johti ensimäistä ranskalaisten maailman
ympäri tekemää purjehdusretkeä ; tätä retkeä ja

sen tuloksia hän esitti teoksessaan „Description

d'un voyage autour du monde", joka on tuntu-

vasti maantiedettä rikastuttanut. Pohjois-Ame-
riikan vapautussodassa B. oli laivasto-osaston

päällikkönä. Hän suunnitteli myös suurenmoista
pohjoisnaparetkeä, mutta ei saanut Ranskan
vallankumoushallitusta siihen suostumaan. 1791

B. nimitettiin vara-amiraaliksi, 1796 Ranskan
instituutin ja myöhemmin senaatin jäseneksi.

{K. B:dt.)

Bougeiien [huzarVn] impregneeraustapa,
metsät., perustuu siihen, että puusta, joka vielä

on tuore, hydrostaattisella paineella puristetaan
soluneste pois ja sen sijalle johdetaan impreg-
nccrausnestettä, jossa kuparivihtrilli on vaikut-

tavimpana aineksena. A. C.

Bougie [busVJ (arab. Budsajah) , lujasti lin-

noitettu kaupunki Algeriassa, 14,522 as. (1901),

joista 4,100 eurooppalaista. Sijaitsee kauniilla

paikalla merenrannalla; hyvä satama. Tänne
tuodaan Beni Mansurista sisämaasta rautateitse

itäisen kabylimaan tuotteita. Fosfaatti-, öljy-,

vihannes-, hedelmä- ja viinikauppaa.
Bouguer [buge'], Pierre (1698-1757), ransk.

fyysikko ja matemaatikko, otti osaa 1735-44 Pe-
russa toimitettuun astemittaukseen, kirjoitti ete-

vän teoksen maan muodosta, keksi heliometrin,
tutki metallien laajenemista lämmössä, valon-

taittumista y. m. (V. V. K.)
Bouguereau [bugrö'}, Adolphe William

(1825-100.';), ransk. maalari. B:n taide, jonka
alaan kuuluvat uskonnolliset, vertauskuvalliset
ja mytologiset aiheet ja jossa lukuisasti tava-

taan alastomia henkilökuvia, edustaa Ranskassa
historiallista akateemisuutta ja sovinnaisuutta.
Piirustus on varmaa, mutta väritys kirkkaan
kylmää ja posliinimnista. Vakavuuden ja suu-
ruuden tavoittelun ohella on käsitys aivan per-
soonatonta ja usein imelän sentimentaalista. B:n
teoksista, jotka ovat saavuttaneet suosiota suu-

ren yleisön, mutta ei taiteelliseisti sivistyneiden
keskuudessa, mainittakoon Pariisin Luxem-
bovirgin museossa olevat ,,Pyhän Cecilian hau-
taus katakombeissa" (1855), „Vierge consolat-

rice" (1877) ja »Venuksen riemukulku" (1879).

E. /i'-r.

Boullhet [buje'J, Louis H y a c i n t h e

(1822-69), ransk. runoilija, kirjoittanut runoja,
runopukuisia näytelmiä, kuten „La conjuration
d'Amboise", sekä huvinäytelmiä. Hänen näytel-

raäinsu ansiopuolena on niiden kuvarikkaus, ku-
koistava tyyli ja loistokas poljenta, mutta niitä

haittaa niiden löyhä rakenne ja keveä siveys-

käsitys. V. K-i.

G. E. J. M. Boulanger.

Bouillon [hujö'] (saks. B e u 1 e n) . Vanha
herttuakunta Luxemburgin provinssissa nykyi-
sessä Belgiassa. V. 1096 Gottfrid B:n herttua
möi alueensa LUttichin piispalle, siten saadak-
seen varoja ristiretkelle varustautumista varten.
Monien vaiheiden jälkeen se 1794 yhdistettiin
Ranskaan. V. 1815 se liitettiin Alankomaihin,
mutta erosi tästä 1830 ja vhdistettiin Belgiaan
1837.

Boulanger [buläze'], Georges Ernest
Jean Marie (1837-91), ransk. sotilas ja poli-

tikko, otti osaa m.
m. taisteluihin Ko-
chinkiinassa, jossa

hän oleskeli kolmi-
sen vuotta, ja sotaan
Saksaa vastaan, tuli

1880 brigadikenraa-
liksi ja jonkun aikaa
myöhemmin, Oooitet-

tuaan hyvää järjes-

tämiskykyä, sota-asi-

ain departementtiin
jalkaväen asioita joh-

tavan osaston pääl-

liköksi. Tästä toi-

mesta hänet 1884
siirrettiin divisioona-

kenraaliksi Tunik-
seen, mutta jo seu-

raavana vuonna hän, jouduttuaan sikäläisen val-

tiollisen a.sianiiclien kanssa riitaan, palasi koti-

maahan. Hän liittyi nyt C16menceau'n johtamiin
radikaaleihin, tuli heidän avullaan sotaministe-

riksi 1886 sekä pyrki ja pääsi kansan suosioon
kiivaasti ajamalla koctopclitiikkaa Saksaa vas-

taan ja panemalla sotalaitoksessa toimeen joukon
uudistuksia. Virkaveljiensä kadehtimana ja pel-

käämänä kansanmieleisyytensä vuoksi B. ei enää
päässyt Rouvier'n toukok. 1887 muodostamaan
ministeristöön, vaan lähetettiin armeiaosaston
komentajaksi Clermonfiin. Hän jätti nyt entiset

puolueystävänsä, tuli, osoitettuaan tottelematto-
muutta uutta sotaministeriä kohtaan, virasta

erotetuksi ja siirtyi takaisin Pariisiin, jossa hän
nyt. monarkistien antamilla rahoilla komeasti
elellen, ryhtyi vehkeilemään tasavaltaa vastaan.
Edustajakamarin jäseneksi valittuna hän kokosi
ympärilleen sekä monarkisteja että äärimäisiä
radikaaleja ja alkoi vaatia valtiomuodon tarkas-

tusta. Hallitus näki vihdoin välttämättömäksi
tarmolla ryhtyä asiaan, kekseliäällä tempulla B.
saatiin pelotetuksi suin päin pakenemaan Brys-
seliin huhtik. 1889 ja sen jälkeen senaatti tuo-

mitsi hänet kovaan vankeusrangaistukseen. V.
1891 B. ampui itsensä Brysselissä lemmittynsä,
rouva Bonnemain'in haudalla. — Hänen kannat-
tajiaan sanottiin boulangisteiksi. [Verly,

„Le gönfiral Boulanger et la conspiration monar-
chique", 1893.] K. B.dt
Boulanger [buläze'], Gustave Rodolphe

(1824-88), ransk. taidemaalari, tuli huomatuksi
etupäässä antiikkis-aihcisilla laatukuvillaan ; hän
oli yhdessä GfrOmen kanssa ..uuskreikkalaisen"
suunnan etevimpiä edustajia.

Boulanger [buläze'J, Louis (1806-67), ransk.
taidemaalari, tuli 1860 Dijonin taideakatemian
johtajaksi. Hänet luettiin romanttisen koulun
pääedustajiin. B. kuvitti ystävänsä Victor Hugon
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teoksia, joista, sekä Shakespearen ja Chateau-
briand'in runoelmista hän myös sai useat maa-
laustensa aiheet.

Boulogne [lndo'nj]. 1. B.-s u r-m e r [syr-mär],

kaupunki Normandiessa Ranskassa, Calais'n-sal-

men rannalla ja Liane-joen suulla, 51,201 as.

(1906). B. on Ranskan tärkeimpiä merikauppa-
ja satamakaupunkeja. Joen suusta on raken-
nettu hyvä satama suurine laitureineen ; se on
meren yhteydessä kahden aallonmurtajan muo-
dostaman kanavan kautta. Kauppa on vilkas.

V. 1903 tuli tänne 2,252 laivaa, joitten yhteen-
laskettu tonniluku nousi l,696,000:een ; sieltä

läliti 2,223 laivaa (yht. 1,693,000 tonnia). Viennin
arvo oli 1902 145 milj. mk., tuonnin 289 milj. mk.
Sen lisäksi B:lla on suuri kalastuslaivasto, joka
harjoittaa tuottavaa kalanpyyntiä Pohjan-
meressä sekä Irlannin ja New Foundlandin edus-

talla. Suuri merikylpypaikka. B. on hyvin tärkeä
Englannin ja mannermaan väliselle liikenteelle;

laivamatka B.—Folkestone vain 2 '/- tuntia. B:ssa

on merikoulu, kirjasto, museo y. m. B:n lähei-

syyteen on pystytetty 53 m korkea marmori-
patsas (La colonne de la grande armee) Napo-
leonin leiriytymisen muistoksi ; täältä hän aikoi

hyökätä Englantiin (1803-05). B. oli roomalais-
aikana tunnettu satama Portus gesoria-
c u s, myöh. keisari Konstantinuksen aikana
B o n o n i a, frankkilaiseen aikaan B o 1 o n i a.

— 2. B.-s u r-S e i n e [spr-scn], Pariisin etu-

kaupunki, nyk. itsenäinen kunta, 9 km Pariisin
länsipuolella Seinen varrella; 49,969 as. (1906).

Sen pohjoispuolella on B:n metsä (Bois de
Boulogne), Pariisiin kuuluva ihana puisto, 8,-J

km', jossa on eläintieteellinen tarha ja kilpa-ajo-

kenttiä (Auteuil ja Longchatnps). B:n metsä on
pariisilaisten virkistyspaikka. W. S-m.

Boiilton [boultn], Matthew (1728-1809),
etevä engl. mekaanikko : toimi isänsä metallityö-

pajassa Birminghamissa, kunnes Sohoon Birming-
hamin ulkopuolelle 1762 perusti tehtaan, jossa
harjoitti kaikenlaista pientä teollisuutta, m. m.
kipsin kultaamista. V. 1775 B. lyöttäytyi James
Wattin kumppaniksi, ryhtyen höyrykoneita ra-

kentamaan ja tehden useita uudistuksia. V:sta
1788 B. rakensi myös höyrykoneen käyttämiä
rahanlyöntikoneita sekä Englannin että muitten
maitten valtioille, m. m. tsaari Paavalin tilauk-

sesta 2 isoa konetta Venäjälle. (E. S-a.J
Bounty [baunti] (engl.), palkinto, erittäinkin

vientipalkinto.

Bouquet [l>uke'J (ransk.), oik. kukkavihko,
,,kukka", erilaisten viinien ominainen tuoksu.
Bouquet /iufce';, Dom Martin (1685-1754),

beuedikliinimunkki ; on julkaissut kahdeksan
ensimäistä osaa arvokasta lähdekokoelmaa ,,Serip-

tores rerum gallicarum et francicarum" (1738-

52), joka valaisee Ranskan vanhinta historiaa
ja jota toiset benediktiinimunkit ja sittemmin
,,Academie des inscriptions" ovat jatkaneet.
Bourbaki [burlakt J, Charles Denis San-

ter (1816-97), ransk. sotilas, tuli 1854 brigadi-
kenraaliksi. Hän kunnostautui Krimin ja Italian
sodissa. Saksalais-ranskalaisen sodan puhjetessa
B. sai komentoonsa kaartinjoukot, suljettiin

Bazainen mukana Metziin, mutta pääsi sieltä

lokak. (1870) lähteäkseen salaisena lähettiläänä
keisarinna Eugenien luo Englantiin. Sen jälkeen
hän oli vähän aikaa pohjoisen armeian päällik-

könä ja johti sitten itäistä armeiaa, joutui tap-
piolle Belforfin luona (tammik. 15-17 p. 1871)
ja teki epätoivoissaan itsemurhayrityksen. 1871
-81 B. oli armeiaosaston päällikkönä Lyon'issa.

A'. B:dt.
Bourbon [burbö'}, vanha ransk. aatelissuku,

johon useat Euroopan hallitsijasuvut ovat kuulu-
neet, oli kotoisin Bourbonnais'n maakunnasta.
Nimi johtuu Bourbon nimisestä linnasta, joka
tavataan ainakin jo 10:nnellä vuosis. — Vanhin
sukuhaara sammui miehenpuolelta 1249, ja nais-

perijä Beatrix meni naimisiin 1276 Ranskan
kuninkaan Ludvik IX:n Pyhän nuorimman
pojan Robertin kanssa. Heidän poikansa
Ludvik (1280-1342) peri äidiltään Bourbon'in
läänin, jonka kuningas Kaarle IV 1327 korotti
herttuakunuaksi laajentaen sen maita. Suku
jakaantui Ludvikin kahden pojan, Pietarin
ja Jaakon, mukaan kahteen haaraan; van-
hempi sammui miehenpuolelta 1503, ja naisperijä
Susanna oli v:sta 1503 naimisissa Kaarle
Bourbon'in kanssa (ks. alemp.). Nuorempi suku-
haara jakaantui moneen haaraan. Niitä oli B o u r-

b o n'i n kuninkaall. suku, Condön, Cont i'n,

Montpensie r'n suvut y. m.
Ranskan kunink. suku Bourbon.

Vastamainitun Jaakon jälkeläisiä oli Anton
(1518-62), joka oli naimisissa (Ranskan) Navar-
ran ja Bearnin perijättären Johanna d'A 1-

b r e t'n kanssa, ja tuli 1554 Navarran kunin-
kaaksi. Heidän poikansa Henrik tuli 1589
Ranskan kuninkaaksi. Hänet murhattiin 1610;
hänen poikansa oli Ludvik XIII (hallitsi

1610-43). Hänellä oli kaksi poikaa Ludvik
XIV (hallitsi 1643-1715) ja Filip, Orleans'in

herttua, joka tuli Orleans'in suvun kantaisäksi.

Ludvik XIV:n pojalla Ludvikilla, joka kuoli

ennenkuin isä, oli 3 poikaa, joista yksi kuoli

lapsetonna; toinen Ludvik, Bourgognen hert-

tua (k. 1712), ja hänen poikansa oli Ludvik
XV (hallitsi 1715-74); nuorin näistä pojista,

Filip, tuli 1701 Espanjan kuninkaaksi. Ludvik
XV:n poika Ludvik XVI (hallitsi 1774-92)

mestattiin vallankumouksen aikana ; mutta
vallankumouksen jälkeen olivat hänen kaksi

veljeänsä, Ludvik XVIII (1814-24) ja

Kaarle X (1824-30) Ranskan kuninkaita.

Kun Bourbon'in suku heinäkuun vallankumouk-
sessa menetti valtansa (1830), oli Ranskassa kui-

tenkin n. s. legitimistien puolue, joka piti tämän
suvun jäseniä laillisina hallitsijoina. Kaarle X:n
jälkeen oli tämän pojanpoika Henrik, Cham-
bord'in kreivi, heidän mielestään Ranskan lail-

linen kuningas („Henrik V"). Kun hän kuoli

lapsetonna 1883, peri Orleans'in sukuhaara Bour-

bon'ien oikeudet.

Espanjan Bourbon-suku tuli hallitsemaan

1701, jolloin Ludvik XIV:n pojanpoika F i 1 i p V,

Anjou'n herttua, tuli kuninkaaksi. Hänen
poiicansa Ferdinand VI (hallitsi 1746-59)

kuoli lapsetonna, jonka vuoksi hänen veljensä

Kaarle III (hallitsi 1759-88) peri kruunun.
Tämän vanhin poika KaarlelV menetti kruu-

nunsa Napoleonille 1808; 1814 hänen poikansa
Ferdinand VII tuli Espanjan kuninkaaksi.

F:n kuoltua 1833 nousi hänen tyttärensä Isa-
bella II valtaistuimelle, mutta karkoitettiin

1868. Isabellan poika Alfonso XII, joka tuli

1874 kuninkaaksi, kuoli 1885, jonka jälkeen hänen
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isän kuoleman jälkeen syntynyt poikansa A 1-

fonso XIII (s. 1886)" tuli kuninkaaksi.
Napolin kuningaskunnassa hallitsi

Bourbonin suku v:sta 1739, jolloin jo ennen mai-
nittu Kaarle III tuli sen kuninkaaksi ; 1759,

tultuaan Espanjan kuninkaaksi hän jätti Napolin
pojalleen Ferdinandille, joka 1816 otti

„Molempien Sisiliain kuninkaan" arvonimen.
F. kuoli 1825, minkä jälkeen hänen poikansa
Frans I oli kuninkaana (1825-30), ja sitten

tämän poika Ferdinand II, jota 1859 seurasi

hänen poikansa Frans II. Seuraavana vuonna
liitettiin hänen valtakuntansa Italian kuningas-
kuutaan.
Parman ja Piazenzan herttua-

kunnat sai Filip V:n nuorin poika Filip
1748, ja hänen jälkeläisensä hallitsivat näitä

maita v:cen 1859, jolloin viimeinen, herttua

Robert, karkoitettiin ja hänen herttuakun-
tansa yhdistettiin Italian kuningaskuntaan.

K. O. L.

Bourbon [burbö'}, Kaarle (1490-1527),

Bourbon'in herttua, Montpensier'n kreivi, ransk.
sotapäällikkö, sai Marignanon taistelussa (1515)

voiton voittamattomina pidetyistä sveitsiläisistä.

Ranskan kuningas Frans I nimitti hänet Rans-
kan konnetabeliksi ja Milanon käskynhaltijaksi,

mutta kun sama kuningas tahtoi ottaa häneltä
hänen suuria maitaan pois, niin B. lähti suuttu-

neena Hanskasta, ruveten liittoon Kaarle V:n
kanssa; taisteli Frans I:tä vastaan Pavian luona
(1525) ; hän koetti nyt käydä sotaa ominpäin,
valloitti Milanon linnan (1526), ja 1527 hän
lähti palkkasoturijoukkoineen Roomaan, mutta
kaatui sitä piirittäessään. Hänen hurjat jouk-
konsa ryöstivät Roomaa kahden kuukauden ajan,

jonka jälkeen ne veivät päällikkönsä ruumiin
Gaetaan ja hautasivat hänet sinne. K. O. L.

Bourbonin perhesopimus, Ranskassa ja Es-
panjassa hallitsevain BourbonMn sukuhaarojen
keskinäinen liitto, tehty 15 p. elok. v. 1761, missä
sovittiin yhteisestä, varsinkin Englantia vastaan
tähdätystä ulkopolitiikasta. G. R.
Bourbonnais [burbonne'], vanha Ranskan pro-

vinssi keskellä maata; siihen kuuluivat hedel-

mätön Sologne bourbonnais e, metsäinen
Limagne b o u r b o n n a i s e ja L u g n y B:n
ylätasangot. B. vastaa suunnilleen nyk. Allier'n

departementtia; n. 8,000 km'. Pääpaikka oli

aikoinaan Bourbon TA rchambault, myö-
hemmin M o u 1 i n s. V:sta 1327 B. oli Bourbon-
suvun herttuakuntana, kunnes se 1523 joutui
kruunulle. Vv. 1651-1793 se kuului Bourbon-
Cond^n sukuhaaralle, jonka hallussa se oli suu-
reen vallankumoukseen asti. TV. S-m.
Bourg [hfirj („kauppala") , monen paikannimi

Ranskassa. 1. B.-d e-P 6 a g e [d3-peä'ij, kau-
punki DrOmen departementissa Isftre-joen var-
rella; 160 m yi. merenp., 4,958 as. (1901). —
2. B.-e n-B r e s s e fä-bre'sj. Ain'in departemen-
tin pääkaupunki Lyon'in radan varrella, 18,887
»8. (1901). Kaunis Pyh. Nikolauksen kirkko
16:nne!ta vuosis. Kuuluisan astronomin Lalanden
syntymäkaupunki.
Bourgault-Ducoudray [bur(iö'-dykudre'],

Louis Albert (s. 1840), ransk. .säveltäjä,

Ambroise Thomas'n oppilas; on esityttänyt Parii-

sissa ITändelin ja Bachin kuoroteoksia. B. keräili

Kreikassa kansansävelmiä; nykyään musiikin-

historian professorina Pariisin konservatorissa.
B. on kirjoittanut tutkielman kreikkalaisesta
kirkkomusiikista (1877) ja säveltänyt ooppe-
roita, orkesteri- ja kuorosävellyksiä. I. E.
Bourgeois [burzua'] (ransk., oik. = „porvaril-

linen"), porvari. — Kirjap., petitin ja korpuksen
(ks. n.) välinen painokirjasinlaji.

Bourgeois [burzua'], Emile (s. 1857) , ransk.
historioitsija, professorina Lyon'issa v:sta 1885;
julkaissut useita huomattavia teoksia, joista mai-
nittakoon: „Sur les lois et la möthode de This-

toire" (1890) ; „Le grand siSele. Louis XIV, les

arts, les id^es, d'apr(5s Voltaire, Saint-Simon etc."

(1895) ;
„Manuel historique de politique 6tran-

göre", I-II (1893 ja 1898), joka käsittelee Eu-
roopan historiaa 1660-1830.

Bourgeois [burzua'], L^on Victor Au-
gust e (s. 1851), ransk. valtiomies, toimi ensin
hallintovirkamiehenä, m. m. prefektinä eri

departementeissa, tuli 1887 Pariisin poliisipäälli-

köksi, valittiin 1888 Boulanger'n vastaehdok-
kaana edustajakamarin jäseneksi ja liittyi radi-

kaaleihin ; on sittemmin ollut useita kertoja
ministerinä, m. m. opetusasiain ministerinä

(1890), jolloin ajoi perille tärkeitä uudistuksia
alkeisopetuksen alalla, oikeusministerinä (1893),
jolloin esiintyi erittäin tarmokkaasti Panama-
juttuun seka.antuneita vastaan; 1895-96 B. oli

pääministerinä hoitaen ensin sisäasioita, sittem-

min ulkoasioita, ja 1898 opetusasiainministerinä.
B. on myöskin (v:sta 1902 lähtien) ollut jonkun
aikaa edustajakamarin esimiehenä ja Ranskan
edustajana huomattavalla tavalla ottanut osaa
Haagin „rauhankonferenssin" neuvotteluihin.

Julkaissut m. m. yhteiskuntafilosofisen tutkielman
„Solidariti5" (1897).

Bourgeoisie [burzuazV] (ransk.), porvaristo;
varakkaiden porvarien eli kapitalistien luokka.
Bourges [burz], Cheren departementin pää-

kaupunki Ranskassa, Yövre-joen ja Orleansin

Bourges'in raiitilnione.

radan varrella, n. 44,133 as. (1906). B:ssa on
kauniita kirkkoja, kuten goottilainen katedraali
St. Etienne, Notre Dame-kirkko y. m., arkki-
piispan palatsi, raatihuone (muinoin Jacques



1197 Bourget— Boussingault 1198

Coeurin talo, Ranskan merkillisimpiä porvaris-

taloja 15:nneltä vuosis.), korkeampia oppilaitok-

sia, kirjasto, museo, upeita yksityisrakennuksia
15:nneltä ja 16:nnelta vuosis. sekä vanhoja gal-

lialais-roomalaisia muurienraunioita. V:n 1870-71

sodan jälkeen maan puolustuslaitoksen keskus,

tärkeä asevarasto ja 8; unen armeiakunnan
asemapaikka; tykkivalimo, tykkiväen- ja pyro-

teknillinen koulu. Suuri rautateollisuus. B:ssa
syntyi etevä finanssimies Jacques Coeur. — B. on
muinainen A v a r i c u m, biturigien vahvin lin-

noitus, jonka CäEsar 52 e. Kr. valloitti. Myö-
hemmin se tuli Akvitaanian pääkaupungiksi saa-

den uuden nimen B i t u r i e se, biturigien mu-
kaan. Keskiajalla se oli Berry'n herttuakunnan
pääkaupunkina. Kaarle VII:n aikana, kun suurin
osa Ranskaa oli englantilaisten vallassa, B. oli

maan pääkaupunkina. B:n kokouksessa 1438

hyväksyttiin n. s. pragmaattinen sankt-
sioni (ks. t.) . Tähän aikaan rikastutti Coeur,

ollen Ranskan rahaministerinä, synnyinkaupun-
kiaan, perustamalla sen kaupan ja teollisuuden.

Ranskan uskonpuhdistuksen historiassa B:lla on
tärkeä sija. Täällä opiskelivat m. m. Calvin ja

Condä-suvun prinssit. Useat tulipalot ovat vuosi-

satain kuluessa hävittäneet monta muistomerk-
kiä kaupungin suuruuden ajalta. W. S-ni.

Bourget, L a c du [lak dy burze'], Gen^ven-
järven eteläpuolella sijaitseva ihana, korkeitten
vuorten ympäröimä alppijärvi Ranskan Savoi-

jissa, 231 m yi. merenp., lähellä Rhöne-virtaa,
johon Savi6re-kanava sen yhdistää. Järven pohj.-

päässä on Chatillon'in linna, sen itäpuolella Aix-
les-Bains'in kylpypaikka. \\'. S-m.
Bourget fburie'], Paul (s. 1852), ransk. kir-

jailija, esiintyi aluksi runoilijana, jossa kuvasti
Baudelairen ja Shelleyn vai-

kutus. Pääpaino hänen tuo-

tannossaan on sentään hä-

nen psykologisilla romaa-
neillaan ja aikakauden hen-

genelämää käsittelevillä kir-

joitelmillaan. Hänen pessi-

mistisistä, sielunelämää tut-

kivista romaaneistaan mai-
nittakoon „Le disciple",

„Notre coeur", „La terre

promise", „Cosmopolis".
Myöhemmin B. on, oltuaan
yhteen aikaan Tolstoin ihai-

lija, kehittynyt kiihkokato-
Hänen kirjoitelma-kokoel-

psychologie contemporaine",
„fitudes et portraits" ovat

saavuttaneet suurta suosiota henkevän nerok-
kaan psykologisen analyysinsa vuoksi. Hänen
myöhempää kirjoitelmakokoelmaansa „Sociologie
et littSrature" haittaa hänen kaikkialla kuultava
kirkollinen käsityskantansa. Hänen myöhem-
mistä romaaneistaan, joista myöskin kuultaa hä-
nen taantumuk.sellinen ja katolinen hengensuun-
tansa, mainittakoon „L'^tape" ja näytelmä „Un
divorce". V. E-i.

Bourgogne [burgo'njJ, ransk. maakunta, B u r-

g u n d i n (ks. t.) ransk. nimi.
Bourguignons [burginjö'], ransk. puolue, joka

1400-luvun alkupuoliskolla esiintyi Burgundin
herttuain kannattajana ja Armagnacin kreivin
vastustajana. O. R.

Paul Bourget.

liseksi kirjailijaksi,

mansa ,,Essais de
„Nouveaux essais"

Bourignon [burinjö'], Antoinette {1C16-

80), ransk. uskonnollinen haaveilija. Jo nuo-
rena hän luuli näkevänsä näkyjä ja saavansa
ilmestyksiä, mitkä kutsuivat häntä uudistamaan
kirkossa evankeliumin puhdasta henkeä. 20-

vuotisena hän pakeni kodistaan. Suurimman
osan elämästään hän kuljeskeli eri maissa levit-

tämässä uskonnollisia aatteitaan. Mystikko
Pierre Poiret, joka liittyi häneen Hampurissa,
on julkaissut hänen kootut teoksensa (Amster-
damissa 1679-84).

Bourke [buak], Richard Soutliwell,
M ay o n jaarli (1822-72), engl. valtiomies, In-

tian varakuningas, synt. Irlannissa. B. valittiin

alihuoneeseen 1847 ja oli Irlannin valtiosihtee-

rinä Derbyn konservatiivisissa mini.steristöis.sä

1852, 1858-59 ja 1866-68. V. 1868 hänet nimi-
tettiin Intian varakuninkaaksi. Tässä virassa

ollessaan B. osoittautui erinomaisen eteväksi hal-

litusmieheksi. Hän piti yllä ystävällisiä suh-

teita naapurivaltioihin (Afganistaniin y. m.),

jotta ne oman etunsa tähden tukisivat Eng-
lannin valtaa Intiassa. Näin hän pani alulle sen

ulkopolitiikan, jota Englanti sen jälkeen on
Keski-Aasiassa noudattanut. Intian sisällisen

hallinnon alalla hän saattoi maan huonot raha-

asiat järjestykseen ja laajensi melkoisesti rauta-

tieverkkoa. Ollessaan tarkastusmatkalla hän sai

surmansa erään vangin kädestä.

Bourree [burC], muin.-ransk. tanssi, pirteässä

'/, tahdissa. Sen rytmille ominaista on '/< nuotin
kohotahti sekä usein esiintyvä epäisku (syn-

kooppi) 2:sella nel- <
jänneksellä, esim.: 1 P P rirrrCTrlr
Tavataan useassa |

' '
I

|

U) i taJ I

|

i

Bachin sarja-sävellyksessä. /. K.
Bourrier [burie], Andre (s. 1852), ransk.

pappi, joka palveltuaan 20 vuotta katolista kirk-

koa luopui siitä omantuntonsa vaatimuksesta ja

opiskeli sitten Pariisin yliopiston protestantti-

sessa tiedekunnassa ja vihittiin 1897 refor-

meeratun kirkon papiksi. B. avasi samana v.

Pariisin lähistöllä turvapaikan uskonnollisista

syistä katolisesta kirkosta luopuneille papeille

valmistaakseen heille tilaisuutta opiskella protes-

tanttisissa tiedekunnissa ja välittääkseen heille

uusia paikkoja. V:sta 1897 B. julkaisee sanoma-
lehteä „Le chrötien frangais", joka sanoo edus-

tavansa „evankelista uudistusta katolisessa kir-

kossa". B. on liittynyt siihen uudenaikaisen
Ranskan protestanttisuuden suuntaan, jonka en-

simäisiä miehiä on Auguste Sabatier.

Bousset [buse't}, Wilhelm (s. 1865), saksa-

lainen jumaluusoppinut, professori Göttingeuissä.

Julkaissut useita teoksia, joista mainittakoon:

„Der Antichrist" (1895) ; ,,Die Religion des

Judentums" (1903) ; „Das Wesen der Religion"

(1903); „Jesus" (1904, suomeksi 1907). B. on
n. s. uskonnonhistoriallisen teologikoulun etevim-

piä edustajia. E. K-a.

Boussoli ks. B u s s o 1 i.

Boussingault [busdgö'], Jean Baptiste
Joseph Dieudonnö (1802-87) , ransk. maan-
viljelyskemisti. Maatilalleen Bechelbronnissa,

Elsassissa, hän perusti koelaboratorin, laatuaan
ensimäisen, tehden laajoja kokeita m. m. koti-

eläinten ja viljelyskasvien ravitsemista koske-

vista seikoista, rehuaineiden ravintoarvosta, kas-

vien typen otosta j. n. e. Kirjoittanut m. m.
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„Agronomie, chimie agricole et physiologie"

(Paris 1860-91; käännetty saksaksi). (W. B.J
Bouteloua, eräs hejnäkasvisuku, joka lounai-

sessa Pohj.-Ameriikassa muodostaa pääosan pree-

riakasvuUisuudesta ; on hyvää rehua (tunnettu
mezquite- 1. gramm a-h e i n ä n nimellä)

.

(J. A. W.)
Boutmy [huttnV], fimile (s. 1835), ransk.

kirjailija; toimi ensin sanomalehtimiehenä ja

sitten eräässä arkkitehtuuriopistossa sivistyshis-

torian ja rakennustaiteen historian opettajana;
perusti 1872 „£cole libre des sciences politiques"

nimisen opiston, jossa opetetaan taloustiedettä,

finanssioppia, diplomatian historiaa y. m. B.

tuli sen johtajaksi ja piti muutaman vuoden ajan
luentoja valtiomuotojen historiasta. Opisto me-
nestyi hyvin ja on vaikuttanut paljon korkea-
kouluopetuksen kehitykseen sekä Ranskassa että

useissa muissa maissa. 1898 B. tuli Ranskan
instituutin (Acad^mie des sciences morales et

politique) jäseneksi; on m. m. julkaissut: „lntro-

duction au cours d'histoire comparöe de Tarcbi-

tecture" (1869) ; „£tudes de droit constitutionnel:

France, Angleterre, Etats-ljnis"(18S5)
;
,.Le d(5ve-

Icppement de Ia constitution et de la societö poli-

tique en Angleterre" (1887) ; „Essai d'uue psy-
chologie politique du peuple anglais au XIX:e
siöcle" (1901) ; „£Iements d'une psychologie poli-

tique du peuple am^ricain" (1902).
Bouts [bauts], Dieriek (Dirk) (n. 1410-

75), alankom. taidemaalari, sai vaikutusta Rogier
van der Weydeniltä ja toimi ensin Haarlemissa,
sitten Leuvenissä (Löwenissä), oleskellen myös
aika ajoin kuningatar Isabellan hovissa Espan-
jassa. Kuningattaren ja hänen puolisonsa hauta-
kappelissa Granadassa on B:lta 3 pientä taulua:
„Ristiinnaulitseminen", „Ristiltä-otto" ja „Ylös-
nousemus". B:n pääteos on eräs Leuvenin P. Pie-

tarin kirkon alttaritaulu, joka esittää Ehtool-
lista (tämän taulun sivukuvat ovat joutuneet
MUncheniin ja Berliiniin). Joskin B:n teokset
ovat jäykkiä henkilökuviensa puolesta, herät-
tävät ne kuitenkin suurta huomiota syvällä, läm-
pimällä värityksellään sekä maisema- ja valo-
maalauksellaan. E. R-r.
Bouvines [huvi'n], kylä Nordin departemen-

tissa Hanskassa, kaakkoon Lillestä. Taistelu
1214, jossa Ranskan kuningas Filip August voitti

Englannin kuninkaan Juhana Maattoman ja
hänen liittolaisensa Otto IV:n.
Bovallius [buva'l-], ,\nna Maria Sofia

Magdalena (1815-91) ja Johanna .\nge-
lique Fredrika B. (1817-1901), lahjoittaja-

sisaria Pieksämäeltä. Heidän vanhempansa oli-

vat Viipurin läänin komissionimaanmittari Pehr
Olof B. ja Maria Elisabeth Tigerstedt, joilla oli

asunto-oikeus Nikkarilan kruununtaloon maini-
tus.-i;i pitäjässä. Jo eläissään tyttäret tekivät
lahjoituksia Kuopion kuuromykkäin- ja sokeain-
kouluille, Perttulan tylsämielisten laitokselle

y. m., ja heidän kuoltuaan perustettiin heidän
testamentillaan Nikkarilan 1. Pieksämäen kuuro-
mykkäin koti (ks. t.). K. S.

Bowallius, Karl Erik Alexander
(s. 1849), ruots. eläintieteilijä ja tieteellinen

matkailija, filos. toht., eläintieteen dosentti Up-
salassa (1875). Julkaissut teoksia embryologian,
maantieteen ja arkeologian alalta, myös kään-
nöksiä Echegarayn ja J. Lien näytelmistä.

Boveri, Theodor (s. 1862), saks. eläintietei-

lijä, v:sta 1893 eläintieteen ja vertailevan ana-
tomian professorina Wiirzburgissa ; valaissut

tutkimuksillaan eläinsolun elämää. „Zellenstu-

dien" (1887-1900, 4 osaa).

Bowie-puukko [boui-J, omituinen metsästys-
puukko, saanut nimensä tunnetun etelä-ameriik-

kalaisen metsästäjän ja taistelijan Tim Bowien
(k. 1836) mukaan.
Bovista, kuukuna, raaanmuna, sieni-

suku kupusienten (Gasteromycetes) lahkossa.
Itiöemä kannaton, pyöreä, sisusta lopulta pelk-

kiä itiöitä ja hiuksenhienoa huovastovanuketta.
Syötäviä ovat ukonkuukunen (B. lycoper-
donj ja nurmikuukunen (B. nigrescensj.
Bowley [louU], Arthur Lyon (s. 1809),

engl. tilastotieteilijä, tuli Lontoon yliopiston

professoriksi 1895 ; on tehnyt ansiokkaita, työ-

palkan vaihteluja koskevia tutkimuksia („Chan-
ges in average wages between 1860 and 1891",

„Royal statistical Societyn" palkitsema). Jul-

kaisi 1901 teoksen „Elements of statistics", jossa

etenkin käsitellään tilastotieteen metodia.
Bowling (engl. boulii)), pallopeli. — B o w-

1 i n g-g reen [b.-grin], kisakenttä.
Bowling-green [bouliTj-grinJ, kaupunkeja

Pohj.-Ameriikassa. 1. Kentuckyn valtion kau-
punki Big Barren-joen varrella, siinä mistä
alkaen tämä joki tulee purjehduskelpoisekai.

Kauppakaupunki ; korkeampia oppilaitoksia,

8,226 as. (1900). Läheisyydessä on kuuluisa
mammut-luola. — 2. Ohion valtion kaupunki;
5,0(57 as. (1900). Luonnollisia kaasulähteitä,

lasitehtaita. W. S-m.
Bowls (engl. boulz = pallot) , vanha engl. pallo-

peli, joka vastaa it. Boceia-peliä. ks. B o c c i a.

Bowuian Ibmnn3n], Sir W i 1 1 i a m (1816-

92), engl. lääkäri, tunnettu erinäisten kudosten
histologisista tutkimuksista. — B:n levyt,
poikkijuovaisen lihaskudoksen syissä tavattavat

pienet, poikittain asettuneet levyntapaiset muo-
dostumat, mitkä mietojen happojen vaikutuk-
sesta erkanevat toisistaan. — B:n rauhaset,
nenän hajun-aistimista välittävän osan (regio

olfacloria) limakalvossa piilevät pienet rauhaset.
— B:n kapselit, munuaisen n. s. Malpighin
suonikeriä (g'otnerulus italpighii) ympäröivät ja

verhovat pienet rakontapaiset peitteet, mitkä
samalla ovat virtsatiehyeitten alkuna, il. 0-B.
Bowriiig fbaurir]], Sir John (1792-1872),

engl. politikko ja kirjailija. Laajoilla matkoil-

laan hän tutustui eri maiden runouteen, josta

hän julkaisi käännöksiä äidinkielellään. Eng-
lannin hallitus lähetti hänet Euroopan manner-
maalle ja itämaihin tutkimaan eri maiden
taloudellisia oloja. Kotiin palattuaan hän esitti

niistä hallitukselle oivallisia selostuksia, jotka

olivat ensimäisct niitä virallisia selontekoja,

joita Englannin hallitus julkaisee vieraiden mai-
den oloista. Ne aiheuttivat, että Englannin
finan.ssihallinto uudistettiin 1834. Ne antoivat
myöskin pontta ja vauhtia Englannin vapaa-
kauppaliikkeelle, jonka innokas kannattaja B. oli.

Myöhemmin hän sai tehtäväkseen tutkia Euroo-
pan maiden kauppasuhteita. Hänen sisällysrik-

kaat selontekonsa jouduttivat sittemmin huo-

mattavasti tullilaitoksen uudistamista. V. 1849

hänet nimitettiin konsuliksi Kantoniin ja 1854

kuvernööriksi Hongkongiin ja Englannin minis-
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teriksi Kiinaan; 1856 hän antoi omin päinsä
pommittaa Kantonia, jouduttuaan riitaan kiina-

laisten viranomaisten kanssa. Tämä teko sai

kotimaassa osakseen ankaraa arvostelua ; mutta
pääministeri, lordi Palmerston hyväksyi hänen
tekonsa ; 1859 B. palasi Englantiin. E. M -a.

Boxcalf [bokskäf] (engl.), erikoisella tavalla

valmistettu vasikaunahka, jota käytetään ken-

kien päälliseksi. Nimensä se on saanut tavara-

leimasta, jona on laatikon (engl. box) kuva.
J. C-4n.

Boxström, A n d e r s Johan Adolf (1846-

1906), eversti, tilastollisen toimiston päällikkö,

valtioneuvos. Käytyään Haminan kadettikoulun

B. antautui sotilasuralle ; palveli ensin Venäjällä

ja sitten kotimaassaan kadettikoulun opettajana

1S72-80. V. 1880 B. nimitettiin Suomen sota-

joukkojen esikuntapäälliköksi ja 1886 tilastolli-

sen toimiston tirehtööriksi (1886-1902). B. jul-

kaisi kadetteja varten topografian sekä kart-

tauksen oppikirjan sekä sotapalveluksen alkeista

„Käsikirjan Suomen reservimiehille" (myös ruot-

siksi). Hän on myös laajasti käsitellyt asutus-

tilastoamme teoksessa „Jemförande befolknings-

statistik. Med särskildt afseende ä förhällandena

i Finland" (1891). E. S.

Boycott [hoikat], ks. Boikotteeraus.
Boyesen, Hjalmar Hjorth (1848-95),

pohjois-amer. kirjailija, syntyään norjalainen,

professori ja kirjallisuuden tutkija. Opiskel-

tuaan Kristiaanian yliopistossa B. siirtyi Ame-
riikkaan 1869, tullen 1874 saksan kielen ja myö-
hemmin germaanisen kielitieteen ja kirjallisuu-

den professoriksi New Yorkiin. Kirjailijana

B. osoittaa ameriikkalaisen kansanelämän ku-

vauksissaan Bjornsonin talonpoikaiskuvausten

vaikutusta. Niistä mainittakoon „Falconberg",

„Social struggles", „Norseland tales". Hänen
kirjallishistoriallisista teoksistaan mainittakoon

„Goethe and Schiller"
;
„The history of Norway" ;

„Essays on German literature" ; „A commentary
on the writings of Henrik Ibsen"; „Essays on
Scandinavian literature". V. K-i.

Boyle [boil], Robert (1627-91), engl. luon-

nontutkija ; „Royal society"n ensimäisiä jäse-

niä. Julkaisi 1662 kirjan nimeltä „Epäilevä

kemisti", jossa hän vastusti alkemistien teorioja

ja lausui sen mielipiteen, että kemia on kokonaan
kokemukselle perustuva tiede. B. määritteli

alkuaineen nykyisen käsityskannan mukaisesti

ja teki tarkan eron mekaanisen seoksen ja kemial-

lisen yhdistyksen välillä. Hän koetti myös selit-

tää palamisilmiötä, mutta teki väärät johto-

päätökset sangen taitavasti suunnittelemistaan
kokeista. V. 1660 B. keksi lain, jonka mukaan
kaasun paine on kääntäen verrannollinen sen

tilavuuteen. Koska saman lain 16 vuotta myö-
hemmin itsenäisesti keksi myös Mariotte, nimi-

tetään sitä tavallisesti B o y 1 e-M a r i o 1 1 e n
laiksi. — B. harjoitti myös historiallisia, teo-

logisia ja kielitutkimuksia. (W. B.)

Boyle-Mariotten laki ks. Boyle.
Boz, Charles Dickensin salanimi, ks. D i c-

k e n s.

Bozdech [bosdjeh], Emanuel (1841-89),

tsekkiläinen näytelmäkirjailija, huvinäytelmäin-
kirjoittajana aikalaistensa joukossa etevimpiä.

Hän on kirjoittanut m. m. näytelmät „Paroni
Görtz" (1871). „Maailmanhallitsija yötakissa"

(Napoleon I), „Valtiomieskoe", „Kenraali ilman
armeiaa".
Bozen (ital. B o 1 z a n o) , Etelä-Tyrolin kau-

punki Eisack- ja Talfer-jokien yhtymäkohdassa,
2(35 m yi. merenp., 13,904 as. (1900). B. on Bren-
ner- ja Adige-laakson radan varrella; se on
vanhanaikainen ja muistuttaa paljon italialaisia

kaupunkeja. Täällä on kirkkoja, luostareita,

arkkiherttuan palatsi, kouluja, teatteri ja Wal-
ter von der Vogelweiden muistopatsas. Viinin
ja erinomaisten hedelmäin kauppaa. Talter-joen
toisella rannalla on talviparantolana suosittu

Griesin kaupunki. Suuri matkailijaliikenne,
sieltä kun haaraantuu monta tietä. Roomalais-
ajalla B:n nimi oli P o n s D r u s i, keskiajalla

B a u z a n u m. B. oli kauan riidanaiheena Trien-

tin ja Tyrolin välillä. V. 1531 B. joutui Itäval-

lalle, jolle se sen jälkeen on kuulunut, paitsi

VV. 1805-14, jolloin se oli ensin Baieriin ja sitten

Italiaan liitettynä.

Brabangonne [-bäso'nJ (ransk.), näyttelijä

D6chet'n sepittämä ja Campenhoufn säveltämä
Belgian vallankumous- ja vapauslaulu v:lta 1830.

Brabangons [-bäsö'], „brabanttilaiset", nimi
tarkoittaa 12:nnella vuosis. esiintyneitä, oikeast.

Brabantista kotoisin olevia palkkasotiirijouk-

koja, jotka olivat peljätyt vallattomuutensa ja

rosvoamistensa tähden ; myöhemmin yleensä kul-

jeksivia sotureita. G. R.

Brabant [-ba'-], maakunta alankomaalais-
belgialaisella alangolla, nykyään jaettu Alanko-
maiden ja Belgian kuningaskuntien välille. —
Alankomaiden maakunta P o h j o i s-B r a b a n t

on pinta-alaltaan 5,128 km' ja asukasluku on

581,713 (1907), enimmäkseen katolilaisia. Maa
on enimmäkseen hedelmällistä, siellä täällä kui-

tenkin nummia ja rämeitä. Tärkeimmät joet

ovat Maas ja Dommel. Kanavia on runsaasti.

Maanviljelys ja karjanhoito ovat korkealle ke-

hittyneet. Teollisuus on huomattava: puuvilla-

ja nahkatavaroita, saviastioita y. m. valmiste-

taan. Pääpaikka on 'a Hertogenbosch.— Muinai-

sen Brabantin belgialainen osa on jaettu kahteen

maakuntaan: Antverpenin (ks. t.)jaEtelä-
Brabantin maakuntiin ; tämän pinta-ala on

3,283 km'; 1,434,360 as. (1907). Se on Belgian

tiheimmin asuttu maakunta (432 as. km-:llä)

.

Asukkaat ovat katolilaisia, pohjoisosassa flaami-

laisia, etelässä valloneja. Tärkeimmät vesistöt

ovat Dylen ja Sennen, joihin liittyy laaja kanava-

verkko. Maakunta on erittäin viljavaa, hyvin

viljeltyä tasankoa. Teollisuus kehittynyt (puu-

villa-, pellava-, paperi-, nahkatavara- y. m. teh-

taita) . Rautatieverkko hyvin tiheä.

B., joka roomalaisajalla oli germaanilais-kelt-

tiläiscn sekarodun asuma ja kuului Gallia bel-

gieaan, joutui 5:nnellä vuosis. frankkien vallan

alle, merovingien valtakunnan jaossa Austra-

sialle ja karolingien valtakunnan jaossa Lotha-

ringiaan. Tämän mennessä hajalle B. kuului

Ala-Lothringin herttuakuntaan ja joutui tämän
mukana Saksalle. Henrik I:n aikana B:sta tuli

herttuakunta. V. 1403 B. joutui Burgundin hert-

tualle Antonille ja 1477 Itävallan Maksimilianin

avioliiton kautta Burgundin Marian mukana
Habsburgin suvulle. Alankomaiden vapaus-

sodan aikana alankomaalaiset valloittivat sen

ja saivat rauhassa 1648 sen pohjoisen osan (Ge-

neralitctslanden) ; eteläinen osa kuului Espan-
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jalle v:een 1714, jolloin se muun Belgian mukana
joutui Itävallalle. V. 1794 B:n valloitti Ranska
ja sai sen Campo-Formion rauhassa 1797. V.

1815 B. liitettiin Alankomaiden kuningaskun-
taan, mutta v:n 1830 vallankumous jakoi sen

jälleen, niin että pohjoinen osa joutui Alanko-
maille, eteläinen Belgialle. B:lla oli oma perus-

tuslaki ^Joyeuse entree" 1. „Blijde inkomst",

joka takasi sen asukkaille sekä oikeudenturvan
että eräitä valtiollisia oikeuksia: ei saanut ke-

tään kansalaista syyttää muualla kuin maan
tavallisen tuomioistuimen edessä, ei uusia lakeja

säätää ilman maan kolmen säädyn suostumusta
eikä muukalaisia määrätä maan virkoihin. Näi-

den säädösten loukkaus sai B:n ryhtymään kapi-

naan Filip II:ta vastaan. Myöhemmin samojen
oikeuksien loukkaus aiheutti kapinan Josef II:ta

vastaan.
Brabantin taaleri = Albertustaaleri

(ks. t.).

Brace lbrei'sj, Charles Loring (1826-90)

,

amer. ihmisystävä, toimi ensin saarnaajana

;

matkusteli 1850-52 Euroopan maissa tutkien

erittäin vankeinhoitoa, parannuslaitoksia y. m. s.

B. tuli pian tällä alalla toimiessaan siihen

vakaumukseen, että yhteiskunnallinen pelastus-

ja parannustyö oli aloitettava lapsista; sai 1853

aikaan „Children's aid society" nimisen yhdis-

tyksen, joka perusti suojakoteja, lukutupia, sun-

nuntaikouluj.a, säästökassoja j. n. e. ja toimitti

orvoiksi ja turvattomiksi joutuneita katupoikia
maalaiskoteihin kasvatettaviksi. B:n johdolla

yhdistyksen toiminta laajeni suurenmoiseksi.
V. 1856 Ruotsissa ja Norjassa tekemiään huo-

mioita hän on esittänyt kirjassaan: „The norse-

folk, or a visit to the homes of Norway and Swe-
den" (1857) ; hänen muista kirjoituksistaan mai-
nittakoon: „The best method of disposing of our
pauper and vagrant children" (1859).
Brachelytra ks. S t a p h y 1 i n i d se.

Brachinus crepitans, maakiitäjiin kuuluva
petokuoriainen, jolla on se omituisuus, että se

vaaran tullessa laskee peräaukostaan kuuluvilla
paukahduksilla haihtuvaa nestettä. E. il. L.

Brachiopoda ks. Lonkerojalkaiset.
Brachycera, lyhytsarviset, ryhmä hyön-

teislahkossa Diptera, kaksisiipiset. Tunto-
sarvet päätä lyhyemmät, 3-, harvoin 2-niveliset.

Alaleuka ylähuulen peittämä. Tähän ryhmään
kuuluvat ni. m. saivartajat (Oeslridir),

paarmat (Tahanidoe), petokärpäset
(Asilidce), varsin, kärpäset (Muscidce) ja
kukkaiskärpäsct (SyrphidiE).
Brachypodium, a r o 1 u s t e, suku heinäkas-

vien heimossa. Etelä-Suomessa kaksi lajia, mo-
lemmat harvinaisia.

Brachyura ks. Lyhytpyrstöiset äy-
riäiset.
Braconidee, eräs loisampiaisheimo, johon kuu-

luvien lajien toukat elävät toisten hyönteisten,
varsinkin vahinkohyönteisten toukissa, aiheut-

taen näiden kuoleman ja niinmuodoin asettaen
rajoja tuhoille. K. il. L.

Braddon [brädn], Mary Elizabeth (s.

1837), engl. naiskirjailija. Kirjoittanut suuren
määrän kevyesti kyhättyjä jiinnitysromaaneja,
joiden mielenkiinto on Englannin yhteiskunnal-
listen olojen realistisessa kuvauksessa. Kirjal-

liselta kannalta ne ovat heikkoja ajanviete-

romaaneja. Mainittakoon esim. „Lady Audley's
ser-ret", „Asphodel", „The Venetians", ,,Ishmael",

,,Aurora Floyd". V. E-i.

Bradford [brädfad]. 1. Tehdaskaupunki ja

v:sta 1888 kreivikunta pohjoisessa Englannissa,
279,767 as. (1901) ; v. 1801 vain 13,000 as. B. on
Englannin villa-, puuvilla- ja silkkitavarateolli-

suuden pääpaikkoja. A'arsinkin on mainittava
kampalangan kehruu ja kudonta. Siellä on sen
lisäksi valkaisu-, värjäys-, kone- sekä valssirauta-

ja valinrautatehtaita (Lowmoor- ja BowIing-
Works) . Läheisyydessä kivihiili- ja rautakaivok-
sia. B. sijaitsee korkealla Penniinien laaksossa;
siinä on monta kaunista rakennusta. — 2. B. o n
Avon [B. on eivn], kaupunki Etelä-Englannissa,
Wiltshiressa, 4,514 as. (1901) ; vanha kirkko
muinaissaksalaista tyyliä. — 3. Kaupunki Yhdys-
valtojen Pennsylvanian valtiossa, vuoriöljy-
alueella, 15,029 as. (1901) ; paloöljyntislaus- ja

-puhdistuslaitoksia. W. S-m.
Bradford fbrädfad], William (k. 1657),

,,toivioretkien' siirtolau kuvernööri Plymou-
thissa Uudessa-Englannissa, kotoisin Yorkshi-
resta, liittyi aikaiseen brownilaiseen lahkoon ja

otti 1607 osaa näiden puritaanien Alankomaihin
yrittämään pakoretkeen ; muutettuaan 1609 Lei-

deniin ja siirryttyään 1620 uskonveljiensä kanssa
Pohj.-Ameriikkaan hän valittiin siirtolan toi-

seksi kuvernööriksi. B:n onnistui saada aikaan
hyvät välit ympärilläasuvien intiaanien kanssa
ja siirtolaa hän johti erinomaisella taidolla. B:n
huomattavin teos on „History of the Plymouth
plantation", joka esittää siirtolan vaiheita v:een
1647. (L. n.)
Bradke, Jegor Fedorovits von (1796-

18S1), ven. kansanvalistusvirkamies, oli ruots.

sukuperää ja kotoisin Saarenmaalta Virosta.

Jätettyään sotapalveluksen nimitettiin B., joka
oli hienosti sivistynyt mies, 1834 vasfikään pe-

rustetun Kiovan yliopiston kuraattoriksi. Siinä

toimessa B. sai valita uudet professorit ja jär-

jestää yliopiston opetuksen ja hallinnon. Sitä-

paitsi oli hänellä valtiollisena tehtävänä lähen-

tää uuden yliopiston kautta Lounais-Venäjää
valtakunnan keskukseen. Tämä ei kuitenkaan
B:lta onnistunut. Kun puolalainen liike tunkeu-
tui jossakin määrin yliopistoonkin, suljettiin se

1839 ja B:lle annettiin ero virasta. V. 1854
hänet taas nimitettiin Tarton yliopiston ja ope-

tuspiirin kuraattoriksi. -7. J. if.

Bradlaugh [brädlö], Charles (1833-91).

engl. vapaa-ajattelija; aloitti jo nuorena kii-

vaan agitatsionin kristinuskoa vastaan esiintyen

puhujana kokouksissa ja julkaisten kirjoituksia

nimimerkillä „Iconoclast" (kuvainraastaja) ;

toimitti ateistista ja tasavaltalaista viikkoleh-

teä „The national reformer". B. joutui kirjoi-

tustensa johdosta lukuisiin rettelöihin ja oikeu-

denkäynteihin. Hän esiintyi myöskin radikaa-

lisena politikkona ja valittiin 1880 parlament-
tiin. Mutta kun hän ei suostunut vannomaan
vaadittua valaa, häntä ei hyväksytty alihuoneen
jäseneksi, vaikka hän sittemmin tarjoutui van-
nomaan valan. Neljä kertaa hän karkoitettiin

parlamentista, mutta valittiin joka kerta uudel-
leen, kunnes hän vihdoin 1886 sai luvan vannoa
valansa ja ottaa osaa "alihuoneen istuntoihin.

1888 parlamentti B:n ehdotuksesta hyväksyi lain,

jonka mukaan ne parlamentin jäsenet, jotka jos-
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<akin syystä eivät halunneet vannoa valaa, sai-

vat sen sijaan antaa vakuutuksen.
Bradley [brädli], James (1692-1762)

,

aikansa suurin tähtitieteellinen havainnontekijä,

oli ensin pappi, tutki sittemmin tähtitiedettä,

tuli 1721 Oxfordin yliopiston professoriksi ja

1742 kuninkaalliseksi astronomiksi Greenwiohiin.

B. keksi aberratsionin ja nutatsionin, mutta
on saavuttanut kuitenkin suurimman maineensa
kiintotähtihavainnoillaan. (V. V. E.)
Bradsliaw [brädsö], George (1801-53),

Englannin ensimäisten rautatieaikataulujen jul-

kaisija; ne ilmestyivät v. 1839 nimellä „Brad-
shaw's railway time tables", v:sta 1841 nimellä

„Bradshaw's monthly railway guide" ; tämä käsi-

kirja on vähitellen saavuttanut maailmanmai-
neen. Myöhemmin hän julkaisi samanlaisia käsi-

kirjoja useista muistakin Euroopan maista ja

Intiasta.

Bradykardia (kreik. brady's = hidas, ja kar-

<ii'u = sydän), hidas sydämentoiminta.
Bradylalia (kreik. brady's = hida.s, ja lale'in =

jutella), sellainen puheen kankeus, joka riip-

puu hidastuneesta artikulatsionista, erotukseksi

bradyfrasiasta, joka riippuu ajatussjuok-

sun hitaudesta.

Bradypoda ks. Laiskiaiset.
Bradypus ks. Laiskiaiset.
Braga, Theophilo (s. 1843), portug. tiede-

mies, runoilija ja kirjailija, jonka tuotanto on
hämmästyttävän runsas ja monipuolinen, synt.

Azoreilla, alkoi kirjallisen uransa jo 1859, siis

poikaiässä, julkaisemalla nidoksen lyyrillisiä

runoja ,,Folhas verdes". B:n myöhäisempiä runo-
teoksia ovat ,,Stella matutina" (1863) ;

„Visäo
dos tempos" (1864) ;

„Tempestades sonora.s"

(1864) ;
„Ondina do Lago" (1865) ja „Torrentes"

(1868). Hänen huomattavimmat teoksensa ovat
kuitenkin hänen kirjallisuushistorialliset tutki-

muksensa. „Historia da litteratura portu-

gueza" (1870-81) on ensimäinen uusille peri-

aatteille rakennettu portugal. kirjallisuushis-

toria. Nykyaikaisia portugal. kirjailijoita hän
käsittelee teoksessa „Modernas ideias na littera-

tura portugueza" (1892, 2 nid.). B. on etevä
folkloristi. Hänen tärkeimmät teoksensa tällä

alalla ovat: „nistoria da poesia popular por-

tugueza", „Cancioneiro popular", „Romanceiro
geral", „Cantos populares do Archipelago ago-

riano", „Contos tradieionaes do povo portuguez"
(1883, 2 nid.) ; „0 povo portuguez nos seus costu-

mes, crengas e tradigöes" (1886, 2 nid.). Filo-

sofisella alalla B., joka politiikassa on radikaa-
linen, on positivisti. Hän on tuonut Portugaliin

Comten järjestelmän ja on julkaissut useita posi-

tivistiseen henkeen kirjoitettuja teok.sia. Hyvä
valikoima hänen lyriikkaansa ilmestyi nimellä
„Alma Portugueza" (1893). [Teixeira Bastos,

„Theophilo Braga e a sua obra" (Porto, 1893).]

J. H-l.

Braganga [a'nsa] (Braganza) , Portugalin
vanhan Traz os Montes provinssin aluekaupunki,
n. 5,800 as. B.-suvun linna, piispanistuin. Oli

ennen silkinviljelyksen keskuspaikkoja ; nyk.

siellä harjoitetaan maanviljelystä ja karjan-

hoitoa.

Braganga [-a'nsaj (Braganza), Portugalin

ja Brasilian ent. hallitsijasuvun nimi. Kantaisä
oli Portug.alin kuninkaan Juhana (Joao) I:u

äpäräpoika A 1 f o n s o, joka 1442 korotettiin Bra-
gangan herttuaksi. Portugalin burgundilaiseu hal-

litsijasuvun 1580 sukupuuttoon kuoltua ja maan
1640 vapauduttua Espanjan yhtej«lestä Juhana
I V B. tuli Portugalin kuninkaaksi. Brasilian

sijaishallitsijaksi asetettu Portugalin kruunun-
perillinen Dom Pedro pakoitettiin 1822 julistau-

tumaan itsenäisen Brasilian keisarikunnan hal-

litsijaksi Pedro I:n nimellä. Isänsä kuollessa

1826 hän luopui oikeuksistaan Portugalin ku-

ningaskruunuun tyttärensä Maria II da
Glorian hyväksi. Suku siten jakautui kah-
teen haaraan. Maria da Glorian kuollessa 1853
nousi hänen ja hänen toisen puolisonsa Saksi-

Koburg-Gothan herttuan Ferdinandin poika ja

siis Koburgin suku Portugalin valtaistuimelle.

Brasiliassa lakkasi B:n suku hallitsemasta 1889,

jolloin keisari Pedro II syöstiin valtaistui-

melta ja maa julistettiin tasavallaksi ; Pedro II,

joka kuoli 1891, oli B:n suvun brasilialaisen haa-

ran viimeinen miespuolinen jäsen. Portugalista
1834 karkoitetun Dom Miguelin poika, B:n hert-

tua Miguel, on nykyään (1909) vanhin mies-

puolinen jäsen B:n sukua. E. B.dt.

Braga ks. B r a g i.

Bragi /-«-/, runouden jumala muinaisskand.
tarunomaisessa runoudessa, viisas, laulullaan iloa

tuottava aasain joukossa, pitkäpartaiseksi aja-

teltu, Odinin poika, Idunin puoliso. Pidoissa oli

tapa juoda „Bragin pikari" ja tehdä lupaus jon-

kun runoniekkain lauluissa ylisteltävän suur-

työn tekemisestä. B. ei ole mikään vanha eikä

myöskään kansanomainen jumalolento (vrt. isl.

bragr = runous)

.

Brahe, kahden toisensa kanssa heimolaisuu-

dessa olevan aatelissuvun nimi, joista toinen

tanskalainen, toinen ruotsalainen.

A. Tanskalainen suku. Tyko (Tyge)

B. (1546-1601), tähtitieteilijä. B. antautui suu-

rella innolla harjoitta-

maan tähtitiedettä.

Kuningas Fredrik II

antoi hänelle Hvenin
saaren läänitykseksi

ynnä runsaan eläk-

keen. V. 1572 hän
keksi uuden tähden
Kassiopeian tähtiryh-

mässä, josta hän pu-

huu teoksessaan „De
nova stella" (1573).

Hveniin B. perusti

XJranienborgin ja

Stjerneborgin tähti-

tornit, jotka hän va-

rusti runsaalla koneis- i\\^u iiraii.-

tolia. Fredrik II:n

kuoleman jälkeen B. joutui vainon alaiseksi ja

pakeni maasta, mutta kutsuttiin 1597 keisarilli-

seksi tähtitieteilijäksi Praagiin, missä hän eli

suuressa arvossa kuolemaansa saakka. B:n, joka

myös suuresti taipui aikakautensa astrologisiin

mietiskelyihin, päämerkitys on siinä, että hän

saattoi havaintojen tekemistaidon ennen tunte-

mattomaan täydellisyyteen parantamalla koneita

sekä paremmin hyväkseen käyttämällä havainto-

aineistoa. Kopernikuksen (ks. t.) oppia B. vas-

tusti sekä lausui mielipiteenään, että maa on

maailmankaikkisuuden keskus, jonka ympärillä
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auriuko ja kuu liikkuvat; kiertotähdet sitä vas-

toin liikkuvat auringon ympärillä. B:n teoksista

mainittakoon vielä: „Astronomise instaurata; me-
chanica" (1598). sekä „Astronomioe instauratae

progymnasmata" (II, 1588, I, 1602, molemmat
1648). Itse julkaisi B. osan kirjevaihtoaan,

„Epistola8 astronomicoe" (1596). Koottuina ilmes-

tyivät B:n omat sekä hänelle lähetetyt kirjeet

r. R. Friisin teoksessa „Tychonis Brahei et ad
eum doctorum virorum epistolae" (1876-86, 1902-

03 seur.). Friis julkaisi myös 1867 B:n pyrstö-

tähti-havainnot ja Kööpenhaminan tiedeseura

1876 hänen ilmatieteellisen päiväkirjansa, „Me-
teorologiske dagbok, holdt paa Urauienborg for

aarene 1582-97". [Friis, „Tyge Brahe" (1871),

Dreyer, „Tycho Brahe" (1890).]

B. Ruotsalainen suku, Ruotsin ensimäi-

nen kreivillinen suku; sen alkuperä voidaan var-

muudella jolitaa vasta 15:nneltä vuosisadalta.

Vaakunamerkkinä on kaksi siipeä.

1. Per Joakimin p. B. (1520-90), n. s.

Pietari B. vanlienipi, valtiondrotsi, .Toakim B;u
ja Margareta Eerikintyttären (Kustaa Vaasan
sisaren) poika. B. oli neuvoskunnan jäsenenä ja

häntä käytettiin paljon julkisissa toimissa. Koro-
tettiin 1561 kreiviksi Eerik XIV:n kruunajai-
sissa (kreivikunnakseen hän sai 1562 Visings-

borgin) sekä 1569 valtakunnan drotsiksi. Myö-
hemmin B. joutui, kuten muutkin neuvosherrat,
Juhana III:n epäsuosioon. V. 1677 ilmestyi hä-

nen mieltäkiinnittävä teoksensa: „Oeconomia eller

hussholdz-book för ungt adelsfolk".

2. Erik B. (1552-1614), edellisen poika, valta-

neuvos, tuli 1587 kuningas Sigismundin liovi-

mestariksi. B. kääntyi katoliseen uskoon ja seu-

rasi Sigismundia tämän retkellä Ruotsiin 1598;
sopi tosin senjälkeen Kaarle herttuan kanssa,
mutta lähti kuitenkin pian takaisin Puolaan,
mistä hän ci enää palannut. Luonteeltaan B. oli

heikko. Linköpingin valtiopäivillä 1600 hän istui

tuomitsemansa ystäviänsä, syytettyjä neuvos-
herroja.

3. Pietari Abrahaminp. B. (1G02-S0),

n. s. Pietari B. nuorempi, edellisen veljenpoika,

valtiomies. Suomen
kiuraalikuvernööri. B.

.syntyi 18 p. hclmik.
1602 Rydboholman

kartanossa Itä-Rydin
pitäjässä Tukholman
liiäniä. Hän sai huo-
lillisen kasvatuksen
ja vietti monta vuotta
ulkomaan matkoilla
kartuttaakseen tieto-

jansa. Palattuaan
kntimaalian 1626 B.

iiiciii Kustaa Aadolfin
palvelukseen, kuului
sittemmin kuninkaan
läliini|iä!ln seurueeseen

Turun l.islnriäVliM" «"niusrossn kuolan sekä osaksi

- olrviin muoinkuviiu rauknan. Saksan sodassa, nimi-
tettiin 1626 kamari-

herraksi ja 1628 Smälandiu ratsuväen everstiksi
ja o.soitti monessa tilaisuudessa sotai.sta kuntoa.
V. 1631 B. kuitenkin erosi .sotapalveluksesta ja

palasi Ruotsiin, osaksi horjuvan terveytensä
tähden.

Varsinaisen työnsä B. suoritti rauhantoimissa
ja niissä hän saavutti suurimman maineensa.
Sekä etevyytensä että ylhäisen syntyperänsä täh-
den B. nopeasti yleni virka-uralla. Jo 1628 hän
oli tullut Värmlannin y. m. maakuntien laaman-
niksi, toimi maamarsalkkana 1629 ja 163U vuo-
sien valtiopäivillä sekä pääsi neuvoskunnan jäse-

neksi viimemainittuna vuonna ja 1631 Svean
hovioikeuden asessoriksi. — Kuninkaan kuoltua
B:n vaikutus yhä kasvoi ja 1635 hän oli Ruot-
sin pääedustajana rauhanneuvotteluissa Puolan
kanssa. Osaksi juuri tämän sopimuksen johdosta,
joka oli Ruotsille vähemmän edullinen, tulivat
B:n ja valtiokansleri Aksel Oxenstjernan välit

joksikin aikaa kireiksi. Pian B. kuitenkin sai

itsenäisen vaikutusalan, jolle hän voi kokonaan
antautua ja missä hän kenenkään häiritsemättä
sai osoittaa suurta kykyänsä. Kenties osaksi
syystä, että hänet tahdottiin poistaa hallinnon
keskustasta, uudistettiin näet erityisesti B:a var-
ten jälleen Suomen kenraalikuvernöörin virka.
Joka tapauksessa tämä kuitenkin myös todistaa
luottamusta hänen kykyynsä ja sopivaisuuteensa
johtaa hallintoa maassa, missä suuria epäkohtia
oli olemassa. Varsinkin olivat Suomen virka-
miehet liuonossa maineessa kiskomisistaan, niitä

kun kaukainen hallitus ei kyennyt tarpeeksi val-

vomaan.
Tässä virassa B. oli vv. 1637-40 sekä 1648-54,

viettäen jälkimäisestä hallituskaudesta kuiten-

kin vain osan Suomessa. Hänen kenraalikuvcr-
nöörikuntansa käsitti aluksi Suomen ja Ahvenan-
maan sekä Pohjois- ja Etelä-Karjalan, mutta ei

Pohjanmaata. B:n hallitusaika, „k r e i v i n
a i k a", on ainaiseksi jäänyt kansamme kiitolli-

seen muistoon. Jo ensi saapumisestaan saakka
Suomeen, jonka pääkaupunkiin Turkuun hän tuli

21 p. marrask. 1637 puolisonsa Kristiina Sten-
boekin ja suuren seurueen saattamana, B. ryhtyi
mitä innokkaimmin virkaansa, ensin järjestä-

mällä keskushallituksen Turkuun. Senjälkeen
hän ottaakseen selkoa maan tilasta lähti pitkille

tarkastusmatkoille. Jo tammik. 1638 B. lähti

matkustamaan aina Käkisalmeen saakka idässä,

riavainnoistaan hän antoi tarkan selonteon Ruot-
sin hallitukselle. Maa oli muka avara ja rikas
luonnon antimista, mutta kansalta puuttui sivis-

tystä ja monesti myös intoa ja ahkeruutta.
Monta ehdotusta B. teki silloin sekä myöhemmin
maan hyväksi ja ryhtyi pian itse useihin ja tär-

keihin parannuksiin. — Hänen myöhemmistä
matkoistaan on huomattava varsinkin vaivaloi-

nen kesämatka 1639, joka kulki Liperin ja Pie-
lisen kautta Venäjän puolelle ja sieltä Kajaanin
kautta Ouluun ynnä edemmäs etelää kohti. Näin
B. oppi paremmin kuin mikään hallitusmies
ennen liiintii tuntiMnaan maatamme.
B:n myöhemmällä hallituskaudella kuului Poh-

janmaakin hänen piiriinsä, mutta Käkisalmen
lääni oli siitä erotettu. Talvella 1649 hän teki

jiilli'en pitkän matkan, käyden useimmissa maan
kaupungeissa. Käytyään sitten Ruotsissa hän
oleskeli tämän jälkeen vielä suuren osan vuotta
1651 maassamme. Virkansa hän piti aina vuo-
teen 1054.

Lukuisat ja tärkeät ovat tulokset B:n hallitus-

kaudesta Suomessa. Sotaväeno'ton rasitusta huo-
jennettiin Viipurin ja Savonlinnan lääneissä,

maantieverkkoa laajennettiin, postilaitos perus-
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t€ttiin (1638), maanmittareita asetettiin, kruu-
iiunmetsiä aljettiin huolellisemmin hoitaa ja kos-

kenperkauksiiu ryhdyttiin. Elinkeinoja B. koetti

kaikin tavoin auttaa ja kaupan edistämiseksi

perustettiin varsinkin sisämaahan suuri joukko
uusia kaupunkeja, tuloksena etenkin jälkimäisen
hallituskauden toiminnasta. Raahe säilyttää pe-

rustajansa nimen, ja hänestä sai nimensä myös
sittemmin hävinnyt Brahea, joka sijaitsi ny-

kyisen Lieksan kylän paikkeilla. Helsinki muu-
tettiin 1610 Vantaanjoen suusta nykyiseen edul-

lisempaan paikkaansa, joten sen vastainen kehi-

tys tuli mahdolliseksi.

Kertomuksessaan maamme tilasta mainitsee

B. yhtenä syynä Suomen takapajulle jäämiseen
kelvollisten virkamiesten puutteen ja ehdottaa
sen poistamiseksi sekä yleensä sivistyksen kohot-

tamiseksi akatemian perustamista Turkuun ynnä
koululaitoksen kehittämistä. B:lla oli ylevä käsi-

tys sivistyksen merkityksestä ja tehtävästä, ja

hänen tärkein työnsä oli mainitun opinahjon
aikaansaaminen. Maalisk. 26 p:nä 1640 allekir-

joitti Kristiina Turun akatemian perustamis-

kirjeen ja heinäk. 15 p:nä s. v. vihittiin laitos

tarkoitukseensa suurilla juhlallisuuksilla. B:sta

tuli sen ensimäinen kansleri (v:sta 1646 aina
hänen kuolemaansa saakka) ; hän osoitti tässä

virassaan suurta puolueettomuutta ja ennakko-
luulottomuutta. — Muutenkin hän toimi innok-

kaasti sivistyksen edistämiseksi: kansan luku-

taitoa parannettiin, pappissivistystä kohotettiin,

ja useita sekä triviaali-kouluja että myös n. s.

pedagogioita (alkeisopetusta varten) perustet-

tiin. Mainittavaa on myös, että B. edisti 1642
vuoden suomalaisen raamatunkäännöksen aikaan-
saamista. — Vielä myöhemminkin, virastaan
liiovuttuaan, B. seurasi Suomen oloja myötätun-
toisuudella ja lausui 1669 suotavaksi, että nuori
kuninga.s, Kaarle XI, hankkisi itselleen jonkun-
verran taitoa suomen kielessä. — „Minä olin

maahan ja maa minuun hyvin tyytyväinen" —
nämät B:n päiväkirjaansa piirtämät sanat jää-

vät loppuarvosteluksi hänen vaikutuksestaan
Suomessa.

V. 1641 B. valittiin (arvalla) valtiondrotsiksi

ja tuli siten kuulumaan Kristiinan holhooja-

hallitukseen. Kaarle X:n kuoleman jälkeen B.

kuului jälleen hallitukseen sen etevimpänä jäse-

nenä gekä virkansa että kokemuksensa puolesta,

mutta ei kuitenkaan voinut estää kasvavaa sisäl-

listä eripuraisuutta holhoojain kesken. Kaarle
XI:n hallituksen vaarallisina alku-aikoina B.

osoitti vielä suurta tarmoa puolustustointen jär-

jestämisessä. Pian tämän jälkeen hän kuitenkin
korkean ikänsä tähden vetäytyi syrjemmälle
julkisesta elämästä. B. kuoli 12 p. syyskuuta
1080 omistamassaan Bogesundin kartanossa,

juuri ennenkuin reduktsioni päätettiin saman
vuoden valtiopäivillä, jonka johdosta hänenkin
suuret tiluksensa peruutettiin kruunulle.

B. oli sangen ylimysmielinen eikä suinkaan
vapaa aatelisesta sääty-ylpeydestä. Hän oli sitä

mieltä, sekä lausuikin julkisesti, ettei aatelistoa

sopisi sanoa alamaisiksi, koska se olisi liian orja-

maista, eli myös, kuten sanansa toisin kuuluivat,

että aateli muodosti valtion varsinaiset alamai-

set, muut säädyt taas olivat aatelin alamaiset.

Muutenhan nuo neljä säätyä tulisivat kaikki

toistensa vertaisiksi „niinkuin siansorkat".

Mutta joskin B. tahtoi säilyttää aateliston etu-

oikeudet, oli hän kuitenkin valmis sekä itse uh-
rautumaan yhteishyväksi, jos niin vaadittiin,

että myös kehottamaan säätyveljiänsäkin siihen.

Paitsi Visingsborgin kreivikuntaansa oli B:lla

(v:sta 1650) läänityksenään Kajaanin vapaa-
herrakunta Suomessa, joka oli laajin koko valta-

kunnassa. Siihen kuuluivat Kajaanin seudut,

Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Sälöisten pi-

täjä Pohjanmaalla. Sitäpaitsi B:lla oli useampia
pienempiä läänityksiä, m. m. Mikkelin ja Bistii-

nan pitäjät, johon viimemainittuun hän kirkon
läheisyyteen rakensi Brahelinnan. Lääuityksil-
lään B. pani toimeen virkamiestensä kokouksia
ja piti muuten isällistä huolta alustalaistensa
tilasta.

Luonteeltaan B. oli tasainen, yksityisessä seu-

rustelussa suopea, ja hän osasi taidolla lausua
ajatuksensa sekä suullisesti että kirjallisesti.

Vartaloltaan hän oli kookas ja jotenkin lihava;
arvokkaista kasvonpiirteistä loisti äly ja hyvän-
tahtoisuus. Hänen tukkansa oli vaalea ja kas-

vojen väri verevä.

V. 1880 ryhdyttiin Suomessa keräämään
varoja B:n muistopatsasta varten ja s. v. ilmes-

tyi kuvallinen muisto-
lehti „Per B:s minne".
B:n kuvapatsas, Wal-
ter Runebergin teke-

mä, paljastettiin Tu-
russa toukok. 18S8 ja

1905 valmistui Albert
Edelfeltin seinämaa-
laus Helsingin yli-

opiston juhlasalissa,

esittävä Turun aka-
temian vihkimisjuh-
laa. D. Krutmejer
julkaisi 1806 B:n
päiväkirjan (Per B:s

tänkebok), K. K. Ti-

gerstedt otteita hänen
kirjeenvaihdostaan (I

1880, II 1888), P.

Sond6n hänen kir-

jeensä A. Oxenstjer-

nalle (Vitt. hist. o.

antiq. akad. handl.

1890), A. Noreen ja H. Schöck 1894 hänen laulu-

kirjansa („Pär B:s visbok") ; Tigerstedt on

latinankielisissä väitöskirjoissa (1846, 1847)

kuvannut hänen hallintoansa ja P. Nordmann on

kirjoittanut hänestä laajan monografian Ruots.

kirjall. seuran julkaisuihin 1904.

4. Ebba B. (1596-1674), edellisen serkku,

valtiondrotsin Maunu B:n tytär, tuli 17:n vuo-

tiaana Kustaa II:n Aadolfin äidin, Kristiina

kuningattaren, hovineidiksi ja herätti hovissa

huomiota kauneudellaan ja viehättävällä käytök-

sellään. Kustaa Aadolf, silloin 19:n vuoden

iässä, rakastui häneen tulisesti ja saavutti hänen

vastarakkautensa, mutta heidän yhdistymistään

vastusti pontevasti leskikuningatar, ja vihdoin

kuningaskin valtion edun tähden uhrasi tämän
mielitekonsa. Ebba B. joutui sittemmin naimi-

siin sotamarski Jaakko de la Gardien kanssa

(ks. t.), josta aviosta syntyi useita lapsia. Mie-

hensä kuoleman jälkeen hän hoiti suurella tar-

molla laajoja tiluksiansa.

v.n-\ Hrahiii ]i,ii--i- 1'urussa.

{\\. Runeborym vt-istos.)
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5. Erik B. (1722-56), sotilas, hoiti väli-

aikaisesti 1751-52 vuoden valtiopäivillä maa-
marsalkan tointa. B. oli kuningas Aadolf Fred-
rikin suuressa suosiossa ja kuului kuninkaan
vallan laajentamista harrastavaan hovipuoluee-
seen. 1755 vuoden valtiopäivillä hän sekaantui
hovin salaisiin, valtiomuodon muutosta tarkoit-

taviin hankkeisiin. V. 1756 kesäkuussa tehtiin
onnistumaton vallankumousyritys, jonka kautta
tuuraa paljastettiin. B. haastettiin vastaamaan
säätyjen valiokunnan eteen, tuomituin kuole-
maan ja mestattiin 23 p. hcinäk. s. v. Tukhol-
massa.

6. Magnus Fredrik B. (1756-1820),
edellisen poika, maamarsalkka, sai isänsä uhrau-
tumisen tähden vastaanottaa Kustaa Ulilta
monta suosionosoitusta, mutta liittyi kuitenkin
vastustuspuolueeseen 1786:n vuoden valtiopäivistä
alkaen ja kieltäytyi julkisesti tottelemasta, kun
kuningas 1789:n vuoden valtiopäivillä, pidet-
tyään aatelistolle nuhtelevan puheen, käski sen
poistumaan omaan huoneeseensa. Ennen kunin-
kaan kuolemaa tapahtui kuitenkin heidän välil-

lään jonkinlainen sovinto. Norrköpingin valtio-

päivillä 1800 B. oli maamarsalkkana. Tällöin
hän osoitti niin suurta taipuvaisuutta hallituksen
tahtoon (kysymyksessä raha-asiain järjestämi-
sestä), että useat vastustuspuolueen nuorem-
mista aatelisjäsenistä osaksi luopuivat aatelis-

arvostaan, osaksi valtiopäivämiestoimestaan niin-
kauan kuin B. johtaisi säädyn keskusteluja.

7. Magnus B. (1790-1844), edellisen poika,
sotilas, hovimies; yleni nopeasti sotilas- ja hovi-
viroissa, tuli 1828 armeian kenraaliajutantiksi,
1830 kenraaliluutnantiksi, 1834 valtamarsal-
kaksi ; oli Kaarle XIV:n Juhanan suuressa suo-
siossa ja näyttää erinäisissä asioissa vaikutta-
neen p.iijon kuninkaaseen. G. R.
Brahea, kaupunki, jonka Pietari Brahe 1653

rakensi Lieksanjoen suulle Pielisjärven rannalle.

Onnettomuudeksi
venäläiset hävittivät

B:n jo 1656, ja kau-
punki kitui sen jäl-

keen useita vuosia
sekä vihollisen tuotta-

man turmion seurauk-
sista että myös joh-

don puutteesta. Mutta
1659 helmikuun 21

p:nä nimismies Heikki
Aaleholm sai pormes-
tarin toimen ja hänen
tehtäväkseen tuli ko-

hottaa B. Tosin seu-

raavina vuosina porvarien luku nousi jo 20:een,
mutta ei kaupunki ottanut milloinkaan oikein
kukoistaakseen. Kaupunkilaiset valittivat tuka-
laa asemaansa. Toiselta puolen oli heidän kau-
pantekonsa rajoitettu yksistään Ouluun, jossa
heidän tavaransa usein tulivat polkuhintoihin
myydyiksi, toiselta puolen harjoitti jokainen
talonpoika Käkisalmen läänissä mankauppan,
tehden siis B:n porvareille vahinkoa, ja vieläpä
sikilläiset virkamiehet brahealaisten siellä liik-

kuessa ryöstivät heitä. Kaupunki vihdoin kadotti
etuoikeutensa reduktsionin kautta ja miuittui
tavalliseksi kyläksi. B:ssa oli ainakin 1674 koulu
ja Brahen palkkaama koulumestari. K. S.

Hrahean sinetti.

Brahelinnan asemapiirros.

Brahehus /-«-/, ent. huvilinna, sijaitseva 3 km
pohjoispuolella Grennan kaupunkia Vätterin ran-
nalla Ruotsissa. Linna, jonka oli itselleen raken-
nuttanut kreivi Pietari Brahe, oli upea, arva-
tenkin renessanssityylinen rakennusryhmä, joka
käsitti korkean, äkkijyrkälle kalliolle laitetun
päärakennuksen sekä kaksi, muurilla toisiinsa ja
siihen yhdistettyä tornia. V. 1685 peruutettiin
linna valtiolle ja 1708 tulipalo sen hävitti.

A'. S.

Brahelinna, ent. linna, sijaitseva luonnon-
ihanalla Pellosniemcllä Ristiinan pitäjässä n. 2 '/,

peninkulmaa
eteläpuolella

Mikkelin kau-
punkia. Sen
rakennutti

aikanaan vv.

1646-69 kreivi

Pietari Brahe
sen läänityk-

sensä hallitus-

paikaksi, joka
käsitti nykyi-
sen Ristiinan
pitäjän sekä
eteläosat Mikkelin ja Hirvensalmen pitäjiä. Lin-
nan raunioista käy selville, että harmaasta ki-

vestä rakennettu ympärysmuuri rajoitti n. 54

X 21 m:n aluetta, jonka keskellä oli n. 20 X
10 m:n kaksikerroksinen luultavasti kivestä
tehty päärakennus. 1748 laaditun asemapiirrok-
sen mukaan oli siinä 14-16 huonetta. Linna on
ollut asuttavassa kunnossa aina Ison vihan ai-

koihin, josta ajasta se rappeutui. Vihdoin 1802
siitä vietiin rakennusaineita lähellä Ristiinan
kirkkoa olevaan everstin virkataloon. Linnassa
kerrotaan 1670 olleen kaksi suurta rautakanuu-
iiaa, varushuoneessa 4 hakapyssyä, 22 paria olka-

hihnoilla varustettua muskettia, lipun ja rum-
mun, mutta ruutikellari oli vielä keskeneräinen
ja ilman ovea. [J. R.(inne), „Brahelinna" (S.

matkailijnylid. v:kirja 1908).] K. S.

Brahestad ks. Raahe.
Brahm [-dm], Otto (s. 1856), saks. kirjalli-

suu.shistorioitsija, kriitikko ja teatterinjohtaja.

Vaikutettuaan teatteriarvostelijana Henrik Ib-

.senin ja Hauptmannin hyväksi Saksassa, hän
oli 1889 osallisena „Freie Buhne"n perustami-
sessa, jonka johtajana hän alkoi toteuttaa näyt-

tämöllisiä aatteitaan. V:sta 1892 hän on Deut-
schcs Theaterin johtajana, jonka hän on kohot-

tanut taiteellisesti ensiarvoiseksi näyttämöksi.
Lessing-teatterin johtajana B. on vuodesta 1897.

Hänen teoksistaan mainittakoon: ..Heinrich

v. Kleist", ..Schiller", ..Henrik

Ibsen". V. K-i.

Brahina (sanskr. irahman)
merkitsee intialaisessa uskon-
nossa alkuperäisesti uliratessa

käytettyä rukouskaavaa.
Koska tämä näytti olevan maa-
ilman suurin voima, käsitettiin

brahnia bramauismissa korkeim-
maksi jumaluudeksi, persoonat-
tomaksi kaikkeuseloksi. Myö-
hemmin asetettiin tämän rin-

nalle ])prsoonallinen Brahma,
joka kuvataan nelipäiseksi mie-
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heksi. Hänen puolisonsa on Sarasvati. vrt.

B r a h m a 1 a i s u u s. E. K-a.

Brahmalaisuus 1. bramanismi. Intian

vanhin uskonnonmuoto, Veda-uskonto, kehittyi

vähitellen siihen suuntaan, että uhritoimitukselle

ruvettiin antamaan yhä suurempaa arvoa. Koska
jumalat tarvitsevat uhria elääkseen, kohosi uhri

arvossa itse jumalia korkeammalle. Mutta uhri

saa salaperäisen voimansa uhrirukouksesta, brah-

masta. Siitä johtuu itse uskonnon nimitys,

brahmalaisuus. Pappeja, jotka voimassa ja ar-

vossa voittivat jumalatkin, nimitetään b r a m i i-

n e i k s i.

Bramiinien vaikutusvalta johtui siitä, että

yksin he osasivat suorittaa uhrit ja tunsivat

niihin kuuluvat menot. Intiassa muodostuivat
eri kansankerrokset ankarasti toisistaan erote-

tuiksi kasteiksi. Ylimpänä kastina ovat b r a-

m i i n i t, toisena sotilaat, ksatrijas, kol-

mantena maanviljelijät ja käsityöläiset, w a y-

s i a s. Näihin kasteihin jakautuvat Intian arja-

laiset asukkaat ; neljännen kastin muodostavat
maan alku-asukkaat, s u d r a s. Sekoituksen
kautta on muodostunut lukuisia välikasteja. —
Ylempien kastien jäsenet, joita sanotaan kah-
desti syntyneiksi, ylenkatsovat suuresti sudra-

kastin jäseniä. „Kahdesti syntyneen" elämä
jakautuu neljään osaan. Nuoruudessa hän käy
bramiinin luona opissa; perheenisänä hän siittää,

elättää ja kasvattaa lapsia ; saatuaan lapsenlap-

sia hän antautuu katumusharjoituksiin ja van-

huksena hän vapautuu kaikesta maallisesta ja

elättää itsensä kerjäämällä.
Sitä myöten kuin olemassaoloa ruvettiin kat-

somaan pahaksi, siirtyi käytännöllisen hurskau-
den painopiste yhä enemmän uhreista ja juma-
lanpalveluksesta katumusharjoituksiin ja askee-

siin. Korkeimmaksi päämääräksi tuli täy-

dellisen välinpitämättömyyden saavuttaminen.
Amraattiaskeetit, yogin, saavuttivat tavattoman
taituruuden ja samalla erinomaisen pyhyyden
maineen. Ei missään ole askeesia harjoitettu sel-

laisella innolia ja kauhistuttavalla julmuudella
kuin Intiassa. Pelastuksentie on b:n mukaan
kolmenlainen: 1. uhrien kautta, 2. askeesin

kautta ja 3. filosofian kautta. Jo lähes 1000
vuotta e. Kr. ruvettiin Intiassa kirjoittamaan
syvämielisiä filosofisia traktaatteja (upanisadit)

,

joiden mukaan kaiken viisauden huippu on siinä,

että tunnetaan ihmishengen ja jumaluuden yh-
teys. Ihmishenki, atman, on itse brahma. Tätä
filosofiaa nimitetään v e d a n t a-opiksi ja 9:nnellä

vuosis. j. Kr. suuri filosofi S a n k a r a uudisti

sen ja vastusti sen avulla menestyksellä buddha-
laisuutta. Paitsi vedantaa esiintyi b:n alalla

useita muita filosofisia oppeja; niistä oli mainioin
s a n k h y a, jonka aineksia buddhalaisuus omisti.

B:een olennaisesti kuuluva on oppi sielun-
vaelluksesta. Ihmishengen päämääränä on
täydellinen sulautuminen persoonattomaan brah-
maan, mutta koska sen saavuttamiseksi yksi

ihmiselämä on liian lyhyt, täytyy ihmisen niin

monta kertaa uudestaan syntyä maailmaan, kun-
nes hän kokonaan vapautuu elämän kiertokulusta.
Bramanismi on uskontona siksi ylimyksellinen

ja vaikeatajuinen, ettei se koskaan ole voinut
tulla oikein kansanomaiseksi. Kun sentähden
buddhalaisuus rupesi sen kanssa kilpailemaan
vaikutusvallasta Intiassa, täytyi bramiinien pa-

kosta lähetä enemmän kansaa ja omistaa sen
uskonnonmuotoja. Tärkeimmät näistä olivat

kaksi, joista toinen liittyi V i s n u-, toinen
S i V a-jumalan palvelukseen. Nykyinen b. (myös
nimitetty hindulaisuudeksi) jakautuu pää-
asiassa kahteen lahkoon, joista toinen pääjuma-
lana palvelee Visnua, toinen Sivaa. [P. Wurm,
„Geschichte der indischen Keligion" (1874) ; E.
Hardy, „Indische Religionsgeschichte" (1898) ;

E. W. Hopkins, „The religions of India" (1895).]

E. K-a.
Brahmanas, kokoelma intialaisten vanhoja

uskonnonkirjoja.
Brahmanismi ks. Brahmalaisuus.
Brahmaputra („Brahman poika"), Aasian

suurimpia jokia, saa alkunsa Tibetin länsiosassa

Mansarovarin pyhistä järvistä 4,720 m:n korkeu-
delta yi. merenp. ja virtaa ensin itään Himalajaa
pohjoispuolella. Täällä sen nimenä m. m. on
Sangpo, kunnes se, kääntyen kaakkoa kohti, mur-
taantuu Dihong nimisenä vuorten läpi muodos-
taen kuilun, jonka olemassaoloa kukaan euroop-
palainen ei kuitenkaan ole varmentanut. Tämän
jälkeen se suurena ja mahtavana, usein yli 1,6

km leveänä, virtaa lounaista suuntaa Assamin
ja Bengaalin alatasangon kautta ja muodostaa
yhdessä Ganges-joen kanssa suunnattoman suisto-

maan (82,594 km'). B:n pituus on n. 2,900 km
ja se on purjehduskelpoinen melkein koko ala-

juoksussaan. B. on hindulaisten pyhiä jokia.

Brahms [bräms], Johannes (1833-97) , kai-

kista syvin ja monipuolisin Beethovenin jälkei-

sistä säveltäjistä.

Hänen isänsä oli

kontrabassonsoittaja
Hampurin orkeste-

rissa. Nuori Brahms
kasvoi ahtaissa

oloissa, mutta pääsi

äkkiä julkisen huo-

mion esineeksi, kun
Schumann „Uusia
uria" nimisessä kir-

joituksessaan (1853)

julisti hänet odotta-

maksensa suureksi
tulevaisuuden sävel-

mestariksi. Kuiten-
kin sekä yleisö että

suuri osa säveltaitei-

lijapiireistä on vain
verkalleen antanut B:lle tunnustusta

aikamme etevimpien rinnalla. Siihen on

syynä hänen taiteensa syvyys
ulkonaisen värihäikäisyn puute,

se vaatii kuulijaltaankin syvää
ja altista tarkkaavaisuutta,

syynä on myös hänen
hikäs rytmiikkansa
enemmän hienoutta.

J. Bralmis

toisten

osaksi

ja kaiken
jonka vuoksi
tunne-elämää

Mutta toisena

harvinaisen moni-ilme-

joka vaatii esittäjiltäkin

täsmällisyyttä ja sävelten

mukana elämistä, kuin mihin yleensä ollaan

tottuneita. — B. oli ensin useita vuosia pienessä

Detmoldin ruhtinashovissa kapellimestarina, eli

sitten Hampurissa käyttäen aikaansa tutustuak-

seen vanhoihin mestareihin ja laajentaakseen

yleistä sivistystään, ja muutti 1862 Wieniin, jossa

sitten oleskeli enimmän ikänsä. Hänen teoksis-

taan ovat ensi sijassa mainittavat: „Saksalainen

Requiem" (1868), 4 sinfoniaa, piano- ja viulu-
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konsertit, jouhikvartetit, -kvintetit ja -sekstetit,

laulut pianon säestyksellä, ynnä suuri joukko
piano-, kuoro-, kamarimusiikki- ja orkesteri-

sävellyksiä. Ainoa ala, johon hän ei koskenut,
oli ooppera. — B:n musiikki on mitä vakavin
vastapaino nykyajan värivaikutuksiin perustu-
valle säveltaidesuunnalle ; sen vaikutus yleisvir-

tauksesta erillään kehittyviin säveltäjiin on suu-
rempi kuin toistaiseksi vielä on käynyt ilmi.

/. K.
Brahui [bra-hu-ij, dravida-kansoihin kuuluva

heimo Belutsistanissa, elää maanviljelyksestä ja

karjanhoidosta; asuu nyk. etenkin Kelatin kau-
pungin ympäristössä, mutta on tunkeutunut aina
Indus-joen laaksoon. V. 1901 brahuilaisia oli

341,059 ; he ovat Belutsistanin (ks. t.) pää-
väestönä. W. S-m.
Braid [breidj, James (1795-1860), engl. lää-

käri, hypnotismiu tieteellisen selitystavan perus-
taja. Hypnotismia sanottiinkin siihen aikaan
braidism. iksi.

Braila [broila], Valakian piirikaupunki Ro-
maaniassa, Tonavan varrella; 59.100 as. (1906),

enimmäkseen kreikkalaisia ja bulgaarialaisia.

Erittäin tärkeä satamakaupunki, suurta vilja-,

karja- ja talikaup]>iui (vuosittain n. 60 milj. mk.
arvosta). Viina-, kynttilä-, saippua- ja metalli-

tehtaita ; valtion laivatelakoita. XJudenaikaisetiti

rakennettu. B:n läheisyydessä on L a c u 1-S a r a-

t i n (Suolajärvi) kylpypaikka mutakylpyineen
ja useanlaisina kivennäislähteineen. W. S-m.

Braille [brajj, Louis (1806-52), ransk.

sokeainopettaja; menetti jo kolmivuotisena nä-

könsä, sai opetuksensa Pariisin .sokeainopis-

tossa ja tuli sen opettajaksi 1828. Seur. vuouna
B. esitti tunnetun ja käytännössä olevan sokeain-
kirjoituksensa julkaisussa „Proc6d6 pour 6crire

ete. ä Tusage des aveugles".

Brainerd [breinod], D a v i d (1718-47) , amer.
lähetyssaarnaaja. Työskenteli erään skotlanti-

laisen seuran lähettinä intiaanien keskuudessa
nykyisissä Delawaren, New Jerseyn ja Penrnsyl-

vanian valtioissa, llänen suurin merkityksensä
on siinä, että hänen elämäkertansa on laajoi.ssa

piireissä herättänyt lähetysharrastusta. Suomes-
sakin tunnettiin A. H. Francken julkaisema sak-
salainen käännös; siitä Abraham ja Antti Achre-
nius saivat virikettä lähotysharrastukselleen.

U. P.
Brake, satamakaupunki Oldenburgin suur-

herttuakunnassa. Saksassa, Weser-joen varrella.

Harjoittaa merikauppaa ja laivanrakennusta;
5,162 as. (1905). Amttioikeuden sija; päätulli-

kamari. Suomalainen merimiespappi Hampu-
rista kokoo kesäisin merimiehiämme suomalai-
siin jumalanpalveluksiin. T. ^Vri. (W. S-m.)
Brakel /-«-/-s u k u on kotoisin Liivinmaalta,

otettu Ruotsin ritarihuoneeseen 1756 ja Suomen
1818. — 1. Karl Adolf B. (1774-1861), kap-
teeni, otti osaa vuosien 1788-90 ja 1808-09 sotiin,

erityisesti osoittaen urhoollisuutta Lapuan ja

Kauhajoen taisteluissa. Sittemmin B. asui Vikin
sukutilalla Pirkkalassa. Hänen kuolemansa jäl-

keen (1862) julkaistiin hänen muistiinpanonsa
nimellä: „Anteckningar öfver 1789-90 samt
1808-09 ärens fälttäg i Finland", joita on pidetty
näiden sotien tutkimuksissa luotettavana lähde-
kirjana.

2. GustafAntonB. (1782-1853), runoilija

ja pankkimies Ruotsissa, edellisen veli. Hänen
runoseppyydestään mainittakoon kaksi näytel-

mällistä koetta, jotka käsittelevät pohjoismaista
jumalaistarustoa, nim. „Oden i Svithiod" (ensi

kerran 1826 näytelty Tukholmassa) ja „Wäinä-
möinen" (pain. Tukholmassa 1829), joka viime-
mainittu on sijoitettu B:n kotiseutuihin, Pirkka-
laan ja Hämeenkyröön. [„Wäinämöisestä" arvos-

telu lehdessä Abo Tidningar 1830.] li. S.

Brakhylogia f-i'-] (kreik. brakhylogVä) , lyhyt-

sanaisuus (puheessa, kirjoituksessa) ; lyhentämi-
sestä, poisjättämisestä johtuva lausumamuodon
niukkuus.
Brakna (arab. baraknah), arabialais- ja nee-

keriverellä voimakkaasti sekoittunut berberiläis-

heiiiio. joka asustaa laajoilla aroilla Pohj.-

."Afrikan länsiosassa, alisen Senegalin pohj.

puolella, n. 63,000 henkeä.
Brakteaatti (lat. 6racteo = ohut metallilevy).

1. Muinaist. Kultainen raitalimainen riipus-

koru esihistorial-

liselta ajalta, va-

rustettu kanto-

nauhaa varten sil-

mukalla. B:eja on
tavattu etupäässä
Skandinaaviassa
(yksin Ruotsissa
yli 200 kpl.),

mutta ei näihin

asti Suomessa. Al-

kuaan niissä jälji-

teltiin (kuva 1)

— usein sangen
kömpelöstikin —
roomalaisia kulta-

mitaleja, joita

Kooman keisarien oli tapana päälliköilleen jakaa,
ja ne sisälsivät m. m. keisarin kuvan ja rooma-
laista kirjoitusta. Sittem-
min eläinkuvitus pääsi

niissä kokonaan vallalle

ja kirjoitus vaihtui riimu-

kirjoitukseen (kuva 2)

,

kunnes lopulta kuvitus-

aiheiden nuiodot rappeu--

tuivat alkuperäisestä tun-

temattomiksi. Näistä
polveutuvia, muodoltaan

samantajjaisia ynnä
muunlaisiakin riipus-

koruja mainitaan toisi-

nuiui b:n nimellä. —
2. Rahat. Ohut keskiaikainen liopearaha, joka
on vain yhdeltä jjuolen leimattu. ii. S.

Brakykefaali (kreik. brakhy's = lyhyt, ja ke-
phali' = \)i'aa)

,
„lyhytpäinen", „lyhytkalloinen",

nimitys, jota A. Retziuksen mukaan käytetään
niistä kausanroduista, -heimoista tai ihmisyksi-
löistä, joilla on lyhyt pääkallo, ks. Kallo.
Brakyteleskooppi (kreik. 6raA:;ii/'s = lyhyt, ja

teleskooppi), Kritschin Wienissä suunnitte-
lema peilitoleskooppi. missä ou lyhyeen putkeen
yhdistetty peilejä, joilla on suuri polttoväli.

(V. V. K.)
Brama ks. B r a h m a.

Bramaani ks. Brahmalaisuus.
Bramalaisuus ks. Brahmalaisuus.
Bramauismi ks. Brahmalaisuus.

Kuva 1 lirnkteaatti.

Kuva Rrakti-antti.
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Bramante [-ma'-], oik. Donato d'A n g e 1 i

Lazzari (1444-1514), it. arkkitehti. B. on
renessanssiajan etevimpiä rakennustaiteilijoita,

voipa häntä pitää täysrenessanssin perustajana.

Työskenneltyään aluksi Milanossa, jossa hän
m. ra. rakensi Santa Maria delle Grazie kirkon
kauniin kuorin ja poikkilaivan, hän v:sta 1499

oleskeli enimmäkseen Roomassa. Hänen lukui-

sista rakennuksistaan siellä ovat huomattavim-
mat ..Cortile di San Damaso", Santa Maria della

Pace'n luostaripiha, Palazzo Giraud (Torlonia)

sekä San Pietro in Montorion luostaripihalla

oleva pieni temppeli. B:n tärkein työ on kui-

tenkin hänen Pietarin kirkkoa varten tekemänsä
ehdotus, jonka mukaan kirkko suureksi osaksi

rakennettiin. Mahtavat mittasuhteet ja tavat-

toman yksinkertaiset, puhtaat ja antiikkishen-

kiset tyylimuodot ovat ominaisia hänen teoksil-

leen. E. S-m. i E. R-r.

Bramaputra ks. Brahmaputra.
Brambach, Joseph (1833-1902), saks. kuo-

ronsäveltäjä, oli 1SÖ8-61 opettajana Kölnin kon-

servatorissa, 1861-69 musiikkitirehtööriuä Bon-

nissa ja toimi sittemmin yksityisopettajana.

Brambach. W i 1 h e 1 ni (s. 1841), saks. mu-
siikkitieteilijä; 1872-1904 kirjaston ylihoitajana

Karlsruhessa ; on varsinkin tutkinut keskiajan
kirkkomusiikkia. /. K.

Bramiini, korkeimman intialaisen kastin jäsen.

Nykyään, Englannin vallan aikana, ovat b:t suu-

reksi osaksi hankkineet itselleen englannin kie-

len taidon ; heitä saatetaan sen vuoksi käyttää
alemmissa hallinloviroissa ja opetusalalla. Muo-
dostaen yhä edelleen intialaisen kansan ylimy.stön

on heillä suuri vaikutusvalta kansansa kehityk-

seen. Heidän lukumääränsä lasketaan noin 10

milj:ksi. vrt. Brah m alaisuus.
E. K-a.

Bramsen, Ludvig Ernst (s. 1847) , tansk.

vakuutusraies, politikko ja taloustieteilijä; tuli

1886 „Nye danske brandforsikringsselskabet"

nimisen palovakuutusyhtiön johtajaksi: julkaisi

1880-luvulla sarjan kirjoituksia työväenkysy-
myksestä ja on varsinkin tullut tunnetuksi in-

nokkaana yhteiskunnallisen lainsäädännön har-

rastajana; oli yhtenä Tanskan edustajana Ber-

liinin työväensuojeluskonferenssissa 1890; 1892-

98 edustajana folketingissa, jolloin sai (1897)

hyväksytyksi ehdottamansa tapaturmavakuutus-
lain. Sisäasiainministerinä 1899-1901 B. m. m.
ajoi perille työväelle suosiollisen tehdaslain ; tuli

1906 s. V. perustetun Tanskan työväensuojelus-

yhdistyksen puheenjohtajaksi; v:sta 1906 lands-

tingin jäsen.

Brancbe [hräs] (ransk.), oksa, haara, ala,

osasto.

Branchiopoda, kidusjalkaiset äyriäi-
set eli niitten äyriäisten lahko, joilla on kaksi-

haaraiset, tyvessä ulkopuolisella, pussimaisella

kiduksella varustetut, lehtimäisiksi muodostu-
neet raajat. Kidusjalkaiset ovat yleensä pieniä

äyriäisiä, joiden nivelistä koottu ruumis on joko

paljas tai selkäpuolisen, ruumiin sivujenkin yli

ulottuvan ihopoimun suojaama. Ruumiin nive-

lien luku on hyvin vaihteleva ja samoin raajo-

jen. Useimmat lajit ovat suolattoman veden
eläimiä. Sukupolvivuorottelu on yleinen: hedel-

möitetyistä lujakuorisista lepomunista kehittyy

neitseellisesti lisääntyviä sukupolvia. Lahko jae-

39. Painetta ^/- 09.

taan kahteen alilahkoon, lehtijalkaisiin,
Phyllopoda, ja vesikirppuihin, Cladocera.

E. M. L.

Brancbiosaurus, suomussalamantereihin (Ute-

gocepltalij kuuluva paleotsoinen (hiili- ja permi-
kauden) sammakkoeläin-suku, johon kuuluvilla

lajeilla on leveä, tylppä pääkallo. Br. ajnblysto-

mus, 10-12 cm pitkä, lukuisasti tavattu kivet-

tyneenä. K. il. L.

Brancbiostoma ks. Suikulainen.
Branchipus, lehtijalkaisiin äyriäisiin (Phyl-

lopoda) kuuluva suku, jonka lajeilla oa pit-

kähkö, kuoreton ruumis, tav. 11 tai useampia
pareja rintajalkoja ja moninivelinen, jalaton

takaruumis: pään sivuissa varrelliset silmät.

Uivat seljallaan. B. paludosus Lapissa.

K. 31. L.

Branco ks. C a s t e 11 o-B r a n c o.

Brand, .Jaakkima I)idrikinpoika(k.
1623), suom. soturi, Muurilan herra (Uskelassa),

otti kunnialla osaa Eerik XIV:n ja Juhana III:n

sotiin, oli 1576 Savonlinnan linnueessa, seurasi

1580 Pontus de la Gardieta sillä retkellä, jolla

Käkisalmi voitettiin, ja määrättiin Lauri Torste-

ninpoika Ramin kanssa valloitetun linnan päälli-

köksi. Samaan aikaan (1581) hän aateloitiin

sillä ehdolla, että, jos venäläiset valloittaisivat

Käkisalmen takaisin, hän kadottaisi aatelis-

arvonsa. Käkisalmen isäntänä ja Laatokassa
olevan sotalaivaston päällikkönä B. sitten mai-

nitaan niin kauan kuin linna oli suomalaisten
hallussa, v:een 1597. Taisteli 1599 Arvi Stälar-

niin kanssa Turun linnassa Kaarle herttuata vas-

taan, mutta vältti kuitenkin sen kuolemantuo-
mion, joka silloin tuli niin monen Suomen herran

osaksi. B:sta polveutuu aatelinen Brand-suku
Ruotsissa ja Suomessa. Hänen poikansa olivat

Juhana B., Savonlinnan isäntä, k. 1644, ja

H e n r i k B., joka oltuansa Sigismundin kamari-

palvelijana, palasi kotimaahan, 1605 oli „väli-

aikaisena sotaeverstinä Suomessa", mutta sam.

vuonna Kirkholman taistelussa joutui puolalais-

ten vangiksi ja vietiin Krakovaan, jossa muka
karkulaisena mestattiin. K. G.

Brandenburg, Preussin maakunta, saanut ni-

mensä B:n kaupungista. 39,842 km", käsittäen

Mittelmarkin, IJkermarkin, Priegnitzin, Neu-

markin, Sleesian, Schwiebusin piirikunnan ja en-

tisen Saksin Nieder-Lausitzin, lukuunottamatta

Berliiniä. — B. kuuluu suurimmaksi osaksi Pohj.-

Saksan alankomaan diluviaaliseen alatasankoon,

vain pohjoisessa ja etelässä tulevat Pohj.-Saksan

soläuiie ja sleesialais-markilaineu selänne, jäl-

kimäinen Ruckenberg-(229 m) ja riäming-(201

m) vuorineen, B:n rajojen sisäpuolelle. Maa-
kunnan keski- ja eteläosassa kohoavat matalat

harjuntapaiset Barnimin ylätasanko, n. s. Havel-

vuoret y. m. Tasangon läpi virtaavat Elbe. Ha-

vel ja Spree, sekä Oder, ^arthe ja Netze lisä-

jokineen. Jokien läheisyydessä ovat suuret alat

alavaa, nykyään suureksi osaksi kuivatettua, lai-

tumiksi kelpaavaa suomaata (Oder- ja Warthe-

brueh, Rhin Luch, rämeinen Spreevvald y. m.).

Paikoittain ovat joet tulvineet ja muodostaneet

järviä. Liikkeen edistämiseksi ja veden sään-

nölliseksi johtamiseksi on rakennettu lukuisia

kanavia (Oder-, Spree-, Teltow-Ruppinin y. m.

kanavat). B:n korkeimmat osat ovat jääkauden
muodostumia, alavammat alluviumia. Vanhem-
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pia vuorilajeja (perm- ja trias-ajoilta) on vain
harvassa maanpinnalla. Tasaisen maanpinnan
johdosta ilmasto on yli koko alueen yhtäläinen;
keskilämpö 8-9°, sademäärä 560 mm. — B:n
asukasluku oli 1905 3.531,9061.89 km=:llä; näistä

6 fo katolilaisia; juutalaisia suhteellisesti vähän.
Nieder-Lausitzissa asuu 35.116 vendiläistä. —
B:ssa harjoitetaan voimaperäistä ja laajaa maan-
viljelystä hedelmällisissä Elben ja Oderin laak-

soissa. Päätuotteet: ruis, perunat, kaura, sokeri-

juurikkaat, tupakka ja hedelmät. Karjanhoito
kohdistuu etupäässä hevos-, nautakarjan-, lam-
paan-, sian- ja vuohenhoitoon. Vuorityö tuottaa

ruskohiiltä, kalkkikiveä ja kipsiä. Maan laajoi-ssa,

hyvin hoidetuissa havumetsissä elää vieläkin pal-

jon metsänriistaa, saksanhirviä ja metsäkauriita.

Teollisuus on Berliinin läheisyyden vuoksi hyvin
vilkas. Villankehruu-, palttina- ja verkateh-

taita; sokerin, tiilien, koneitten, kemiallisten

aineitten, lasin, viinan y. m. valmistusta. Kauppa
on kukoistava, sitä edistävät lukuisat vesi- ja

maaliikeväylät. B:iin on perustettu paljon

sivistyslaitoksia. — Maakunta on jaettu Pots-

damin ja Frankfurtin hallintoalueisiin, nämät
ovat jaetut yhteensä 42:een piirikuntaan. B:n
hallinnon ja maakuntapäiväin sijana on Pots-

dam. Sotilaallisesti B. kuuluu Saksan 3:nteen

armeiakuntaan. B:n värit ovat punainen ja

valkoinen. W. S-m.
Historia. Vanhimpina aikoina B:ssa asui

germaanilaisia semnoneja, joiden sijaan kansain-
vaellusten aikana tuli slaavilaisia heimoja (ven-

diläisiä). Kaarle Suuren valloitusyrityksillä ei

ollut pysyväistä menestystä. Henrik I:n ja Otto
I:n aikana Saksan valta ja kristinusko levisivät

B:n slaavilaisten keskuuteen, mutta jo Otto II:n

aikana (983) kapinalliset vendiläiset pääsivät jäl-

leen itsenäisiksi ja kristinusko hävitettiin maasta.
Vasta 150 vuotta myöhemmin saksalaisuus ja

kristinu.sko saivat pysyväisen jalansijan B:ssa.

Silloin näet askaanilainen Albrecht Karhu, joka
1134 oli saanut lääniksi Xordmarkin (nyk. Alt-

mark), voitti vendiläiset, valloitti läntisen ja kes-

kisen osan maata ja perusti näin Mark B:n ollen

B:n ensimäinen m a r k-k r e i v i. Hän uudisti

hävitetyt hiippakunnat, perusti luostareita ja kut-

sui B:iin uutisasukkaita Westfalenista ja Alanko-
maista. .\lbreehtin jälkeläiset laajensivat aluet-

tansa sekä pohjoiseen että itäänpäin ja toivat

maahan lisää uutisasukkaita, joten B. vähitellen

jälleen saksalaistui. Kun B:n askaanien suku
oli 1320 sammunut, joutui B. Baierin Wittels-

baohien haltuun. Näiden hallitessa (1322-73)

maa sai kärsiä paljon sisällisten levottomuuksien
tähden. V. 1356 kultainen bulla vahvisti B.n
mark-kreiville vaaliruhtinaanarvon. Wittels-

bacheilta B. siirtyi 1373 oston kautta Luxem-
burgin sukua olevalle keisari Kaarle IV:lle, ja

tämän poika Sigismund antoi 1411 maan halli-

tuksen Hohenzollernin sukuiselle linna-

kreiville Niirnbergin Friedrichin e, jonka
hän 1415 tunnusti vaaliruhtinaaksi. Tämä Fried-

rich on Preussin nykyisen hallitsijasuvun kanta-
isä. Hän ja hänen liihinimät seuraajansa palaut-

tivat maahan rauhan ja sisällisen järjestyksen.

B:n mark-kreivit luettiin pian Saksan valtakun-
nan mahtavimpien ruhtinasten joukkoon. Voima-
kas Joachim I (1499-1535) vastusti uskonpuhdis-
tusta, mutta hänen poikansa Joachim II (1535-71)

kääntyi Lutherin uskoon. Vaaliruhtinas Johann
Sigismund (1608-19) sai puolisonsa kautta periä
Kleven, Markin, Kavensbergin, Ravensteinin ja

1618 Itä-Preussin Puolan yliherruuden alaisena
herltuakuntana. Hänen poikansa. Ruotsin kunin-
kaan Kustaa II:n Aadolfin lanko, vaaliruhtinas
Georg Wilhelm (1619-40) osoitti kolmikymmen-
vuotisessa sodassa suurta horjuvaisuutta. Kuu-
luisin B:n hallitsijoista on edellisen poika „suuri
vaaliruhtinas" Friedrich Wilhelm (1640-88) , joka
on B:n suuruuden varsinainen perustaja. Hänen
hallitessaan B:iin liitettiin Westfalenin rauhassa
(1648) Taka-Pommeri, Magdeburgin, Halber-
stadtin, Mindenin ja Kaminin hiippakunnat.
Hänen onnistui myöskin saada Itä-Preussi va-

pautetuksi Puolan yliherruudesta, niin että hä-

nen poikansa Friedrich III (I) saattoi ottaa
itselleen Preussin kuninkaan nimen 1701. Siitä

lähtien B:n historia liittyy Preussin kuningas-
kunnan historiaan. [Erosien, „Geschichte der
Mark B. im Mittelalter"; Berner, „Geschichte
des preussischen Staats".] J. F.

Brandenburg (vanha vendiläinen B r e n n a-

burg 1. Brendanburg, myöhemmin myös
väärin Brennaborchl. Brennabor) Ha-
velin varrella, kaupunki Preussissa, Pots-
damin hallintoalueella, 51,241 as. (1905) , Berliinin-

Magdeburgin radan varrella. Havel-joki jakaa
kaupungin Vanhaan ja Uuteen kaupunkiin. B:ssa
on useita vanhoja rakennuksia. Se harjoittaa
rauta- ja koneteollisuutta, vilkasta jokiliikettä,

puutarhanhoitoa ja maanviljelystä. Siellä on
verka- ja juuttikutomoita. Sotilasasema. — B.

on vendiläisten perustama. Saksalaiset valloit-

tivat sen 928, 949 Otto I perusti B:n hiippa-
kunnan. B. vaihtoi kuitenkin useasti omista-
jia, kunnes saks. ruhtinaan Albrecht Karhun
1134 onnistui valloittaa se ja voittaa vendiläiset.

(ks. ylemp. Brandenburg, historia) . V. 1848
Preussin valtiopäivät kokoontuivat B:ssa.

W. S-m.
Brander-s u k u Suomessa lienee saksalaista

alkuperää, vaikkei siitä ole täyttä varmuutta;
myöskin Ruotsissa, Taalainmaalla, on näet jo

17:nnellä vuosisadalla senniminen suku, josta

m. m. kreivisuku Sköldebrand on peräisin. Maas-
samme tavattava haara polveutuu henkikirjoit-

tajasta Joakim Branderista (1667-1744)
ja hänen viidestä pojastaan. Huomattavimmista
jälkeläisistä mainittakoon: Ernst Fredrik
B. (1788-1860), senaattori, Vaasan hovioikeuden
presidentti : Fredrik Vilhelm B. ( 1822-

99), Kaukolan kappalainen, jonka avulla L4ou-
zon le Due suoritti Kalevalan-käännöksensä:
Kaarle Alfred B., nyk. Paloheimo
(s. 18621. ..Pohjolan" toimeenpaneva johtaja, ja

maanviljelysneuvos Axel Emil B. Kiteellä.

K. S.

Brander, Ida Maria Charlotta (s. 1857)

,

näytttlijätär, synt. Tukholmassa juutalaisista

vanhemmista. Syksystä 1877 paria pienempää
väliaikaa lukuunottamatta ollut Helsingin ruot-

salaisessa teatterissa, josta lopullisesti erosi ke-

väällä 1907, ja jonka huomattavimpia voimia
hän on ollut. Tänen tärkeimmistä osi-staan mai-
nittakoon Hjördis ,.Helgelannin sankareissa",
Marguerite „Kamelianaisessa", rouva Alving
„Kuinmittelijoissa", Rebecka „Rosmersholmissa",
Katri „Daniel Hjortissa". V:sta 1885 rouva B.,
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jonka tyttönimi oli Keis,

lijä Ernst B:n (k. 1894)

Brandes. 1. Georg
1842), tansk.

Georg Brande

oli naimisissa näytte-

kanssa. V. E-i.

Morris Cohen (s.

kirjailija ja kirjallishistorioitsija,

synt. juutalaisista van-
hemmista Kööpenha-
minassa 4 p. helmik.

1842. Kasvaneena vi-

reässä kööpenhamina-
laisessa ympäristössä
hän tultuaan ylioppi-

laaksi 1859 heittäytyi

innolla lähimmän nuo-
niudenystävänsä Ju-
lius Langen kera ajan
henkisiin rientoihin,

kiintyen varsinkin fi-

losofisiin, uskonnolli-

siin ja esteettisiin

kysymylcsiin, Hegel,

Kierkegaard ja Hei-

berg vahvimpina he-

rättäjinään. B:n ensimäinen ulkomaanmatka,
oleskelu Pariisissa 1866-67, tuli hänelle henki-
seksi murroskaudeksi, sillä siellä hän tutustui

Täinen luonnontieteelliseen katsantotapaan es-

teettisissä ja kirjallishistoriallisissa kysymyk-
sissä omaksuen sen, ja samalla John Stuart Mil-

lin ja Herbert Spencerin positivistiseen yhteis-

kuntafilosofiaan, jotka molemmat vaikutukset
pitkäksi aikaa määräsivät hänen kehityksensä
suunnan. — Palattuaan ulkomaanmatkaltaan B.

saavutti 1870 tohtorinarvon väitöskirjalla „Den
franske ajsthetik i vore dage. En afhandling om
Taine", sekä käänsi tanskan kielelle Millin „Sub-
jection of women". Uusi, laaja ulkomaanmatka
1870-71 saattaa B:n yhä lähemmälle yleiseuroop-

palaista hengenelämää, hän tulee persoonalliseen

yhteyteen Millin, Renan'in ja Täinen kanssa,

ja jo kauan kytenyt tyytymättömyys koti-

maan ahtaisiin oloihin alkaa puhjeta esiin hä-

nen kirjailussaan. Palattuaan tältä matkalta
B. alkaa kuuluisat luentonsa 19:nnen vuosis. kir-

jallisuudenhistoriassa, joiden lähin tarkoitus oli

antaa kuolinisku Tanskassa vielä elävälle roman-
tiikalle ja r,'iikastuttaa uusilla virtauksilla

maan hengenelämää. Näistä luennoista muodos-
tui B:n tunnetuin teos „Hovedstromninger i det

nittende aarhundredets litteratur" (1873-1890).

Näiden „päävirtausten" vaikutus pohjoismaiseen
henkiseen elämään on arvosteltava valtaavaksi,

Ibsen, Bjornson, Jacobsen, Strindberg y. m. sai-

vat niistä tuntuvia herätteitä, ja yleensä koko
nuorempi skandinaavinen kirjailijapolvi on kas-

vanut ikäänkuin Brandesin merkissä. Tosin ne
herättivät myös mitä kiihkeintä vastustusta, niin

että B. jo ajatteli asettua ulkomaille, ja vv. 1877-

83 hän oleskelikin etupäässä Berliinissä, mutta
tulevaisuus oli kuitenkin hänen. B:n ominaisuu-
det kirjallishistorioitsijana esiintyvät tässä B:n
pääteoksessa selvimpinään. Hän on enemmän tai-

teilija kuin tiedemies, ei niinpaljon tosiasiain,

kuin taiteellisesti kirkastettujen vaikutteiden
e.sittäjä. Säihkyvällä, intoisalla, kuva- ja

vivahdusrikkaalla kirjoitustavallaan hän antaa
lähinnä persoonallisen intuitsioninsa kuvatta-
vansa hengenlaadusta, toisinaan ehkä kuitenkin
väkivaltaisesti yleistäen erikoisia luonneominai-
suuksia ja hengensuuntia ; hänen poleeminen

tulisuutensa myöskin välistä häiritsee kuvauksen
asiallisuutta. — Pääteoksensa ohella B. on jul-

kaissut laajan sarjan tutkielmia ja kirjoitelmia,
kuten „S0ren Kierkegaard" (1877), „Danske dig-
tere" (1877), „Esaias Tegn«r" (1878), „Benjamin
Disraeli", „Ferdinand Lassalle", „Det moderne
gjennembruds mjend", ,.Mennesker og vaerker"
(1883), „Ludvig Holberg" (1884), „Berlin som
tysk rigshovedstad", „Indtryk fra Polen" (1888),
..Indtryk fra Rusland" (1888). „Essays" 2 nid.,

toisen pääteoksensa, laajan ja mieltäkiinnittävän
„William Shakespeare" (3 nid. 1895-96), „Heiu-
rieh Heine" (1896), „Julius Lange" (1898),
„Henrik Ibsen" (1898), kootut sanomalehti-
kirjoituksensa „Skikkelser og tanker" (3 nid.
1905-06), 3 nid. elämäkerrallisia muistelmia:
„Levned, barndom og forste ungdom", „Levned,
et tiaar" (1907) ja „Snevringer og horizonter"
(1908). 1898 hän julkaisi „Ungdomsvers",
„Samlede skrifter", vv. 1899-1906, 17 nid. —
V. 1902 B:lle myönnettiin vuotuinen avustus,
joka vastaa professorinpalkkaa. Laajoilla luento-
matkoilla B. on käynyt, varsinkin skandinaavi-
sissa maissa, ja Suomessa kahdesti, 1883 ja 1908.
Kehityksessään B. on viime aikoina etäynyt
1870-luvun hyöty- ja onnifilosofian kannalta jou-
tuen lopulta Nietzschen individualismin ten-

hoon, ollen senkin ensimäinen innostunut julis-

taja pohjoismaissa. Vapauden ja ihmisyyden
asianajajana hän on ollut kaikkien sorrettujen
tulipuheinen puolustaja, esiintyen meidänkin
maamme hartaana ystävänä Tanskassa ja Euroo-
passa. — B:n lukuisat laajat matkat ja hänen
persoonallinen tuttavuutensa aikakauden merkit-
tävimpien miesten kanssa sekä hänen oma syt-

tyvä mielensä ovat tehneet hänestä jonkinmoi-
sen henkisen, pohjoismaiden ja Euroopan välit-

täjän. Yleensä B. on ollut taistelun mies elä-

mänsä kaiken, eivätkä taistelun laineet vieläkään
ole täysin asettuneet hänen ympärillään. — Hä-
nen veljensä on

2. Carl Edvard Cohen B. (s. 1847),
tansk. kirjailija ja politikko. Tutki aluksi itä-

maisia kieliä, vielä myöhemminkin julkaisten

taiteellisia käännöksiä Jesaiasta, Psalmeista ja

Jobin kirjasta. Kirjailijana hän toimi aluksi

teatteriarvostelijana („Dansk skuespilkunst",
„Fremmed skuespilkunst", ..Holberg og hans
scene" 1898) . Sittemmin hän alkoi julkaista

jokapäiväistä kööpenhaminalaista elämää rea-

listisesti kuvailevia näytelmäkappaleita (m. m.
„Et beseg" 1882, „En forlovelse" 1884, „Under
loven" 1891). Myöskin romaaneja hän on jul-

kaissut (kuten „Lykkens blsendvserk" 1898). —
Politikkonakin B. on toiminut v:sta 1878 asti,

jolloin hänen ehdotuksestaan ..kirjallinen" ja

valtiollinen vasemmisto yhtyivät yhteistyöhön.

Oltuaan toimittajana Morgenbladetissa, perus-

tivat B. ja Herup 1884 Politikenin, jonka tär-

keän lehden suuntaa B. on ollut tuntuvasti mää-
räämässä. Valtiopäivämiehenä B. on ollut inno-

kas, vaikka tosin ehkä yksipuolinen puoluemies.
V. K-i.

Brandrud, Andreas (s. 1868) , norj. tiede-

mies, kirkkohistorian professori Kristiaaniassa

v.sta 1897. Pääteos: „Klosterlasse, et bidrag til

den jesuitiske propaganda i Norden" (1895).

Brandstrup, L u d v i g (s. 1861) , tansk. kuvan-
veistäjä, V. Bissenin oppilas. B. on tullut tunne-
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tuksi muotokuvallisista esityksistään (filos. Hoff-

ding, kuvanveist. Vigeland)

.

Brandt, Karl Joakim (1817-89), tansk.

pappi ja kirkkohistorioitsija ; Tanskan kirkko-
historiallisen seuran perustajia (1848) ; julkais-

sut useita uskonnollisia teoksia Tanskan keski-

ajalta ja uskonpuhdistuksen ajalta („Luei(la-

rius", „Dansk klosterlsesning", „C'liristian Peder-
sens danske skrifter" I-V j. m.) ja tärkeitä

tutkimuksia Tanskan virsirunouden historiaan

(m. m. „Den danske psalmedigtning" yhdessä
L. Helvegin kanssa 1846-47) sekä ollut mukana
virsikirjakomiteoissa. B. oli Grundtvigin harras
kannattaja ja hänen seuraajansa Vartoun sai-

raalanpapin virassa Kööpenhaminassa. J. G.

Brandt, Marianne (s. 1842), saks. laulaja-

tar, esitti ensimäisenä Kundryn osan Waguerin
„Parsifalissa" (1882). /. ii.

Brandt, Marten Ture Emil (1819-95).

ruots. sairasvoimistelija, varsinaiselta ammatil-
taan sotilashenkilö. B. ryhtyi aikaiseen harras-

tamaan voimistelua. Toimiessaan sairasvoimis-

telijana kylpylaitoksissa B. kohdisti huomionsa
naistauteihin ja niiden käsittelyssä hän kehitti

erikoisen sairasvoimistelujärjestelmän, josta on
tehnyt selkoa muutamissa julkaisuissa, esim.

,,Behandlung weiblicher Geschlechtskrankhtiten"
(1891).

Brankhidai ks. D i d y m a.

Brant, Sebastian (1457-1521), saks. oppi-

nut ja kirjailija, tutki Baselin yliopistossa hu-

maanisia ja oikeustieteitä ja oli siellä molem-
pain oikeuksien opettajana. V:sta 1503 hän oli

Strassburgin kaupunginkirjurina, ottaen osaa
kaupungin julkisiin, myöskin valtiollisiin asioi-

hin. Hänen teoksistaan ovat huomattavimmat
hänen muovailunsa Freidankista sekä „Narren-
schiff" (Narrilaiva, 1494), joka satiirinen, inorali-

seeraava runoelma kuvaa hölmöjen ja narrien
matkaa Narragoniaan, esittäen lukijalle lukui-

san, vaikka hieman yksitoikkoiselta vaikuttavan
sarjan narrintyyppejä. V. K-i.

Branting. 1. Lars Gabriel B. (1799-1881),

Ruotsin keskusvoimistelulaitoksen toinen johtaja

(18^9-62). B:n toiminta kohdistui kokonaan
sairasvoimistelun kehittämiseen: sen vaikutuk-
sen hän luuli riippuvan „salaperäisistä mate-
maattisista ja mekaanisista suhteista". Hänen
laatimansa on vieläkin käytännössä oleva sairas-

voimistelun sanasto. -Iskm-.

2. Karl Hjalmar B. (s. 1860), edellisen

poika, Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen
jolitajia. Tultuaan 1877
ylioppilaaksi B
tuman
iipiskeli

Hj. Hniutnif;.

muu-
vuoden ajan
tähtitiedettä

matematiikkaa,
luutta keskeytti sitten

niiniä opinnot ja an-

t.Hitui sanomalehti-
Mlalle. Hän rupesi jo

ylioppilaana innok-
l^iinsti harrastamaan
osiaalipoliittisia ky-
-yinyksiä ja esiintyi

iiinen pitkää puhdas-
verisenä sosialistina.

1880-92 ja uudelleen

v:sta 1897 lähtien hän

on toimittanut Ruotsin sosiaalidemokraattisen
puolueen pää-äänenkannattajaa, ,,Socialdemokra-
ten" nimistä lehteä, joka hänen taitavan johtonsa
alaisena on saavuttanut suuren merkityksen ja

päässyt leviämään laajalle. V:sta 1896 alkaen
B. on ollut edustajana valtiopäiväin toisessa

kamarissa ottaen huomattavalla tavalla osaa
Ruotsissa viime aikoina suoritettuun yhteiskun-
nalliseen lainsäädäntötyöhön ja äänioikeusolojen
korjaamiseen ; m. m. hän on tehnyt laajoja esi-

tyksiä t}'öväenvakuutuksen toimeenpanemisesta.
B. on etevä puhuja ja agitaattori, jonka esityk-

sessä selvä ajatus ja muoto yhtyvät vakau-
muksen lämpöön. Hän on kieltämättä tätä nykyä
Ruotsin sosiaalidemokratian ensimäinen mies.
Ruotsissa viime aikoina esiintyneestä, anarkis-
miin vivahtavasta „nuorsosialismista" B. on
pysyttäynyt jyrkästi erillään. J. F.

Brasidas, spartalainen sotapäällikkö Pelo-

ponnesolais-sodan aikana. Hän toimi vv. 424-

422 e. Kr. menestyksellä Makedoniassa ja Khalki-
diken niemimaalla, tuottaen ateenalaisille suuria
vaurioita. Vihdoin ateenalaiset lähettivät häntä
vastaan Kleonin, jonka hän Amphipolis-kau-
pungin edustalla 422 tosin voitti, mutta haa-
voittui itse kuolettavasti. E. Iin.

Brasilia (B:n yhdysvallat, port. Estados
Unidos do Brazil), liittotasavalta Etelä-Araerii-

Troopillista ikaf-\ iiilisiuitta lirasiliassa.

kassa, mantereen suurin valtio, viimeisten las-

kujen mukaan 8,550,000 kni^ ulottuu 4° 23' pohj.

lev.—.33° 44' etel. lev. ja 34° 50'—73° 55' länt. pit.

B. rajoittuu pohjrssa Ranskan, Hollannin ja

Englannin Guayanaan sekä Venetsuelaan, län-

nessä Kolumbian, Ecuadorin ja Perun, etelässä

Bolivian, Paraguayn ja Uruguayn tasavaltoihin
sekä idässä Atlantin valtamereen. — 7,920 km
pitkällä rannikolla, jonka edustalla on koralli-

riuttoja ja hiekkasärkkiä, etelässä myös laguu-
neja, vaihtelevat mangrove-, hiekka- ja jyrkät
vuorirannat ; täällä on vain harvoja satamiksi
kelpaavia merenlahtia. Tärkeimmät ovat Säo
Marcos-lahti, Pyhimysten-lahti (Bahia) , Victoria-

lähti, Rio de Janeiron lahti, Santos-, Para-
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nagua-, Säo Francisco do Sul-lahdet ja suuri
Lagoa dos Patos-laguuui. Lukuunottamatta
Amazon-virran jokialuetta pohjoisessa ja La
Platan etelässä on maa vuorista, yläukömaata.
Maranhäosta pohjoisessa Rio Grande do Suliin
etelässä kulkevat rannikkovuoret. Niitten vä-

lissä on siellä, ja täällä laaksoja ja alavaa maata.
Lännempänä täyttävät keskimäärin 200-800 m
korkeat, usein pengermäiset Goyazin ja Mato
Grosson ylängöt yhteensä n. 3 milj. km^:n alan.
— Goyaz lukuisine, läntistä suuntaa kulke-

vine sivuhaaroineen on täällä laaksorikasta,

hyvin kasteltua vuorimaata. Korkein vuorijono
ou Serra do Espinhago, johon etelämpänä
Serra da Mantiqueira liittyy. Veden-
jakaja Amazon-virran ja Rio Säo Francisco- ja

Paranä-jokieu välillä on nimeltään Serra dos
Vertentes, ensinmainitun ja La Plata-joen

välillä Serra Geral. — Vuorten uloimmat
haarat ulottuvat mereen, muodostaen niemiä ja

saalia. Näistä mainittakoon Kap-Orange, K.
Säo Roque, K. Frio, K. Santa Martha y. m., sekä
Santa Catharina-. Säo Francisco- ja Säo Sebas-

tiäo-, Abrolhos- ja kaukainen Fernando de No-
ronha-saari. — B:n joet muodostavat maailman
suurimman ja mahtavimman virtaavan vesistön.

Kuusi kymmenettäosaa siit-ä kuuluu Amazon-
virran (ks. t.) ja Ve La Plata-joen (ks. t.) vesi-

alueeseen. Rannikkojoet, ollen koskisia ja vuo-

laita, ovat ainoastaan vähässä määrin purjehdus-
kelpoisia ; näistä mainittakoon liikenteelle tär-

keimmät: Tocantins, Parnahyba, Säo Francisco

ja Parahyba do Sul ; Guahyba-joki la.skee Lagoa
dos Patokseen. — Itäinen vuorimaa on muodos-
tunut vanhoista arkeisista vuorilajeista (granii-

tista, gneissistä, kidemäisistä liuskeista ja sye-

niitistä), joitten läpi on purkaantunut vanhem-
pia, eruptiivisia vuorilajeja. Tämä muodostaa
rannikolla melkein yhtäjaksoisen aarniometsä-
alueen (nykyään myös suureksi osaksi hedelmäl-

lisen siirtola-alueen) . Lännempänä sisämaahan
päin vallitsevat kambriset ja siluuriset liuskeet

vaihdellen vanhempien vuorilajien kanssa; niitä

peittävät karboniset ja devoniset kerrostumat.
Eteläosassa peittävät näitä vanhemman liitu-

kauden melafyyrit ja hiekkakivet. Amazon-virran
alueella täyttävät taasen nuoremmat liitukerros-

tumat laajoja aloja, mutta ne ovat täällä tertiääri-

ajan muodostumain peittämät. Myöskin Mato
Grosso- (hiekkakiveä) ja Goyaz-ylängöt kuuluvat
suureksi osaksi nuorempiin liitukerrostumiin. —
Ilmasto on hyvin erilainen eri osissa maata,
yleensä lämmin ja kostea. Amazon-virran laak-

son yläosassa ovat heinäk.-syysk. kuivimmat.
Vuotuinen sademäärä on täällä 2,202 mm, keski-

lämpö 26° : laakson alaosassa ovat keskilämpö
ja sademäärä hiukan alhaisemmat. Korkein
sademäärä on Pernambucossa, 2,971 mm (keski-

lämpö 25,8"). Etelä-B:n ylängöllä ovat yöt hyvin
kylmät: pohjoisessa vuoristossa on kuivuus
(sademäärä 652 mm) haitallinen. Täällä usein

koko kasvisto kuolee veden puutteesta. — B:n
ilmasto on, varsinkin maan etelä- ja keskiosissa,

ylängöllä terveellinen. Tosin on v. 1849 Länsi-

Intiasta tullut keltakuume kuuman ilmanalan
alueella tehn.yt tuhojaan, mutta paremmat ter-

veydelliset olosuhteet satamakaupungeissa ja

kanavojen rakentaminen tulvien ehkäisemiseksi
ovat saaneet taudin kaikkialla vähenemään. —

B:n kasvikunta on äärettömän runsas (yli

20,000 lajia tunnetaan). Amazon-virran alue
n. s. Hylsea 1. Seiväs on melkein yksinomaan
aarniometsäin peitossa. Täällä kasvaa useita
Mauritta, Euterpe, Attalea y. m. sukuihin kuulu-
via palmuja sekä monta kautsua tuottavaa kumi-
puuta (Hevea, Sapium y. m.) . Täältä saadaan
tonkapapuja, sarsaparillaa, ipekakuanhaa, vanil-
jaa, kopaivapalsamia, risiiniöljyä ja useita väri-
aineita. Tarvepuiksi kelpaavia puulajeja on yli

150 lajia; näistä mainittakoon iacaranda
(MachoBrium), setri (Cedrela brasiliensis),

i p i (TrcomaJ y. m. Pohjois-B:n ylängöllä kas-
vaa hyödyllinen vahapalmu. Maan keski- ja
eteläosissa peittävät laajat araukaariametsät (ks.

Araucaria) suuria aloja. Siellä viljellään ja

viedään kaupaksi n. s. paraguay-teetä, y e r b a a
(Hex paraguaycnsisj. — B:n maisemat ovat maa-
pallomme omituisimpia ja ihanimpia. Laajoja
metsäaloja peittää Amazon-virran tulvavesi,

tämä on n. s. i g a p o 6-alue, missä m. m. Victoria
regia, jättiläislumme, kasvaa. Korkeammalia,
mihin tulvavesi ei ulotu, on e t ^ 1. g u a g u-

metsä 60-70 m korkoine jättiläispuineen.

Tämän kostea maaperä on suunnattomalle alus-

kasvullisuudelle erittäin suotuisa. Paitsi puita
kasvaa täällä joukko omituisia putki-, liaani- ja

kirjavakukkaisia Brom fZiocefe-heimoon kuuluvia
kasveja. Samanlaiset ovat myös rannikon aarnio-

metsät. Vuorimaa ja jokien putoukset tekevät
maiseman täällä vaihtelevammaksi kuin Amazon-
laaksossa. Myöskin sisämaan vuoriset heinäarot,

missä rikas lintumaailma ja härkä-, hevos- ja

muulilaumat elelevät ja joitten metsä-saarilla

fiikus-, myrtti- ja araukaaria-lajit kasvavat, ovat
luonnonihanat. — B:n eläinkuntaan ei

kuulu suuria eläimiä, mutta se on lajirikkaampi
kuin vanhan maailman. Omituisia sille ovat
vyötiäiset ja muurahaiskarhut, joita on useita

lajeja; apinoita on runsaasti. Suurimmat peto-

eläimet ovat jaguaari ja kuguaari 1. puuma.
Nisäkkäistä mainittakoon vielä pesukarhu, paca
(Coelogenys), aguti, opossumi, aineiasrotta, ta-

piiri sekä useat hirvi-, kauris- ja sikalajit. Joissa

elää saukkoja, suolattoman veden delfiinejä ja

lamantiineja (Manatus). Lintumaailma on rikas,

papukaijoja, tukaaneja, kolibreja y. m. on useita

lajeja. Campoksella (ks. t.) elävät kanalinnut,

Etelä-Ameriikan strutsi, emu, ja hyödyllinen

haaskakotka (urubll). Matelijoista mainitta-

koon jättiläiskäärmeet fJSoaJ, alligaattorit, kilpi-

konnat y. m. Joissa on runsaasti kaloja, osaksi

suuria, kuten arapaima, osaksi maukkaita lohi-

ja karppikaloja sekä vaarallisia petokaloja.

Alemmista eläimistä mainittakoon usein kauniin-

väriset, mutta monasti epämiellyttävät ja myr-
kylliset hyönteiset: kaskaat, moskiitot, hiekka-

kirput, muurahaiset ja punkit.

B:n asukasluku arvioitiin 1904 olevan

17,940,572 1. 2,1 km':Ilä. Väentiheys on kuiten-

kin hyvin erilainen, rannikolla n. 15, mutta
Mato Grosson ja Amazonas-alueilla vain 0,1

km':llä. Pääryhmän muodostavat valkoisista,

neekereistä ja intiaaneista syntyneet s e k a-

kansat, mulatit, mestitsit y. m. Puhdas-

verisiä portugalilaisia, maan valloittajia, on

nykyään vain vähän. B:n alkuväestöä, „villejä"

intiaaneja on alkuperäisessä tilassa nykyään
korkeintaan 600,000 ja he käyvät hitaasti varmaa
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perikatoaan kohti. Parhaimmin he ovat säily-

neet Amazonas-alueen tiheissä aarniometsissä,
mutta täälläkin on heidän ollut pakko väistyä
voitonhimoisten kautsunkokoojien tieltä. Sitä-

paitsi ne ovat sekoittuessaan toisiinsa kadotta-
neet oraat heimo-omituisuutensa, joten heistä on
syntynyt heikkoja, henkisesti ala-arvoisia seka-

kansoja, jotka pian ovat sortuneet sivistyksen

voittaessa enemmän alaa. Asukasluku jakaantuu
seuraavasti: italialaisia siirtolaisia jälkeläisi-

neen n. 1,2 niilj., saksalaisia 400,000, muita ei-

portugalilaisia siirtolaisia 130,000; siirtyneitä

portugalilaisia jälkeläisineen, neekerejä, intiaa-

neja ja sekarotuisia, n. 16 milj. Portugalin kieli

on virallisena kielenä. Siirtyminen B:aan alkoi

vasta 19:nDellä vuosis. Sitä ennen, B:n ollessa

Portugalin siirtomaana, ei sitä hallituksen puo-

lelta sallittu. Parhaimmin ovat saksalaiset ja

italiahiiset suoriutuneet; he ovat työllänsä teh-

neet suuria aloja hedelmällisiksi ja melkoisesti

kohottaneet B:n kauppaa, mutta he ovat saaneet
paljon kärsiä voitonhimoisen ja tunnottoman
hallituksen sortoa ja mielivaltaa, tämän pää-
pyrintönä kun usein vain on ollut hankkia
maalle halpaa työvoimaa vapautettujen neekeri-
orjien sijaan. Sentähden ovat myös monet tyyty-
mättöminä jättäneet maan. Tärkeimmät siirto-

kunta-alueet ovat Keski- ja Etelä-B:n rannikolla
;

saksalaiset varsinkin Rio Grande do Sul-val-

tiossa. Valtionuskontoa ei v:sta 1889 enää ole

B:ssa. Kaikki uskonnot nauttivat valtion suoje-

lusta. Suurin osa kansaa tunnustaa kuitenkin
roomalaiskatolilaista oppia. Näitten korkein
hengellinen päämies on Rio de Janeirossa asuva
kardinaali-arkkipiispa; hänen allaan on 12 piis-

paa. Saksalaiset evankelisluterilaiset ovat perus-
taneet synodaaliseurakuntia. Henkinen sivistys

on yleensä vielä alhainen, vaikkakin muuta-
missa maan korkeakouluissa (tiedekunnissa) Rio
de .Taneirossa, Säo Paulossa ja Bahiassa kyllä jo

on saatu paljon aikaan. Kansanopetus on vail-

linainen yli koko maan, jopa siirtokunnissakin.
Sanomalehdistö on vielä verrattain kehittymä-
tön, ja taiteen harjoittaminen alkuperäisellä
kannalla.
Elinkeinot: Pääelinkeino, maanviljelys,

on usein aivan alkuperäistä ryöstöviljelystä.

Metsä kaadetaan ja poltetaan, maa kuokitaan ja

kylvetään niiukaiian kuin se tuottaa satoja, sen
jälkeen se jätetään ja uusia metsäaloja kaade-
taan j. n. e. Lukuunottamatta Keski-B;n suuria
plantaasiviljelyksiä (kahvia, puuvillaa, sokeri-

ruokoa ja tupakkaa) on muualla vain pikkuvilje-
lijäin tiluksia. Amazon-laaksossa on kautsun
kokoaminen ja sen yhteydessä kumip\iitteu usein
mieh'tiin tuhoaminen vielä pääelinkeinona. Täällä
viljellään kaakaot^i, tupakkaa, ruokakasveja y. m.
Maranhäon ja Säo Paulon seuduissa viljellään

sen lisäksi ptuivillaa, sokeriruokoa, kahvia,
riisiä ja kumikasveja; Etelä-B:ssa maissia, pa-

puja, riisiä, tupakkaa ja mukulakasveja. kuten
maniokkia ja yams-juurta. Etelä-B:n ylängöllä
meueslyvät myös eurooppalaiset viljalajit, viini

ja hedelmät. Rannikolla kasvaa erinomaisia ete-

läiihedelmiä. — Karjanhoito, vaikkakin alkupe-
räinen, on tärkein elinkeino enmpoksella. Euroo-
pasta tuodut hevoset ja nautakarja ovat täällä

suunnattomasti li.sääntyneet, mutta rotu on huo-

nontunut. Nykyään on hankkimalla rotueläimiä

koetettu karjanhoitoa parantaa. Sianhoito on
siirtoloissa huomattavalla kannalla. Suuri osa
eläimistä myydään nykyään teurastuslaitoksiin

ja teurastustuotteet, kuivattu liha, vuodat, sar-

vet, luujauhot y. m. ovat tärkeitä vientitava-

roita. Meijeritalous on vasta viime aikoina edis-

tynyt Minas Geraesin valtion campoksella. B:n
kaakkoisosassa on muulinhoito tuottava. — Mui-
noin B:n vuorityö tuotti suunnattomia rik-

kauksia, kultaa, timantteja ja muita jalokiviä

(topaaseja, safiireja, rubiineja y. m.). Hyödyl-
lisiä mineraaleja ja malmeja, rautaa, kuparia,

lyijyä, antimonia, mangaanimalraia ja monat-
siittiä on runsaasti; suolaa saadaan Keski-B:sta
ja kivihiiliä vaikka vähemmässä määrin, maan
eteläosa.sta. Teollisuuden päätuotteet ovat puu-
villakankaat, jotka kuitenkin jäävät maahan.
Teollisuuslaitoksista mainittakoon olut-, viina-,

rauta- ja konetehtaat, laivaveistämöt, rayllyt,

sokeritehtaat, parkituslaitokset, saippua- ja

kynttilätehtaat y. m. B:n tuonti oli 1906 n.

637,215,000 mk (etupäässä Englannista) ja vienti

s. V. 1,020,196,000 mk (Yhdysvaltoihin, Englan-
tiin, Saksaan y. m.). Maan päätuotteet ovat
kahvi ja kautsu (arvo n. 500 ja 255 milj.

mk) ; näitä seuraavat vuodat ja nahkatavarat
(n. 60 milj. mk), kaakao, paraguay-tee, puuvilla,

tupakka j. n. e. B:n raha 1 m i I r e i s = 1,000

reisiä, kulta-arvo 2,87 mk; liikkeessä eniten
käytetty aliarvoinen hopea- ja paperimilreis on
kurssivaihtelujen alainen (n. 1,60-1,75 mk) . Seteli-

rahoja on 500 reisistä korkeampiin arvoihin.

10, 20 ja 50 reisin rahat ovat kuparia, 100, 200 ja

400 nikkeliä. Metriset mitat ja painot ovat lain-

mukaisesti otetut käytäntöön, mutta niitten

ohella käytetään myös vanhoja.

B:n laivaliikettä (1906) välitti 17,764

laivaa (yhteensä 14.464,937 tonnia) ; näistä n. '/,

ulkomaalaisia. Valtio avustaa 7:ää höyrylaiva-
linjaa, mutta yhtiöt palvelevat suureksi osaksi

Yhdysvaltojen kauppa-etuja. Vieraista höyry-
laivalinjoista mainittakoon ensi sijassa suuret

saksalaiset (Hamburg-Amerika y. m.). Tärkeim-
mät satamakaupungit ovat Rio de Janeiro, San-
tos, Bahia, Pernambuco, Belcm (Parft), San
Francisco, Rio Grande do Sul y. m. Maantiet
ovat yleensä huonot. Niillä liikutaan tavalli-

sesti vain ratsain joko hevosella tahi muulilla,

postivaunut (d i 1 i g e n c i a s) ovat harvinaiset.

Joet ovat paikoittain maan ainoat kulkuväylät

;

liike on niillä vilkas. Rautatieverkon pituus
1907 oli n. 18,000 km. Radat ovat osaksi englan-
tilaisten ja belgialaisten yhtiöitten hallussa; hal-

litus koettaa voimainsa ja varojensa mukaan
lunastaa ne tasavallalle. Sähkölennätinverkon
pituus 1906 oli 27,100 km.

B:n hallitusmuoto on v:sta 1889 liitto-

tasavaltainen. Hallituksen etunenässä on kuu-
deksi vuodeksi valittu liittopresidentti ja 6 hä-
nen valitsemaansa ministeriä. Lainsäätämisvalta
on 9:ksi vuodeksi valitulla „kansalliskongres-
silla." Tämä on jaettu senaattiin (63 jäsentä)

ja edustajakamariin (212 jäsentä). Vaalit salai-

set, välittömät. Jokaisella 21 vuotta täyttä-
neellä miehellä on äänioikeus (se puuttuu vain
.sotilailta, munkkikuntien jäseniltä, lukutaidot-
tomilta ja mielipuolilta). B:n liittotasavalta

on jaettu liittoalueeseen, 20:een liittovaltioon,

joilla on oma, muista valtioista riippumaton
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sisäinen hallintonsa, sekä n. s. Acre-alueeseen.

Kullakin valtiolla on kansan valitsema presi-

denttinsä (g o v e r n a d o r) . Tämä nimittää
valtiosihteerin, mutta kansa valitsee itse suora-

naisesti eduskuntansa. Valtiot jaetaan pienem-
piin hallinto-alueisiin, municipeihin, joitten hal-

litusta pormestari johtaa.

Raha-asiat. B:n tulo- ja menoarvio päät-

tyi ennen säännöllisesti tuntuvaan vaillinkiin.

Vuodeksi 1908 valtion menot oli laskettu 329,47

miljoonaksi paperimilreisiksi ja 65,625 miljoo-

naksi kultamilreisiksi ja tulot 91,493 miljoonaksi

kulta- ja 271,217 miljoonaksi paperimilreisiksi.

Valtiovelka on suuri, V. 1907 se oli 72,134 milj.

engl. puntaa ulkomaista velkaa ja 552.5 milj.

milreisia kotimaista velkaa.

Sotalaitos. Brasiliassa on olemassa v;sta

1875 yleinen asevelvollisuus, joka on uudelleen

järjestelty v:n 1908 sotilaslain kautta. Sota-

väkeä on rauhanaikana lähes 30.000 miestä

;

lisäksi 20,000 miehen suuruinen santarmijoukko.
Sotalaivoja oli 1908 34, niistä 1 linjalaiva, 2

rannikkopanssarilaivaa, 7 risteilijää. Laivaston
miehistöön kuuluu lähes 9,000 henkeä. — B:n
värit: viheriä ja keltainen. fW. S-m.)

Historia. Brasilian löytäjänä pidetään

portugalilaista Cabralia, joka 1500 nousi maihin
Porto Seguron lahdessa ja otti maan Portugalin
kuninkaan haltuun. Hän antoi sille nimen liha
da vera oruz (..Totisen ristin saari"), mutta
pian sen viralliseksi nimeksi tuli Brazil, joka
johtui siitä, että maassa löytyi paljon tämän-
nimistä punapuuta. Portugalilaiset käyttivät

uutta alusmaatansa aluksi pääasiallisesti py-
sähdyspaikkana Intian matkoilla ja rikollis-

ten, sittemmin myös juutalaisten karkoituspaik-
kana. Pian syntyi rannikolle joukko siirtoloita,

joissa ruvettiin harjoittamaan sokerinviljelystä

käyttämällä työntekijöinä maahan tuotuja nee-

keriorjia. B:n ensimäinen kenraalikapteeni Tom^
de Souza perusti 1549 Bahian, joka pysyi pää-
kaupunkina v:een 1763. Hänen mukanansa tuli

jesuiittalähetyssaarnaajia. jotka rupesivat sor-

rettujen intiaanien ja neekerien puolustajiksi.

16:nnen vuosis. keskipalkoilla ranskalaiset koet-

tivat saada jalansijaa Rio de Janeiron tienoilla,

mutta portugalilaiset karkoittivat heidät pitkäl-

listen taistelujen jälkeen 1567 ; samana vuonna
perustettiin Rio de Janeiro, josta 1763 tuli

maan pääkaupunki. Vielä ankarammin portu-

galilaisten täytyi taistella hollantilaisia vastaan,

jotka 17:nnellä vuosis. koettivat asettua B:aan.
V:n 1661 rauhassa hollantilaiset kuitenkin luo-

puivat B:sta. 1500-luvun lopulla siirtoasutus

kääntyi etupäässä eteläänpäin, varsinkin sitten

kun siellä oli löydetty kultaa ja timantteja.

Erittäinkin Säo Paulon maakunnan väestö levitti

Portugalin valtaa eteläänpäin. Sisämaahan tun-

keutuessaan nämä n. s. paulistit joutuivat riitaan

jesuiittain kanssa, joilla oli hallussaan suuret
intiaanisiirtolat Paraguayssa ja Paranän ympä-
rillä. Kun jesuiitat 1759 karkoitettiin maasta,
jakoivat Portugal ja Espanja keskenään heidän
siirtolansa (missiones). vS. Ildefonson sopimuk-
sessa 1777 määrättiin Brasilian eteläinen raja,

niin että Portugal sai Santa Catharinan ja Rio
Grande do Sulin maakunnat ja Espanja Uru-
guayn. — Portugal hallitsi B:aa yhtä viheliäi-

sesti kuin Espanjakin ameriikkalaisia siirtomai-

taan. Maata nyljettiin kaikin tavoin emämaan
eduksi. Niinpä se ei saanut käydä kauppaa muuta
kuin Portugalin kanssa, maassa ei saanut har-
joittaa teollisuutta eikä viljellä eräitä emämaan
tuotteita, esim. viiniä ja öljyä. Väestön henki-
sestä kehityksestä ei pidetty juuri mitään huolta.
Näin ollen ei ollut kummallista että maassa
18:nnen vuosis. lopulla, osaksi Ranskan vallan-

kumouksen aatteiden vaikutuksesta, alkaa näkyä
tyytymättömyyden merkkejä. Kansallistunne
herää ja sen mukana halu irtautua Portugalin
yhteydestä, ja tämä itsenäisyyden harrastus
pysyi virkeänä, huolimatta siitä että B:n oloissa

tapahtui 19:nlien vuosis. alussa tuntuva paran-
nus. V. 1807 pakeni näet Portugalin kuningas
•Juhana VI Napoleonin sotajoukkojen tieltä

B:aan jääden sinne useaksi vuodeksi. Halli-

tus rupesi tämän johdosta pitämään parempaa
huolta maan asioista, perusti oppilaitoksia ja

poisti kaupan ja muiden elinkeinojen kehitystä
ehkäisevät rajoitukset. Pian olikin huomatta-
vissa ilmeinen edist}'s eri aloilla. Mutta monet
seikat, portugalilaisten suosiminen, verojen kas-

vaminen y. m., pitivät vireillä tyytymättö-
myyttä. Kun Juhana VI oli palannut Portu-
galiin, julisti hänen poikansa kruununprinssi
Dom Pedro, jolle kuningas oli uskonut maan
hallituksen, yleisen mielipiteen pakoittamana
1822 Brasilian itsenäiseksi, minkä jälkeen hänet
tunnustettiin maan perustuslailliseksi keisariksi.

V. 1825 Portugal tunnusti B:n itsenäisyyden.

Dom Pedro I (1822-31) antoi 1824 vapaan
perustuslain, mutta ei siitä huolimatta saavutta-

nut alamaistensa suosiota. Hän luopui kruu-
nusta 1831 ja palasi Eurooppaan. Valtaistui-

melle nousi silloin hänen kuusivuotias poikansa
Dom Pedro II (1831-89). V. 1834 perustus-

lakia muutettiin siten, että maakunnat saivat

omat lakiasäätävät kokoukset ja laajennetun itse-

hallinnon, joten B:sta tuli liittokeisarikunta. V.

1865-70 B. kävi voitokkaasti sotaa Paraguayta
vastaan. 1870- ja 80-luvulla synnytti kysy-

mys orjien vapauttamisesta paljon riitaa. Dom
Pedron tytär Isabella sai 1888 isänsä ollessa

Euroopan-matkalla eduskunnan hyväksymään
lain, jonka mukaan orjuus poistettiin ilman
mitään korvausta orjien omistajille. Tyytymät-
töminä nämä silloin liittyivät tasavaltalaisiin,

ja 1889 pantiin pääkaupungissa toimeen vallan-

kumous. Dom Pedron täytyi luopua kruunustaan

ja Brasilia julistettiin tasavallaksi nimellä Bra-

silian Yhdysvallat. Ensimäiseksi presidentiksi

tuli yksi vallankumouksen johtajia, marsalkka
Fouseca (1889-91). Kirkko ja valtio erotettiin

toisistaan ja uusi valtiomuoto hyväksyttiin kan-

salliskokouksessa 1891. Sen mukaan B. oli oleva

Pohjois-Ameriikan Yhdysvaltain tapainen liitto-

tasavalta. Fonsecan omavaltaisuus antoi aihetta

kapinan syntymiseen ; hänen täytyi luopua, jol-

loin presidentiksi tuli kenraali Peixoto (1891-

94) . Häntäkin vastaan nostettiin kapina ; sen

hän kyllä kukisti, mutta luopui kuitenkin val-

lasta. Seuraavat presidentit ovat menestyksellä

toimineet rauhallisten olojen palauttamiseksi ja

rappiolle joutuneitten raha-asiain järjestämi-

seksi. V. 1906 presidentiksi valittu Alfonso

Penna kuoli 1909. J. F.

Kirjallisuus. Alkuaan oli Brasilian kir-

jallisuus ainoastaan haara Portugalin kirjaili-
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suudesta. Sen ensimäiset taimet ovat jesuiitta-

lähetyssaarnaajien aiheuttamia. Kotimaisten ai-

heiden valinta osoittaa sentään jonkinmoista
irtaumista emämaan kirjallisuudesta, kuten J.

Basilio da Gaman „Uruguay". Kukoisti
sentään runous tänä alkuaikanakin A. G o n-

zagan (1744-1809) runokokoelmassa „Lyras"
jo sangen kauniina. Itseuäisemmäksi B:n kir-

jallisuus sentään varttui Brasilian tullessa itse-

näiseksi ja lopullisesti erotessa emämaasta
19:nnen vuosis. alkupuolella. Klassillisen ajan-
jakson jälkeen, jonka parhaista kirjailijoista

mainittakoon runoilijat J. B. de A n d r a d a ja

J. da Cunha Barbosa, molemmat samalla
eteviä valtiomiehiä, pääsee v:n 1840 vaiheilla

romantillisuuden värittämä runoilijakoulu val-

taan. Sen päämiehelle Jos^ Gongalves de
Magalhäesille (1811-82) tulee kunnia todel-

lisen kansallisen runoilijakoulun perustamisesta
Brasiliassa. „Suspiros poeticos" ja ,,Mysterios"

kokoelmillaan hän esiintyi lyyrillisenä runoili-

jana, samalla kuin hän myöskin julkaisi kerto-

via runoelmia ja kansalliselta näkökannalta
katsoen uranaukaisevia näytelmäkappaleita. Hä-
nen jälkiään ovat astuneet laulurunoilija G o n-

C a 1 V e s-D i a s (1823-64), maailmantuskan lau-

laja Alvarez de Azevedo, romaani- ja näy-
telmäkirjailija I. M a n o e 1 de M a c e d o y. m.
— 1870:n seuduilla tapahtui Brasiliassa, joka
yhä vielä täysin seuraa eurooppalaisen hengen-
elämän virtauksia, käänne romanttisuudesta rea-

listiseen kirjailemiseen. Uuden suunnan pää-
edustaja on S y 1 V i o Komero, monipuolinen
tuottelias kirjailija, joka paitsi runoilijana

(„Cantos do fin do seculo", „Ultimos harpejos")
on esiytynyt kansanrunouden tutkijana, kirjalli-

suushistorioitsijana ja filosofisena tutkijana. Hä-
nen ympärilleen on ryhmittynyt kokonainen
sarja kirjailijoita, kuten lyyrikot O 1 a v o B i-

1 a c, Castro A 1 v e s, romaanikirjailijoita

kuten Jos4 de Alencar, Bernardo Gui-
maräes, Sylvio Dinartey. m. [Sylvio
Komero, „Historia da litteratura brazileira"

(1888).] V. K-i.

Brasilian pähkinä ks. B e r t h o 1 1 e t i a.

Brasiliini, sappan- ja pernambuk-puusta (Cce-

s«Zpuiia-lajeja) saatu väriaine: värittömiä ki-

teitä; muuttuu valossa keltaisen punaiseksi,
emäksien vaikutuksesta karmiininpunaiseksi.
Brask, Hans (1464-1538), ruots. piispa, oli

kotoisin Linköpingistä, jossa isä oli pormesta-
rina. Saatuaan oppinsa ulkomaan yliopistoissa

ja oleskeltuansa m. m. Koomassakin B. tuli 1505

Linköpingin tuomiorovastiksi ja 1513 Hemming
Gadin jälkeen piispaksi. B. oli varsin oppinut
ja toimekas henkilö, joka ei ainoastaan edistä-

nyt kirkon nimenomaisia etuja, vaan myöskin
vilkkaasti otti osaa ajan valtiollisiin kysymyk-
.siin ja taloudellisiin harrastuksiin. B. oli 1517

mukana tuomitsemassa arkkipiispa Trollen vir-

kansa menettäneeksi, jolloin kuitenkin sinettinsä

alle salaa pisti tuon tunnetuksi tulleen paperi-

lipun: „tähän on minun pakko taipua". V. 1520
B. alistui Kristiern II:n valtaan, mutta Kustaa
Vaasan seuraavana vuonna noustessa kapinaan
hän pian liittyi kansalli.seen asiaan. Käytännöl-
lisellä alalla hän uurasti talouden parantamista
lukuisilla maatiluksillaan, perusti oman kirja-

painon, ensimilisen paperitehtaan Buotsissa,

suunnitteli vesireittiS Itämerestä Vettern-järven
kautta länsimereen y. m. Tunnetuimmaksi on
piispa B. kuitenkin tullut vanhan katolisen
uskonnon etevimpänä, järkähtämättömänä puo-
lustajana leviävää uskonpuhdistusta vastaan.
Hän koetti useasti saada kuninkaan ryhtymään
ponteviin toimenpiteisiin uuden opin saarnaajia
vastaan, mutta hänen sanansa kaikuivat kuu-
roille korville. Vesteräsin valtiopäiväin jälkeen
1527 B. ei enää Ruotsissa viihtynyt: hän lähti

piispantarkastusmatkalle Gotlantiin, jatkoi sieltä

matkaansa paeten Danzigiin, josta kirjeissään

kehoitti ruotsalaisia pysymään vanhassa uskossa.

Elämänsä loppuvuodet hän vietti eräässä Puolan
luostarissa, jossa 30 p. heinäk. 1538 kuoli. [E. G.
Arnell, „Bidrag tili biskop Hans Brasks lefnads-

teckning" (yliop. väitösk. 1904).] K. G.

Brassai, Samuel [brassai sämuel] (1800-

97), unk. pedagogi ja filologi, 1837-48 ja 1858-72

Kolozsvärin unitaarisessa koUegiumissa filo-

sofian ja matematiikan opettajana, 1872-84

Kolozsvärin yliopistossa matematiikan profes-

sorina. B. oli erinomainen koulumies ja järjesti

mainitun unitaarisen opiston opetuk.sen suurella

menestyksellä aivan uudelle kannalle; julkaisi

suuren joukon oppikirjoja eri aloilta (kielitie-

teen, luonnontieteen, logiikan, kasvatusoi)in),

käsitteli lukuisissa kirjoitelmissa eri aineiden

opetusta koskevia metodisia kysymyksiä ja har-

rasti m. m. myös unkarinkielen tutkimista.

Hänen viimemainittua alaa koskevista julkai-

suistaan ansaitsee erikoista huomiota tutkimus
unkarinkielen lauseesta: „A magyar moiulat"
(MI, 1860-63). B. harrasti myös innokkaasti
oikeakielisyyskysymyksiä ja oli uudemman unk.
kielenpuhdistusliikkeen ensimäinen alullepanija.

y. w.
Brassey [bräsij, Thomas (s. 1836), lordi,

eugl. taloudellinen kirjailija ja politikko; oli

1805-86 vapaamielisen puolueen valitsemana ali-

huoneen jäsenenä ; häntä pidettiin asiantunti-

jana varsinkin rautateitä ja merenkulkua kos-

kevissa kysymyksissä; tuli 1880 amiraliteetti-

lordiksi Gladstonen ministeristöön, 1886 paa-
riksi; oli 1895-1900 austraalialaisen Viktoria-

kolonian kuvernöörinä. Kantateiden rakenta-

jana tunnetun isänsä, Thomas B:n muistiinpano-
jen perustuksella hän julkaisi sarjan arvokkaita
kirjoituksia työväenkysymyksistä: ,.Work and
wagcs" (1872) ; ,.Lecturcs on tlie labour ques-

tion" (1878) : ..Foreign work and english uages"
(1879) ja ..Papers and adresses" (1894) ; meren-
kulun alalta hän on julkaissut „The british navy,
its strength and resources" (1882-89) ja on v:sta

1886 ollut ,,The naval annual"in toimittajana.
J. F.

Brassica ks. Kaali.
Brassö [-ssö] (saks. Kronstadt), luonnon-

ihanassa vuoristoseudussa oleva kaupunki (saman-
nimisen komitaatin pääkaupunki) Kaakkois-
Unkarissa (Siebenbiirgenissä) , 36,646 as. (unka-
rilaisia, romaanialaisia ja saksalaisia) (1900),

\»hvalukuinen sotaväki siihen luettuna. Tärkeä
koulukaupunki. Suuri liikekeskus. Verka-,
nahka-, sementti-, kone-, huonekalu-, paperi-,

viina-, petroleumi-, sokeritehtaita; vientitava-
roita (Balkanin maihin) etup. villatavarat ja

sokeri, tuontitavaroita vars. liha ja rasva. Tär-
keä rautateiden solmukohta. Huomattavimmat

1
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rakennukset: goottil.-tyylinen ihana evank.

kirkko (rak. 1385-1425), raatihuone (v;lta 1420),

sitadelli (v:lta 1554), 5-torninea Katariinan-
portti (15:nneltä vuosis.) .

— Kun Barcasäg
(ks. t.) 13:nnen vuosis. alkupuolella oli saks.

ritarikunnan hallussa, tuli B. sen tuomien saks.

uudisasukkaiden keskustaksi. V. 1438 Murad
II sen hävitti, 1611-12 G. Bäthory sitä piiritti,

G. Bethlenin (ks. t.) aikana se kukoisti, 16:nnella

vuosis. siebenbiirgeuil. reformaattori, kirjanpai-

naja ja pappi Honter (ks. t.) siellä eli ja vai-

kutti, 1688 Carafifa (ks. t.) sen hävitti, 1849
Bern (ks. t.) sitä puolusteli venäläisiä vastaan.

(Y. W.)
Bratianu [ä'nj, loan (1822-91), romaanial.

valtiomies, saavutti Kaarle kuninkaan tultua

hallitukseen valtioll. merkitystä „liberaalien"

johtajana. 1876-88 hänen valtansa oli mahtavim-
millaan ; ministeripresidenttinä hän miltei yksin-
valtiaan tavoin johti maansa kohtaloita. 1877

hän julisti Romaanian riippumattomaksi ja 1881

kuningaskunnaksi. Edisti kansansivistystä, ko-

hotti taloudellista tilaa, paransi järjestystä.

V:sta 1881 hänen veljensä D i m i t r i e (1818-92)

oli hänen pahin valtioll. vastustajansa: vehkei-

lyillään tämä sitten saikin veljensä kukistetuksi.

Bratsberg, Etelä-Korjan amtti Christiansan-

din hiippakunnassa, 15,189 km', 99,052 as. (1908).

B. käsittää Ylä- ja AI a-T elemarkenin
sekä Bambien voutikunnat. Pääpaikka on
S k i e n. Pääelinkeinot ovat karjan- ja metsän-
hoito sekä tehdasteollisuus, ensinmainittu vars.

Telemarkenissa. Suuria kruununmetsiä. Oikeu-
dellisesti B. on jaettu kahteen poliisimestarin-

alueeseen (alempaa lainkäyttöä harjoittavat 6

pitäjänkirjuria ja nimismiestä).
Brattfors, rautatehtaita Ruotsissa. 1. Bratt-

forsin pitäjässä Vermlannin läänissä. Tehtaalla
on masuuni ja 2 lancashire-sulatusuunia ; sen
omistaa yhtiö, jonka osakepääoma on 1,290,300 kr.

Tällä on sen lisäksi sahalaitoksia, puumassa-
tehtaita ja myllyjä : se harjoittaa myös maan-
viljelystä ja metsänhoitoa. V. 1903 tehdas val-

misti 1,027 tonnia takkirautaa ja 1,132 tonnia
sulatinpetkeleitä. — 2. Garpenbergin pitäjässä,

Kopparbergin läänissä. Tehtaalla on 3 lanca-

shire-sulatu.suunia ja se omistaa myös Dormsjö ja

Fors nimiset rautatehtaat, sulfiittitehtaan y. m.
Täällä valmistettiin 1903 1,288 tonnia sulatin-

petkeleitä ja 1,212 tonnia kankirautaa.
Braula casca ks. M e h i 1 ä i s t ä i.

Braun, Alexander (1805-77), saks. kasvi-
tieteilijä, 19:nnen vuosis. monipuolisimpia ja ete-

vimpiä kasvitieteen tutkijoita. Oli kasvitieteen

professorina ensin Freiburgissa ja Giessenissä
ja v:sta 1857 kuolemaansa saakka Berliinissä,

jossa hän samalla oli kasvitieteellisen puutar-
han johtajana. B. oli etupäässä kasvimorfologi
ja systemaatikko, joilla aloilla hänen teoksillaan
on ollut käänteen-tekevä merkitys. Hänen luon-

nollinen kasvijärjestelmänsä (julkaistu 1864)
on perustana nykyään enin käytetyille järjes-

telmille. Teoksia: „Vergleichende Untersuchung
iib. die Ordnung der SclTuppen an den Tannen-
zapfen" (1831) ; „Betrachtungen iiber die Ver-
jiingung in der Natur" (1850) ;

„Algarum uni-

cellularum genera nova et minus cognita" (1855).

Braun, Max (s. 1850), saks. eläint., v:sta

1890 profes-sorina Königsbergissä, selvittänyt

leveän heisimadon (Diiothriocephalus latus) ke-
hityksen, kirj. m. m. „Die tierischen Parasiten
des Menschen" (1883) ja Trematoda ja Cestoda
osat Bronnin „Klassen und Orduungen des Tier-

reichs" nimisessä suuressa teoksessa. K. M. L.

Braun, Vilhelm August Detlof von
(1813-60), ruots. novellisti ja runoilija, alkuaan
upseeri. B:n pilarunoelmat ja satiirit tekivät
hänet suosituksi tukholmalaisen keskiluokan ru-

noilijaksi, vaikka tämä vähän areksuikin hänen
rohkeasanaisuuttaan. Satiireissa, joissa B. on
onnistunein, ilmenee edullisesti hänen vasten-
mielisyytensä kaikkea teennäistä yhteiskunta-
sovinnai-suutta vastaan, sekä hänen terve todelli-

suudentajunsa. Onnistunein hän on raikkaissa
luonnonkuvauksissaan. V. K-i.

Brauniitti, tumma mineraali, joka pääasial-
lisesti sisältää erästä mangaanioksidia. Kiteytyy
tetragonaalisesti ; sitä tavataan muitten man-
gaanimineraalien yhteydessä. (W. B.)

Brauns, Julius ks. Pikakirjoitus.
Braunsberg, kaupunki Preussissa, Itä-Preus-

sin maakunnassa, purjehduskelpoisen Passarge-
joen varrella, lähellä sen suuta ja Frisches Ilaf-

fla, Königsbergin ja Elbingin välillä; 13,002 as.

(1905) ; Dirschau-Königsbergin radan varrella.

Katolinen akatemia, alkuaan perustettu pohjois-

maiden uudelleen saattamiseksi katoliseen oppiin,

ajaksi lakkautettu 1626, kun Kustaa II Aadolf
valloitti kaupungin. Oppilaitoksen nimi on v;sta

1818 lyceiim hosianum, akatemian Stanislaus

Hosius nimisen perustajan mukaan. (W. S-m.J
Braunschweig (Brunsvig), Saksassa. 1.

Herttuakunta keisarikunnan pohj.-osassa, mel-

kein kokonaan Preussin ympäröimä, 3,672 km^
Se käsittää 3 toisistaan erillään olevaa pää-

osaa: Wolfenbuttelin ruhtinaskunnan ja

sen piirikunnat Braunschweig, Wolfenbuttel ja

Helmstedt, Harz-jaWese r-a 1 u e e n ja niiden

piirikunnat Gaodersheim ja Holzminden sekä
Blankenburgin ruhtinaskunnan (samalla

piirikunta) ynnä 5 n. s. enklaavia (ks. t.).

B. on pääasiallisesti vuori- ja ylänkömaata;
ainoastaan pohj.-osa on alankoa. Tärkeimmät
vuoret ovat H a r z, S o 1 1 i n g, A s s e ja E 1 m.
Sen läpi virtaavat Oker-, Leine-, Aller- ja Weser-
joet. Vuoret ovat metsien peittämät. Alanko-
maa ja jokien laaksot ovat paikoittain hyvin
hedelmällisiä. Pohj.-osassa ilmasto on leuto, vuo-

rilla talvet ovat koleat, keväät ja syksyt kosteat.

B:n kaupungin (ks. t.) keskilämpö on 4-9°.

Asukkaat, 485,958 (1905) , ovat alasaksilaista

heimoa, pääasiallisesti luterilaisia (n. 95%),
loput katolilaisia, ja 0,4 fo juutalaisia. Vuotui-

nen väenlisäys on keskimäärin 4,59 % ; väen-

tiheys 132 km':llä. — B:n tärkeimmät oppilai-

tokset ovat: Braunschweigin teknillinen korkea-

koulu, 6 kimnaasia, reaalikimnaasi, prokim-
naasi, 5 seminaaria, reaalikouluja, n. 430 kansa-

koulua y. m. Wolfenbiittelin kirjasto ja B:n
herttuallinen museo ovat kuuluisat. Suuria
sairaaloita ja armeliaisuuslaitoksia on perustettu

useaan kaupunkiin. — B:n pääelinkeino on maan-
viljelys, 51,7 % maasta on peltoa ja puutarhaa,

30,1 % metsää, n. 6 % viljelemätöntä ja loput

niitty- ja laidunmaata. Tärkeimmät viljelyskas-

vit ovat palkokasvit, vilja, sokerijuurikkaat,

perunat ja rehukasvit. Puutarhanviljelys on
yleinen ja kohdistuu pääasiallisesti parsan ja
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hedelmäin viljelemiseen. Metsistä kuuluvat laa-

jimmat alueet valtiolle, loput seurakunnille ja

yksityisille. Karjanhoito on etenkin Harz-vuo-
rilla huomattava. Hevosroduista ovat Hanuoverin
ja Belgian rodut tärkeimmät : sen lisäksi pidetään
täällä nautakarjaa, lampaita, sikoja ja vuohia.
— Harzissa harjoitetaan vuorityötä yhdessä
Preussin kanssa: se tuottaa hopeata, lyijyä,

kuparia, rautaa, ruskohiiliä, suolaa ja sylviiniä.

Tuotannon arvo 1905 oli 37,072,090 mk. Suuria
graniitti-, hiekkakivi- ja kainiittilouhimoita on
täällä myöskin. Teollisuuden tärkeimmät tuot-

teet ovat kankaat, olut, viina, sokeri, tupakka,
paperi, koneet, kemialliset aineet, puutavarat ja

lasi. Kauppa on vilkas; vientitavaroina ovat
juuttikankaat, kehruutavarat, asfaltti, mineraali-
värit, louhitut kivet, kalkki, sementti, sokeri,

lyijy, säilykkeet, lihatavarat, rauta ja rauta-
tavarat y. m. Maanteitten pituus 1906 oli 2,826
km, rautateitten 514 km. — B:n perustuslaillis-

yköinvaltainon hallitusmuoto on v:lta 1832 (muu-
tettu 1851) ; sen mukaan on valtaistuin perin-

nöllinen B.-Liineburgin suvussa sen miespuolisten
jälkeläisten kesken, mutta jos suvun miespolvi
sammuu, on myös sen naispuolisilla jäsenillä

perintöoikeus. Eduskuntaan (Landesversamm-
lung) kuuluu 48 jäsentä. Edustajat kokoon-
tuvat varsinaisille valtiopäiville vähintäin joka
toinen vuosi. Korkeimman hallitusviraston muo-
dostaa valtionministeriö, johon kuuluu 3 ääni-

oikeutettua jäsentä. Tämän rinnalla on valtio-

neuvosto. Maan sisällisen hallinnon ja poliisi-

laitoksen johdossa ovat piirikuntatoimistot

(KreisdirektionJ, joita on 6 maaseudulla ja 1

B:n kaupungissa. Kunnallista itsehallintoa var-
ten maa on jaettu 8:aan kunnallispiiriin (Kreis-
kommunalverband). Ylin tuomioistuin on B:n
ylimaaoikeus, tämän alla on 1 maa- ja 24 amtti-
oikeutta. Valtakunnan raha-asioita hoitaa hert-

tuallinen kamari sekä finanssikollegi, jonka
valvonnan alaisina ovat maan luottoa ja yleisiä

raha-asioita koskevat asiat. V. 1906-07 valtion

kulunkiarvio osoitti tuloja 13,474,000 saks. mk
ja menoja 14,825,000 saks. mk ; valtionvelka
nousi 51,473,570 milj. saks. mk:aan, valtion omai-
suus 40 milj. saks. mk:aan. Sotalaitos kuuluu
10:nteeu armeiakuntaan. Maan värit: vaalean-
sininen ja keltainen. W. S-m.
Historia. B. kuului alkuansa vanhaan

Saksin herttuakuutaan. Kun Welfin-sukuineu
Henrik Leijona 1181 menetti Saksin, sai hän
kuitenkin pitää B:n. Hänen jälkeläisistään B:n
hallitsijoista on tunnettu kuuluisa sotapäällikkö

Karl IT Wilhelm Ferdinand, joka sai kuolin-

haavan Auerstädtin tappelussa 1806. Napoleon
yhdisti B:n Westfalenin kuningaskuntaan 1807,

mutta 1813 se joutui takaisin entiselle hallitsija-

suvulle. V. 1832 se sai perustuslain, joka vieläkin

hiukan muutettuna on voimassa. Kun herttua
Wilhelm kuoli 1884, oli lähin perillinen Cumber-
landin herttua, mutta kun tämä ei luopunut
vaatimuksistaan Hannoveriin, ei häntä tunnus-
tettu B:n hallitsijaksi, vaan maapäivät valitsivat

Preussin prinssin Albrechtin liallituksen hoita-

jaksi. Hänen kuolemansa jälkeen valittiin halli-

tuksen hoitajaksi 1907 Meeklenburgin herttua
Johann Albrecht. J. F.

2. B:n herttuakunnan pää- ja hallituskaupunki.
Oker-joen ja Magdeburg-Haunoverin radan var-

rella, 136,351 as. (1905), joista 8,885 katolilaista

ja 852 juutalaista. B. sijaitsee hedelmällisellä

alueella : se on vanhaan saksalaiseen tyyliin ra-

kennettu ja ihanoiden puistojen (vanhat linnan-
\allit) ympäröimä kaupunki. Monta vanhaa
kirkkoa: tärkeiu on Henrik Leijonan (ks. t.)

Haj^cntiriKkf-Uatii llraunsolnveigissu.

rakennuttama tuomiokirkko, jossa on hänen hau-
tansa. Kaunis raatihuone. Vilkas teollisuus:

kone-, soittokone-, olut- ja sokeritehtaita, kirja-

painoja ; kauppaa: kahdet markkinat ja suurta
kirjakauppaa. B:ssä on teknillinen korkeakoulu,
useita korkeampia oppilaitoksia ja käytännölli-
siä korkeakouluja, museoita, metsäopillinen koe-

laitos, monta armeliaisuuslaitosta ; pankkeja ja

kauppalaitoksia. W. S-m.
Historia. B:n tienoilla oli jo karolinki-

laisajalla vilkas kauppapaikka, mutta kau-
pungiksi se kehittyi vasta Henrik Leijonan ai-

kana, jolloin sitä myöskin ruvettiin linnoitta-

maan. 1200-luvulIa se liittyi hansaliittoon ja

osti itselleen erinäisiä oikeuksia maan hert-

tuoilta; sen ei kuitenkaan milloinkaan onnis-

tunut kohota valtakunnankaupungiksi. V. 1528
se liittyi u.skoupuhdistukseen ; aleni nopeasti
hansaliiton kukistuttua ja 30-vuotisen sodan sekä
sisäisten riitojen johdosta. V. 1671 B. pakoitet-

titn alistimiaan B:n herttuoiden alaiseksi, jotka
v:sta 17.">3 ovat asuneet B:ssa, jiaitsi vv. 1800-13,

jolloin kaupunki kuului Westfalenin kuningas-
kuntaan. J. F.

Braunschweigin vihreä ks. V u o r i v i h r e ä.

Brausewetter, Ernst (1863-1904), saks. kir-

jailija ja kääntäjä, joka erikoisesti on kiinnittä-
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nyt huomionsa pohjoismaihin ja niiden kirjalli-

suuteen. Niinpä hän on julkaissut „Nordische
Meisternovellen" (1896) ja „Finland im Bilde

seiner Dichtung und seine Diehter" (1899). Poh-
joismaisia kirjailijoita hän on kääntänyt sak-

saksi: Ibsenin, Lien, Garborgin, Runebergin y. m.
teoksia. V:ina 1901-02 B. oli „Finländische Rund-
schau" aikakauskirjan toimittajana. V. Ei.
Brausewetter, Otto (1835-1904), saks. his-

toriamaalari, tullut tunnetuksi synkän romant-
tisista kuvistaan kuten esim. „Kustaa Aadolf
Liitzenin taistelussa" (1876) ja ..Kenraali York
puhuu Itä-Preussin säädyille 1813" (Königs-

bergissä oleva B:n pääteos, 1888). E. R-r.

Bravo (it. „hyvä"), hyväksymishuuto: hyvin,

erinomaisesti ! Superl.: B r a v i s s i m o.

Bravuuri (it. bravu'ra) , oik. rohkeus ; suuri

taitavuus ; bravuurikappale, esitys (joko

soitannollinen tai muu), jossa esittäjän taito

parhaiten tulee nähtäviin ;aria di bravura,
aaria, jossa esittäjällä on tilaisuus loistaa teknil-

lisiä vaikeuksia voittamalla.

Brazlav, piirikaupunki Venäjällä, Podolian
kuvernementissa, Bug-joen varrella, 7,946 as.

(1S97). Joutui 1793 Venäjälle.

Brazza (keskiajalla B r a 1 1 i a, slaav. B r a c)

,

suurin Dalmatsian saarista Adrian-meressä, Itä-

valtaan kuuluva; 394 km^ 24,408 as. (1900),

serbokroaatteja, jotka viljelevät viiniä, viiku-

noita ja tupakkaa, tahi louhivat marmoria. Pää-
paikka: San Pietro. (W. S-m.J
Brazza [brazä'], PierreSavorgnan de

(18S2-1905) , kreivi, ransk. meriupseeri ja afrikan-

matkustaja. Tutki 1876-78 Ogove-joen seudut
ja eteni täältä jokialueille, jotka huomattiin
Stanleyu äsken tutkiman Kongon lisäjokiin kuu-
luviksi. Matkusti v:sta 1879 näissä seuduissa
tehden Ranskan puolesta kauppasopimuksia ja

on siten Ranskan siirtomaavallan perustaja
Lounais-Afrikassa. Saapui Kongo-joelle vähää
ennen Stanleyta (joka Belgian kuninkaan Leo-
pold II:n puolesta matkusti samoissa asioissa),

ja sai osan Kongon lounaista rantaa Ranskalle.
Tähän syntyi Brazzaville (ks. t.). Ranskan ensi-

mäinen Kongo-siirtola (1880). Kun Ranskan
valtio 1882 oli hyväksynyt B:n tekemät kauppa-
sopimukset, lähetettiin hänet 1,275 milj. suurui-

sella apurahalla varustettuna 1883 perustamaan
uusia kauppapaikkoja, ottamaan haltuunsa Rans-
kalle uusia alueita ja nimitettiin Ranskan länti-

sen ekvatoriaalisen Afrikan hallituskomissaariksi.

Tässä virassaan hän järjesti m. m. laivankulun
Iian.skan suojeluspiiriin kuuluvilla joilla ja kar-

toitti nämät seudut sekä nimitettiin 1886 Rans-
kan Kongon kenraalikomissaariksi. V. 1897 B.

luopui tästä toimesta; 1905 B. lähetettiin erityi-

sillä valtakirjoilla varustettuna tutkimaan siirto-

maahallituksen väärinkäytöksiä, mutta kuoli

s. V. Dakarissa. B. on ollut yksi eurooppal. sivis-

tyksen huomattavimpia tienraivaajia Afrikassa.

(W. S-m.)

Brazzaville [brazavi'l], Ranskan Kongon
kauppa-asema Kongon varrella, Stanley Poolin

(ks. t.) lounaisrannalla, 330 m yi. merenp., n.

5,000 as. Varastopaikkoja. B. perustettiin v.

1880 Ranskan kaupan edistämiseksi Kongo-joella.

Breakspear [breikspia] 1. Nieolaus Alba-
n e n s i s. ks. Hadrianus IV.

Breccia ks. B r e k s i a.

Breche de Roland [bres da rolä'], Rolandin
(valli) -aukko, ahdas, n. 2,800 m yi. merenp. si-

jaitseva sola Pyreneissä, 40 m lev., 1 km pitkä.

Ranskan Ylä-Pyreneitten departementissa, Mar-
borS-vuoren länsipuolella, jonka Rolandin
(ks. t.) kerrotaan miekallaan avanneen. Se yh-

distää Ranskan Gavarnie-laakson Espanjan
Mont Perdun länsipuolella sijaitsevaan Broto
uimiseen laaksoon. (W. S-m.)
Brechung ks. Aänteenmurto.
Breda. 1. Lukas von B. vanh. (1676-

1752), ruots. taidemaalari, vanhaa brabanttilaista

sukua. — 2. Lukas von B. nuor. (1726-99),

edellisen poika, merivakuutusyhtiöu dispasciöri

ja taiteentuntija. — 3. Karl Fredrik von
B. (1759-1818), edellämainitun poika, muotokuva-
maalaaja. B. opiskeli ensin Tukholmassa Lorens
Pasch nuor: n johdolla ja lähti senjälkeen opinto-

matkalle (1787-96) Englantiin, jossa hän oli Rey-
noldsin oppilaana, mutta sai myös tuntuvasti

vaikutusta Gainsborough'lta. Englannissa B.

saavutti voimakkaan, maalauksellisen tekniik-

kansa ja lämpimän, tehokkaan värityksensä sekä

sen luonnontajun, joka on ominaista 1700-luvun

lopulle. Palattuaan kotimaahansa hän herätti

pian huomiota niin hyvin taiteellaan kuin per-

soonallisuudellaan. 1796 hänestä tuli akatemian
professori ja 1812 Kaarle XIII hänet aateloi.

B. on maalannut monta sataa sekä yksityistä

että julkista muotokuvaa ja idyllimäisiä perhe-

ryhmäkuvia. Varsinkin hän oli ylimystöpiirin

suosiossa, sillä hän osasi antaa leveällä sivelti-

mellä maalaamilleen henkilöille hienon ylhäisen

ryhdin. Tyypillisimpiä hänen maalauksistaan

ovat näyttelijätär Teresa Vandoni'n, hänen
sisaren|]Oikiensa de Ron'in ja isänsä kuvat (Tuk-

holman kansallismuseossa) . Jollemme ota lukuun
B:n viimeisten elinvuosien kuivia ja sovinnaisia

teoksia, kuuluvat hänen maalauksensa yleensä

arvokkaimpaan ja täyspitoisimpaan taiteeseen,

mitä Ruotsissa 1800-luvun alkupuolella luotiin.

E. R-r.

Bredahl [-älj, Christian Hviid (1784-

1860) , tansk. runoilija, talonpoikaista alkuperää,

antautui ylioppilaaksi tultuaan kirjailijaksi.

Katkeroituneena siitä, ettei saavuttanut ansait-

semaansa tunnustusta, hän vetäytyi pian takai-

sin maalaisoloihin, eläen hyvin niukoissa va-

roissa kättensä työllä. B:lla oli luonnonomaiset

näyttämökirjailijan lahjat; hänen „Dramatiske

scener", joiden tapahtumapaikka on kuussa,

osoittivat hänellä olleen alkuperäisen ja voimak-

kaan mielikuvituksen sekä syvän, ihanteellisen

maailmankatsomuksen, tosin sekoittuneena pet-

tyneen katkeruuteen. Vasta myöhemmin on hä-

nen arvonsa kirjailijana selvinnyt tanskalaisille.

B. on kirjoittanut myöskin poleemisia kirjoituk-

sia 0hlenschIaegerin romantiikkaa, sekä rouva

Gyllembourgin realismia vastaan. V. K-i.

Bredal, Niels Anders (1841-88), tansk.

taidemaalari, toimi aluksi kivipainajana, mutta

kehittyi sitten maisemamaalaajaksi. Käyttäen

sekä vesi- että öljyvärejä B. on maalannut Son-

derjyllannin ja Ise-vuonon luontoa sekä useasti

kuvannut rakennustaidetta esittäviä aiheita.

E. R-r.

Brederode. 1. Henrik van B. (1531-68),

alankomaalainen ylimys, vapaudensankari. B.

liittyi uskonpuhdistukseen ja vastarintaan Es-
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panjan Filip Ilm sortohallitusta vastaan. N. s.

kompromissin (aateliston muodostaman liiton)

johtajana hän jätti 5 p. huhtik. 1566 maaherran
viran haltijalle Margareta Parmalaiselle ano-
muksen, missä pyydettiin inkvisitsionin poista-

mista. Margaretan ministerin Barlaimontin tä-

män johdosta lausuman kokkasanan mukaan B.

senjälkeen pidetyssä juhlassa ehdotti gueux
(,,kerjäläis"-) nimen ottamista vastustuspuoluecu
kunnianimeksi, niinkuin tapahtuikin. V. 1567

hän turhaan koetti yllyttää Amsterdamin kau-
punkia kapinaan ; senjälkeen hän pakeni Sak-
saan, missä kuoli.

2. Reinoud van B. (1567-1633), edell:n

velipuolen poika, ruots. vapaaherra, hollantil.

valtiomies. B. otti lähetystön jäsenenä osaa
Stolbovan rauhanneuvotteluihin, missä hän vai-

kutti Ruotsin hyväksi sekä sai tämän johdosta
Kustaa Aadolfilta Wesenbergin linnan Virossa
alueineen läänitykseksi. Lähetystö, johon B.

kuului, antoi 1616 Hollannin hallitukselle kerto-

muksen matkastaan ja 1619 ilmestyi Haagissa
painettu selonteko siitä („Journael der legatie in

Moscovie gedaan in de jaren 1615 en de 1616"),

missä oli kuvia Venäjästä ja Ruotsista. B. tuli

neuvoskunnan presidentiksi, mutta joutui myö-
hemmin Oldenbarneveldin vävynä ja ystävänä
vainon alaiseksi. G. I!.

Bredhällan, saari, Pietarsaaren kaupungista
luotpis-]iohjoiseen ; sillä on B:n loistokoju rauta-
telineellä Pietarsaaren väylän varrella. K. H.

Bredihin [-dl'-], Fedor Aleksandro-
vits 1831-1004), ven. tähtitieteilijä, vv. 1865-82

tähtitieteen professori Moskovassa ja 1890-95

Pulkovan observatorin johtaja. B. suoritti tär-

keitä tutkimuksia pyrstötähdistä. (V. V. K.)
Bredman, Johan (1770-1859), ruots. tähti-

tieteilijä, v:sta 1811 tähtitieteen professori Upsa-
lassa. Julkaissut m. m. teoksen „Teoreettisen
astronomian alkeet aloitteleville". (V. V. K.)

BredsdorfE, Jacob Hornemann (1790-

1841), tansk. luonnon- ja varsink. kielentutkija.

Kirjoittanut huomattavia tutkimuksia tanskan
kielen äänneopin alalta, riimukirjoituksen alku-

perästä sekä kielen kehityksestä („0m aarsa-

gerne til sprogenes forandringer" 1821, uusi
Vilh. Thomsenin toimittama painos 1886) ; viime-
mainitussa merkillisessä teoksessa hän tuo ilmi

kielihistoriallisen käsityksen, joka vieläkin,

uusimmankin tutkimuksen valossa, enimmäkseen
|iitää paikkansa.

Brefeld, Osear (s. 1839), saks. kasvitietei-

lijä. Oli [)rofessorina Kbprsv.'alden metsä-aka-
temiassa, sitten Miinsterin ja lopulta Breslaun
akatemiassa (1898-1905). B. on kirjoittanut tietä

raivaavia teoksia sienien morfologian ja sy.ste-

matiikan alalta ja perustuen suuressa mitta-

kaavassa toimittamiensa viljely.skokeiden tulok-

siin esittänyt paljon tunnustusta saaneen sieni-

järjestelmän, jossa suuri merkitys on annettu
lisäUntymiselinten morfologialle. Hänen tärkeim-
mät tutkimuksensa ovat teoksessa „Bolanische
Untersuchungen iiber Schimmelpilze" (7 nid.,

1872-95).

Brehm [-em], Alfred Edmund (1829-84)

,

saks. luonnontutkija. Tehnyt laajoja tieteellisiä

matkoja m. m. Afrikkaan, Espanjaan, Norjaan,
Lap|)iin, Siperiaan ja Turkestaniin sekä useihin

Keski-Euroopan seutuihin. Oli ISfiOluvuUa Ham-

purin eläint. puutarhan johtajana, muutti sit-

temmin Berliiniin, jonka suurenmoinen akvaario
on hänen perustamansa. Hänen tärkein teok-

sensa on „Illustriertes Thierleben" (viim. pain.

1890-3
; suom. laitoksen „ihmiskuntaa koskevalla

lisäyksellä" nimellä „Zoologia kansalaisille. I.

Imettäväiset" toimittanut A. J. Mela 1896) ;

„Pohjoisnavalta päiväntasaajalle" (1891), suom.
Aatto S.

Brelimer [bremer], Hermann (1826-89)

,

saks. lääkäri, Görbersdorfin, ensimäisen saksa-

laisen keuhkotautiparantolan perustaja 1859. On
julkaissut useita keuhkotaudin hoitoa ja paran-
tamista koskevia teoksia. M. 0-B.

Brehmer, Josef ks. Bremer.
Breidablik. 1. Skand. mytol., Balder jumalan

(ks. t.) asunto.

2. Ihanalla paikalla sijaitseva parantola V a 1 d-

resissa Norjassa lähellä Tonsaasenin rauta-

tieasemaa, n. 600 m yi. merenp. Suurenmoinen
näköala m. m. Jotunheimille.

Breitenfeld, kylä pohjoispuolella Leipzigiä,

kuuluisa taisteluistaan. Täällä tapahtuivat seu-
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Kuot.salaisia, keisarillisia, saksilaisia joukkoja.

Breiteiifeldin taistelutanaer 16HI.

raavat ratkaisevat tappelut: 1) 7(17) p:näsyysk.
1631 Kustaa II Aadolf sai voiton Tillystä ; 2) 23

p:nä lokakuuta (2 p:nä marrask.) 1642 Torstens-

.son voitti keisarilliset, joita johtivat arkki-
herttua Leopold ja Picolomini ; 3) 16-18 p:nä
lokak. 1813 oteltiin osa Leipzigin suuresta
..Kansaintaistelusta", joka kääntyi liittolaisten

eduksi. K. S.

Breithaupt, Johann August Fried-
rich (1791-1873), saks. mineralogi, vuodesta
1827 Freibergin vuoriakatemian professori. B.

on tutkinut suuren joukon uusia kivennäisiä ja

myöskin tehnyt arvokkaita tutkimuksia käytän-
nöllisen kaivostoimen alalla. Hänen pääteoksensa
on „Vollständiges Handbuch der Mineralogie'
(3 nid. 1836-47). P. E.

Breithaupt, J o h a n n Kristian B. (1736-

1800), saks. hovimekanikko Kasselissa, on tullut
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tunnetuksi useiden maanmittauskoneiden, niin-

kuin etäisyysmittarin ja muurikvadrantin suun-

nittelijana. — Hänen poikansa Friedrich
Wilhelm B. (1780-1855) oli rahamestarina
Kasselissa, jatkoi isänsä työtä, paransi maan-
mittauskoneita, rakensi m. m. ensimäisen kaivos-

teodoliitin. 1827 hän alkoi julkaista aikakaus-

kirjaa ,,Magazin neuester mathematischer Instru-

mente". Hänen poikansa Georg August B.

(1806-88) on tunnettu etenkin pituusjakokoneen
keksijänä ; tällä koneella voidaan lukea Viooo niru.

Sitäpaitsi hän teki useita parannuksia kaivos-

niittauskoneisiin. (V. V. K.)
Breitliorn. 1. Monte Rosan alppiryhmään

kuuluva vuori, 4,171 m yi. merenp. — 2. Salz-

burgin alppien vuori Loferin kauppalan lähellä.

2,110 m yi. merenp.
Breitinger, Johann Jakob (1701-76),

sveits.-saks. kirjailija ja professori. Taisteli ystä-

vänsä Bodmerin rinnalla esteettis-kriitillisissä

kirjoituksissa Gottschedia ja ranskalaista kir-

jallista makusuuntaa vastaan. B. oli perinpohjai-

nen, tarkka oppinut ; hänen pääteoksensa on
„Kritische Diohtkunst". vrt. B o d m e r, J. J.

V. K-i.

Breitkopf & Härtel, suurimpia musiikki-
kauppaliikkeitä, perustettu Leipzigissä v. 1719,

julkaissut kuuluisia kriitillisiä painoksia suur-

ten mestarien teoksista. Haaraosastoja Brysse-

lissä (1883), Lontoossa (1890), New Yorkissa.

Brekelenkam, Quirijn Gcrritsz van
(n. 1620-68), holl. taidemaalari, työskenteli Lei-

denissä. Häneen vaikutti G. Dou, jonka tapaan
hän maalasi sisuskuvia pikkuporvarien elämästä,

joskus ikävän raskaasti, mutta toisinaan erit-

täin elävästi ja hienosti. Amsterdamin Rijks-

museumissa ovat B:n paraimmat teokset.

E. R-r.

Brekke, Knud Olai (s. 1855), norj. koulu-

mies, v.sta 1898 Bergenin katedraalikoulun reh-

tori ; hänen hyvät englanninkielen-oppikirjansa
ovat käytännössä Norjan ulkopuolellakin, m. m.
Suomessa.
Breksia (it. hreccia), vuorilaji, joka on muo-

dostunut yhteenkiintyneistä teräväsärmäisistä
kivipalasista. Yhteenliittävä sideaine saattaa
olla vedestä laskeutunut sedimentti, mutta brek-

sia saattaa myös syntyä siten, että siirrosten tai

muitten maankuoren liikuntojen tapahtuessa
vuorilaji särkyy kappaleiksi, ja näistä murennut
sora tulee sideaineeksi (hankaus-brrksia) . Vielä
saattaa eruptiivisen vuorilajin sisään sen sulana
ollessa joutua murtokappaleita jostain vanhem-
masta vuorilajista (eruptiivi-breksia) , tai mine-
raalijuonien muodostuessa sivukivestä irtaantua
palasia, jotka jäävät juoneen (juoni-breksia)

.

P. E.
Breksroanni (amer.-suom., < engl. brakes-

ma 7i]
,
jarrumies, jarruttaja.

Bremen [-rt'-], alkuaan arkkihiippakunta, sit-

temmin maallistettu herttuakunta, nykyisin osa
preussilaista Hannoverin maakuntaa, joka Wer-
denin hiippakunnan ja Hadelnin maan kanssa
muodostaa Stade nimisen hallituspiirin; 5,176

km-, 375,000 as. (1900). B;n hiippakunnan perusti

Kaarle Suuri valloittamaansa maahan. Sen piis-

paksi tuli 846 Ansgarius (ks. t.), sittenkuin

tanskalaiset olivat hävittäneet hänen oman
hiippakuntansa, Hampurin. Viimemainittu tosin

uudelleen saatettiin kuntoon, mutta liitettiin

B:n kanssa yhdistetyksi hiippakunnaksi, joka
kantoi B:n arkkihiippakunnan nimeä. Huomat-
tavin B:n arkkipiispoista onAdalbert (ks. t.)

,

joka piti kolmen skandinaavisen maan ylijohtoa
siksi, kunnes arkkipiispanistuin perustettiin

Lundiin (1104). Arkkipiispa Kristophin aikana
(1511-58) sai B:ssä uskonpuhdistus jalansijaa.

Viimeinen valittu arkkipiispa oli Tanskan prinssi

Fredrik, sittemmin kuningas Fredrik III (ku-

nink. 1648-70) . Westfalenin rauhassa B. sekä
Werdenin herttuakunta joutuivat Ruotsille, ja

pohjoismaisen sodan aikana 1712 valloittivat sen
tanskalaiset, jotka sen taas myivät Hannoverille.
Tukholman rauhassa 1719 ruotsalaiset suostuivat
tähän kauppaan saaden 1 milj. taalerin kor-

vauksen. Sittemmin herttuakunta kulki monissa
käsissä 1800-luvun alussa, nim. Ranskan, Preus-
sin, Westfalenin kuningaskunnan, Wesermun-
dungenin maakunnan ja jälleen 1814 Hannoverin.

Jv. S.

Bremen [-rc-J. 1. Vapaavaltio Saksassa
(„Freie Eansestadt B.") alisen Weserin varrella,

256 km'; 263,440 as. (1905). Se jaetaan l:o pää-

osaan, B:n kaupunkiin (ks. alemp.), 74 km
merenrannikolta, Hannoverin provinssin ja Oldeu-

burgin suurherttuakunnan rajoittama, sekä 2:o

Vegesackin ja Bremerhavenin (ks. t.)

kaupunkeihin. Maa on hyvästi ojitettua, sekä
maanviljelykselle että karjanhoidolle sopivaa
niarskimaata. Maaväestö on pääasiallisesti ala-

saksalaisia ja puhuu alasaksan murretta. Vuo-
tuinen väenlisäys vv. 1900-05 on 3,1 %. Väestöstä

on n. 13,000 katolilaisia ja 1,000 juutalaisia,

muut protestantteja. Suurin osa heistä (44,3 %)
harjoittaa teollisuutta, 36,2 % kauppaa ja meren-
kulkua, loput ovat maanviljelijöitä tahi elävät

karjan- ja metsänhoidosta. Kauppa ja meren-
kulku ovat pääelinkeinot. V. 1906 B:n laiva-

yhtiöt omistivat 623 laivaa, joitten tonniluku

nousi 693,325:een; näistä oli 378 höyrylaivaa,

yhteensä 516,611 tonnin vetoista (luvut koskevat

vain suurempia kuin 50 tonnin bruttopitoisia

laivoja). Laivaliike on vilkas: 1906 tuli B:iin

4,335 laivaa, yhteensä 3,350,198 tonnin vetoista

ja lähti 4,784 laivaa (kantavuudeltaan 3,456,045

tonnia). — B:n valtiomuoto (v:lta 1849, tarkis-

tettu 1894) on tasavaltainen. Toimeenpaneva valta

on senaatilla, johon kuuluu 16 elinkaudeksi valit-

tua jäsentä ; näistä valitaan joka toinen vuosi

pormestari 4:ksi vuodeksi, joten aina kaksi por-

mestaria on virassa. Lainsäätämisvalta on se-

naatilla ja porvariston edustajilla, jälkimäisiä

on 150, kuudeksi vuodeksi valittua, 25 v. täyttä-

nyttä tasavallan kansalaista. Maa-alue muodos-

taa kunnallisen kokonaisuuden ja on jaettu 15

seurakuntaan ; Bremerhaven ja Vegesack ovat

itsenäisiä kuntia. Lainkäyttöä varten on B:ssä

ja Bremerhavenissa amttioikeudet sekä B:n

maa-alueella maaoikeus ; korkein tuomioistuin

on Hampurissa sijaitseva kansalainen ylimaa-

oikeus. Protestanttisilla kirkoilla on presby-

teriaalinen järjestysmuoto ja ovat alistetut se-

naatin tuomiovallan alle, katoliset seurakunnat

kuuluvat Osnabriickin hiippakuntaan. — B:n val-

tio oli ennen vapaasatama-alue, mutta v:sta

1888 se kuuluu, B:n ja Bremerhavenin vapaa-

satama-alueita lukuunottamatta, Saksan tulli-

alueeseen. — B:n valtion kulunkiarvio v:lle
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1906-07 osoitti tuloja 37,588,229 Saks. mk, menoja
48,544,569 Saks. mk; valtiovelka oli 220,4 milj.

Saks. mk. — Valtion värit: valkoinen ja punainen.
2. Vapaa hansa-kaupunki, B:n valtion tärkein

osa ja pääkaupunki, Hampurin jälkeen Pohjan-
meren rannikon huomattavin merikauppakau-
punki Saksassa, 228,485 as. (1905). B. sijaitsee

Weser-joen kummallakin puolen. Siinä erotetaan
3 pää-osaa: Vanha kaupunki (Altstadi) on joen
oikealla rannalla. Sitä rajoittavat vanhat linna-

vallit ; se on tukkukaupan sija. Altstadt oli

ennen ahdas ja vanhanaikuinen, nykyään ovat
sen kadut ja koko kaupunginosa laajennetut.

Tätä vastapäätä sijaitsee Uusi kaupunki (Neu-
stadt) joen vastakkaisella rannalla ; se on laaja

ja uudenaikainen ja vähittäiskaupan keskus.
Tämän vieressä on eteläinen etukaupunki (Svder-

vorstadt), missä tehtaat ja työväenasunnot si-

jaitsevat. Weserin yli käy 3 siltaa sekä rauta-

tiensilta. Keskellä kaupunkia on 3 toria. Pää-
tori (Markt) sekä tuomiokirkon torit (Domshof
ja DomsheideJ, kaikki ll:nneltä vuosis. olevan
Pyh. Pietarin tuomiokirkon ympärillä; ne ovat
kaupungin liikkeen keskuksina; B:n rikkautta
osoittavat kauniit puistot ja upeat rakennukset
sekä siistit kadut. Uusien katujen varsilla ovat
talot tavallisesti rakennetut vain yhdelle per-

heelle. Julkisista rakennuksista mainittakoon
paitsi tuomiokirkkoa „lyijykellareineen", missä
ruumiit eivät mätäne. Pyh. Ansgariuksen kirkko
97 m korkeine torneineen, raatihuone (v:lta

1404), pörssi, puuvillapörssi, kauppaseuran talo,

useat virastorakennukset, pankit, rautatienasema

y. m. Muistomerkeistä herättää v. 1404 oikeu-

densymboliksi pystytetty lioland-patsas, monet
muistopatsaat, Willehadin y. m. kaivot j. n. e.

huomiota. — Asukkaista on n. 11,000 katoli-

laisia ja n. 900 juutalaisia. Teollisuus on huo-
mattava. Täällä on etenkin suuria laivanveistä-

möitä, rauta- ja konetehtaita, riisinkuorimis-

myllyjä, paloöljyn tislauslaitoksia, sikari- ja

oluttehtaita. Kauppa ja merenkulku ovat kui-

tenkin B:lle tärkeimmät, vars. tuontikauppa.
Tänne tuodaan etupäässä puuvillaa, villaa, tupak-
kaa, riisiä, viljaa, kahvia, vuoriöljyä, sokeria ja

indigoa. V. 1906 oli tuonnin arvo 1,496,1 milj.

ja viennin 1.4ö7.s milj. Saks. mk:n arvoinen.

Siirtolaissatamana B. on Euroopan tärkein. Sen
satamalaitokset, varsinkin vapaasatama, ovat
tuottaneet suuria kustannuksia. Suurten ruop-
paustöitten avulla on Wescr-joki tehty liike-

kelpoiseksi aina 5.5 m syvässä kulkeville aluk-

sille. V. 1905 tuli B:iin 2,459, yhteensä 1.207,399

tonnin vetoista ja lähti 2,508, yhteensä 1,171,378

tonnin vetoista laivaa. B;ssä on monta sairaalaa

ja armeliaisuuslaitosta, m. m. koti merimiesten
leskille ja meripelastusseuran keskuspaikka.
Sivisty.slaitoksista mainittakoon monet kiintuua-

sit, seminaarit, teknillinen opisto, ammattikoulut,
kuuromykkiiinkoulu y. m.: tieteellisistä lai-

toksista kau])unginkirjasto. luonnon-, kansa- ja

kauppatieteellinen museo, suoviljelyskoeasema ja

tärkeä meteorologinen havaintoasema; taidelai-

toksista useat konserttitalot, taideteollisuusmuseo

y. m. B:ssä on monta tärkeätä kauppa virastoa
ja pankkia. Koska B. on sotilaskonventsionissa

Preussin kanssa ja sotilasasemana, on tänne sijoi-

tettu 2 rykmenttiä pr( ussiläistä jalkaväkeä esi-

kuntineen. TV. S-m.

B:ssä käy lukuisasti suomalaisia merimiehiä.
Heidän sielunhoitajansa on suomalainen meri-
raiespappi, jonka pääasema on Hampuri

; juma-
lanpalvelukset pidetään lukusalissa Lloyd Str.

50. T. W-ri.
Historia. B:n perustamisvuosi on tunte-

maton. V. 787 Kaarle Suuri sijoitti sinne piis-

panistuimen. Kaupunki oli alussa B:n arkki-
piispasta riippuvainen, mutta saavutti siitä huo-
limatta varsin itsenäisen aseman tehden omin
päin kauppasopimuksia ja liittyen Hansaliittoon.
1400-luvulla se kokonaan vapautui arkkipiispan
yliherruudesta, jonka jälkeen sitä pidettiin va-

paana valtakunnan kaupunkina. Seuraavalla
vuosisadalla uskonpuhdistus pääsi siellä voi-

maan; v:sta 1618 reformeerattu oppi oli valtio-

uskontona. Kiin Ruotsi Westfalenin rauhassa
1648 oli saanut Bremenin hiippakunnan, ei se

myöntänyt B:lle oikeutta esiintyä itsenäisenä

Saksan valtiopäivillä edustusoikeutta nauttivana
valtakunnan kaupunkina, vaan vaati, että se

tunnustaisi Ruotsin yliherruuden. Tästä oli seu-

rauksena riitaisuuksia, jotka eivät tulleet täysin
ratkaistuiksi niissä kahdessa lyhyessä „Breme-
nin sodassa", joita käytiin 1654 ja 1665-60. Han-
noverin vaaliruhtinas, joka 1719 sai Ruotsilta
Bremenin hiippakunnan, tunnusti 1741 B:n vä-

littömäksi valtakunnan kaupungiksi. V. 1810
Napoleon yhdisti sen Ranskaan. V. 1815 B. Wie-
nin kongressissa julistettiin vapaaksi valtakun-
nankaupungiksi ja Saksan liiton jä.^eneksi. V.
1807 se yhtyi Pohjois-Saksan liittoon ja 1871
Saksan valtakuntaan. J. F.

Bremenin sini ks. V u o r i s i n i n e n.

Bremer-s u k u, jonka alkuperä johdetaan Sak-
sanmaalta, kotiutui Suomessa erään ruotsinmaa-
laisen kauppiaan, Jaeob Bremerin (ks. seur.) ja
hänen jälkeläistensä kautta.

1. Jacob B. (1711-85), kauppias Turussa,
oli aikansa etevimpiä laivanisäntiä ja varak-
kaimpia kauppiaita maassamme. Hänen 3 pojas-

taan haaraantuu suku.
2. Ulrika Fredrika B. (1746-98), lah-

joittaja, edellisen toinen puoliso, synt. Salonius,
on yliopistolle antanut hänen nimeänsä kantavan
stipendirahaston (ks. Bremerin stipendi-
rahasto). — B. l:n pojanpoika oli

3. Isak Konrad B. (1773-1825), sotilas,

jonka Runeberg mainitsee runossaan „Adler-
creutz". Käytyään ensin Karlskronan merika-
dettikoulun. B. astui Porin rykmenttiin, jossa

1800 kohosi kapteeniksi. 1808-09 sodassa hän
osoitti sotaisia avujaan Myrskylän Muttomiu-
kylän etuvartiokahakassa sekä Lapuan tappe-

lussa. Sodan jälkeen hän 1812 tuli pataljoonan-
päälliköksi ensim. suomalaiseen jääkärirykment-
tiin. Hänen serkkunsa

4. Robert B. (1777-1844), tehtailija, oli

ensin ylioppilaana Turuss.a ja Upsalas.sa, mutta
antautui sittemmin vuoriteollisuuden alalle.

Isänsä kuoltua hän otti haltuunsa Teijon (ks. t.)

sekä oston kautta Kirjakkalan (ks. t.) rautateh-
taan Uskelassa. 1820 hän otti työn alaiseksi

Vihiniemen rautakaivoksen Kiskossa. Hän oli

toinu'lias alallaan, mutta muuten haaveellinen,
odottaen m. m. uutta vedenpaisumusta. Hänen
veljensä oli

5. JosefB. 1. Brehmer (1789-1874), teh-

tailija, oli ylioppilaana LTpsalassa 1801, isänsä
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Fredrika Bremer.

liikkeessä apulaisena v:sta 1805 Turussa. Mutta,
sodan syttyessä 1808, hän läksi isän kiellosta huo-

limatta sotaan sekä oli mukana m. m. Alavuden
ja Ruonau tappeluissa. Oltuaan sittemmin Ruot-

sin palveluksessa, hän palasi kotimaahan ja osti

1817 veljeltään Hans Henrikiltä Kirjakkalan
tehtaan, jonka hän, 10 vuotta sitä pidettyään,

kuitenkin myi. Hän omisti sittemmin Tammelan
Jokioisten kartanon sekä 1837:stä Karkkilan
(Högforsin) tehtaan Vihdin Pyhäjärvellä. Viime-

maiuittuuu hän perusti maamme ensimäisen put-

laus- ja valssilaitoksen, joka tuli esikuvaksi Suo-

men rautateollisuudessa ja aiheutti sillä alalla

huomattavan vilkastumisen. K. S.

6. Fredrika B. (1801-65) . edellisen serkku,

ruots. kirjailija, synt. Tuorilan kartanossa lähellä

Turkua 17 p. elok.

1801, mutta siirtyi

jo 3-vuotiaana van-

hempiensa mukana
Ruotsiin. Kasva-
neena epäsointui-

sessa kodissa ja itse-

kin ollen epätasai-

nen, kipeä luonne
oli hänellä levoton

ja onneton nuoruus.

V. 1828 hän esiintyi

ensi kertaa kirjaili-

jana julkaisten ni-

mettömästi ensimäi-

sen vihon kertomus-
kokoelmaansa „Teck-

ningar utur Jivar-

dagslifvet". Tätä kokoelmaa B. sitten jatkoi,

julkaisten siinä m. m. „Presidentens döttrar''

(1834), „Grannarne" (1837), „Hemmet" (1839),

hänen kertomistaitonsa pääteokset, joilla ja var-

sinkin kahdella viimeisellä hän saavutti mainetta
ulkopuolella kotimaansa rajojenkin. Hänen kerto-

muksensa ovat jokapäiväisen elämän kuvauksia,

mutta nähtyinä herkän idealistisen mielensävyn

värityksessä, ja vahvasti romanttiseerattuina.

„Hemmet"-kirjassa ilmenee jo hänessä virkoava

harrastus naisasiaan, joka valtasi hänet hauen
elämänsä loppupuolella, ja jonka innokkaaksi ja

vaikuttavaksi asianajajaksi hän tuli Ruotsissa

ja laajemmallakin ; hänen toimintansa tällä

alalla tähtäsi etupäässä naisen yhteiskunnalliseen

vapauttamiseen. Tästälähtien hänen kirjailcmi-

sessaan alkaa ilmetä entistä enemmän tarkoi-

tusperäisyyttä, samalla kuin se saa omituisen

filantrooppisen sivumaun. Hänen myöhemmistä
romaaneistaan mainittakoon „Syskonlif" (1848),

„Hertha" (1856) ja hänen viimeinen kertomuk-
sensa „Fader och dotter" (1861). Loppupuo-
lella elämäänsä B. matkusteli paljon Euroopassa
ja Ameriikassakin. Ameriikan-matkoiltaan B.

on kirjoittanut „Hemmen i den nya verlden, En
dagbok i bref, skrifna under tvenne ärs resor i

Norra Amerika och pä Cuba" (1853-54). —
Ruotsin akatemialta B. sai 1831 pienemmän ja

1844 suuremman kultamitalin, lieneepä Esaias

Tegngr ehdottanut hänen ottamistaan akatemian
jäseneksikin. V. 1884 perustettiin „Fredrika-

Bremer-förbundet" „naistenkohottamistyön ter-

veen ja tyynen kehityksen" edistämistä varten.

B:n teoksia on suomeksi ilmestynyt: ,, .Joulu-

aatto ja joulu-aamu" (mukailu, 1856) ja „Ku-

vauksia jokapäiväisestä elämästä. Perhe" (1882).
— („Skr'ifter" 1868-72, „Sjelfbiografiska anteck-

uingar, bref och efterlemnade skrifter" 1868).

[Adlersparre o. Leijonhufvud, ,,Fredrika Bremer"
I-II (1896); J. Mortensen, „Fredrika Bremer";
Lucina Hagman, ..Fredrika Bremer (1886).]

V. K-i.

Bremerhaven [-äfenj, Bremenin (ks. t.)

satamakaupunki Weserin suulla, Hannover-B:n
radan toisessa loppupisteessä 23,987 as. (190Ö).

B., joka sijaitsee entisellä Hannoverin, nyk. Bre-

menin ostamalla alueella, on tärkeä satamakau-
punki, johon suurimmatkin alukset voivat tulla.

Satama-alueen laajuus on n. 40 ha jaettuna van-

haan, uuteen ja n. s. keisarinsatamaan ; suuri

osa on vapaasatamata. Linnoitettujen satama-
muurien pituus on 6.565 m. Osa satama-aluetta

on suuren Norddeutscher Lloyd höyrylaivayhtiön
hallussa, sillä on täällä telakoita, tehtaita ja

makasiineja. V. 1905 tuli 1,642 laivaa, yht.

1.710,684 tonnia, ja lähti 2,071 laivaa, yht.

1,878,263 tonnia. Täällä on useita majakoita ja

johtoloistoja, ra. m. suuri Weser-majakka. B:n
vienti-kauppa on vähäpätöinen, mutta tuonti

suuri (puuvillaa, riisiä ja vuoriöljyä). Tärkeä
Pohjanmeren kalastussatama. — B:ssa käyvien
.suomalaisten laivojen miehistöille pitää kokouk-
sia Hampurin suomalainen merimiespappi tai

hänen assistenttinsa. W. S-m.
Bremerin stipendirahasto, yliopistollinen, on

rouva Ulrika Fredrika Bremerin (ks. t.), synt.

Salonius, testamentilla lahjoittama. Lahjasumma
oli alkuaan 2,000 riksiä ja on nykyään Smk.
5,400. Stipendin suuruus on 120 mk. lukukau-
dessa ; sen saamiseen ei tarvita muuta kuin ta-

vallinen stipendiaattitutkinto. ii. S.

Brenchley [brentsli], Julius Lucius,
(1817-73), engl. matkustelija, retkeili v:sta 1849,

useimmiten J. Remyn seurassa, Pohj.- ja Etelä-

Ameriikassa, Pohj.-Afrikassa, Aasiassa ja Aust-

raaliassa : kuoli Folkestonessa. Kirjoittanut

selontekoja matkoistaan. (W. S-m.)

Brendekilde, Hans Andersen (s. 1857),

tansk. taidemaalari. Oltuaan kivenhakkaajan
opissa ja harjoitettuaan Kööpenhaminassa ku-

vanveistoa B. lopulta rupesi maalariksi. Hänen
vakavat, usein synkät aiheensa käsittelevät

yksinkertaisin ja voimakkain piirtein maalais-

elämää. Tanskan Taidemuseoon on ostettu 1893

liänen uskonnollinen, saarnaavaa kirvesmiestä

esittävä kuvansa „Maantie". E. li-r.

Brendel, Karl Franz (1811-68), saks. mu-
siikkihistorioitsija ja -kirjailija. Tuli 1844 Schu-

niannin jälkeen hänen aloittamansa musiikki-

lehden toimittajaksi. Oli 1861 perustetun „Ylei-

sen saks. musiikkiyhdistvksen" esimiehenä.
I. K.

Brennabor, Brandenburgin kaupungin slaavi-

lainen nimi.

Brenner, vuorensola Tyrolin alpeissa Inns-

bruckin ja Sterzingin (Sill- ja Eisack- 1. Etsch-

laaksojen) välillä, 1,362 m yi. merenp. ; v:sta

1867 käy sen kautta rautatie. Solan harjulla on

B.-j ä r V i kylpylaitoksineen. Muinaisista ajoista

asti käytetty tie Saksasta Italiaan.

(W. S-m.)

Brenner-s u k u johtaa alkuperänsä eräästä

1400-luvulIa Närpiön Kalaksin kylässä asuneesta

Matts nimisestä talonpojasta. Hänen poikansa
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Elias Bri-mi'-

Martinus MatthiiE, joka oli pappi (k. 1600), otti

sukunimekseen Brennerus.
1. Isak B. (1603-70), kirkkoherra, oli Joh.

Slesseniukseu oppilaana Kajaanissa, tuli ylioppi-

laaksi Upsalassa 1625 ja papiksi 1627. Ollessaan
kirkkoherrana Isossakyrössä B. pani käytäntöön
kytömaanviljelyksen, jolla on sittemmin ollut

suuri merkitys Etelä-Pohjanmaan taloudellisessa

vaurastumisessa. Hän oli saanut Messeniukselta
herätystä historiallisiin tietoihin sekä maalauk-
seen (oma maalaama kuvansa Ylistaron kirkossa
1661), jotka harrastukset sitten periytyivät hä-

nen kuuluisaan poikaansa Elias E:iin. E. S.

2. Elias B. (1647-1717), muinaistutkija ja

taiteilija, synt. IS \t. huhtik. 1647. Isä oli Ison-

kyrön kirkkoherra
Isak B. (ks. t.).

Käytyään Uuskaarle-
pyyn ja Porin koulut
b". "tuli 1663 ylioppi

-

Inaksi Upsalassa. V.
1(168 hän piirustajana

'ti-ttiin vastaperus-
Iclun muinaistieteel-

liscu viraston (Colle-

gium antiqvitatumin)
palvelukseen ja sai

toimekseen eri osissa

valtakuntaa kuvata
kaikenlaisia muiuais-

tieteellisiä esineitä.

Suomessakin hän 1671-

72 teki muinaistieteellisen tutkimusmatkan, tullen

siten tämän tutkimuksen edelläkävijäksi maas-
samme. Brennerin piirustukset Suomesta on
Gottlund julkaissut ..Otavassa" ; alkuperäisinä
ne säilytetään Tukholman kunink. kirjastossa.

Viimeisen samanlaatuisen matkansa hän teki

lfi7.'i ollen mukana Kaarle XI:n seurueessa, kun
nuori kuningas oli lähtenyt tutustumaan valta-

kuntansa eri maakuntiin. Sen jälkeen Brenner
antautui taiteilijaksi saavuttaen suuren maineen
miniatyyrimaalaajana, jomnioisena hän — ensi-

mäisenä kotimaisena taiteilijana — 1677 kutsut-
tiin kuninkaan palvelukseen. „Hoviminiatö8-
rinä" B. maalasi muotokuvia kuninkaallisen per-

heen jäsenistä lahjoiksi ulkomaan hallitsijoille

sekä myöskin vaakunakilpiä, ollen erittäin pe-

rehtynyt heraldiikkatietecseen. Taiteellisen toi-

men rinnalla kehittyi Brennerille hänen elä-

miinsä loppupuolella ruotsalaisten rahojen ja mi-
talien kokoileminen ja julkaiseminen hänen pää-
harrastuksekseen. V. 1601 hän julkaisi ensi pai-

noksen kuuluisaa teostaan ,,Thesaurus Nummo-
rum Sveo-dothieorum" (Svealais-gootilaisten

rahojen aarre) , joka sisälsi hänen omatekemiään
vaskipiirroskuvia rahoista sekä niihin liitty-

vän ruotsin- ja latiiuinkielisen tekstin. Sen joh-

dosta hän nimitettiin muinaistiet, viraston ases-

soriksi, ja kuningas lu]jasi suorittaa kustannuk-
set rahateoksen täydentämisestä. Ensimäisen
painoksen B. oli Itse kustantanut ja se oli vain

näyte siitä, mihin hiin pyrki. Kaarle XI:n aikana
työ edistyi ripeästi, mutta Kaarle XIl:u aikana
lakkasi avustus, eikä B. saanut nilhdä teostaan

valmiina, vaan ilmestyi se eräiin ystävän julkai-

semana vasta 1731. Tiillii suurenmoisella teoksella

B. on laskenut perustuksen ruotsalaiselle raha-

tieteelle ja vasta 19:nnellä vuosis. päästiin häntä

edemmäs. Vaikka B:n elämä kului Ruotsissa,
ei hän unohtanut syntymämaataan eikä sen
kieltä. Hän on ensimäisenä huomauttanut suo-

men kielessä tavattavista vanhoista germaanilai-
sista lainasanoista, jonka kysymyksen prof.

Vilh. Tllom^5en meidiin aikanamme on lopullisesti

selvittänyt. B. aateloitiin 1712, ra. m. siitä an-

siosta, että hän ei ollut noudattanut (Ludvik
XIV:n) houkuttelua mennä ulkomaalaiseen pal-

velukseen. Ollen itse taiteilijana ja rahatietei-

lijänä maailmankuulu oli hänellä toisissa naimi-
sissa puolisona Sophia Elisabeth Weber, joka
runoilijattarena rouva Brennerin nimellä
oli yhtä laajalti tunnettu. [Eliel Aspelin, ,,Elias
Brenner, tutkija ja taiteilija Kaarlein ajalta",

1S96.] E. A:>i-n.

3. Sophia Elisabeth B. (1659-1730) , o. s.

Weber, edellisen puoliso, ensimäinen julkisesti

esiintyvä ruots. naisrunoilija, jonka (sisällyk-

.seltään jotenkin kuivat ja naivit) runot muo-
tonsa puolesta ovat aikaansa nähden harvinaisen
sujuvia: kirjoitti runoja myös latinaksi, ita-

liaksi, ranskaksi, saksaksi ; .,rouva Brenner" saa-

vutti aikoinaan suuren maineen sekii kotona ettii

ulkomailla. B:n ,.Samlade poetiska dikter" jul-

kaisi P. Hanselli 1873.

4. Henrik B. (1669-1732), orientalisti, s.

Kruunupyyssä, jossa hänen isänsä Jakob B.

(1607-84) oli kirkkoherrana, tuli ylioppilaaksi

Turussa 1684 ja maisteriksi Upsalassa 1691.

Ollen hyvin perehtynyt itämaitten kieliin, eten-

kin arabiaan, hän pääsi 1097 lähteniääu Ruotsin
lähettiläänii Ludv. Fabrioiuksen kans.sa Per-
siaan, jossa hän viipyi pari vuotta. Kotimat-
kalla hän kävi Armeeniassa, Georgiassa ja tscr-

kessien maassa ja hankki joukon harvinaisia

näiden maiden historiaa koskevia käsikirjoituk-

sia. Sillä välin oli isoviha syttynyt, ja kuu B.

saapui Moskovaan, joutui hän vankeuteen, jossa

häntä pidettiin sodan loppuun saakka. Vasta
1722 hän vankeuden vaivoista riutuneena ja sai-

raana pääsi palaamaan Ruotsiin ja nimitettiin

1724 kunink. kirjaston hoitajaksi. B. julkaisi

1723 teoksen ,.Epitome Commentariorum Jloysis

Armeni de origine et regibus Armenorum et

Parthorum". Hänen kirjoittamansa selonteko
syistä Pietari Suuren sotaan Persiaa vastaan on
pjiiictlu Uabnerin julkaisemassa Pietari T:n

liistoriassa. ja teoksessa ,,Memorabilia orientalis

partis Asiie" on B:n tekemä Kaspian-meren
kartta. Muutamat B:n matkalta lähettämät kir-

jeetkin ovat julkaistut. K. T-t.

5. P e t r u s B. (1677-1720), painii ja valtiol-

linen seikkailija, Elias B:n serkunpolka, tuli

ylioppilaaksi Turussa 1605 ja maisteriksi Pär-
nussa 1699 sekii rykmentin jiapiksi 1701; oli

sittemmin pappina Narvassa, Asovin ja Tagan-
rogin seurakunnissa, Riiassa, Stadessa, ja Kaarle
XII:n hovisaarnaajana Benderissä y. m. B.

ryhtyi sittemmin Ruotsissa ja Tanskassa monen-
laisiin salaisiin juonitteluihin, joista säätyjen
asettama komissioni tuomitsi hänet kuolemaan.
Hän teloitettiin Tukholman eteläisen tulliportin

ulkopuolella. K. S.

Brennus. Niin nimit<>tään sitä gallialaisten

päällikköä, joka 390 voitti roomalaiset Allia-joen

luona sekä valloitti ja ryösti Rooman. Sovit-

tuja lunnaita punnittaessa kerrotaan hiinen heit-

tiineeu miekkansa lisäksi vaakaan ja lausuneen
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nuo saaanpnrreksi tulleet sanat „Vse victis". Ar-
vellaan kuitenkin, että „brennus" ei oikeastaan

ole ollut mikään ominaisnimi, vaan päällikköä,

ruhtinasta merkitsevä arvonimitys. (K. G.)

Brenta, Ylä-Italian rannikkojoki, saa alkunsa
Caldonazzo-järvestä, virtaa Sugana-laakson
kautta ja laskee Venetsian-lähteen Chioggian
eteläpuolella, 160 m pitkä. Keinotekoinen kana-
voitu suuhaara on Padovan ja Venetsian välisenä

vesitienä. (W. S-m.)
Brentan-alpit, eteläisten kalkkialppien osa

Etelä-Tyrolissa Noce- ja Sarca-jokien välissä

korkeine jyrkkine huippuineen: Cima Tosa
(3,170 m yi. merenp.) ja Cima Brenta (3,155 m).
Brentano [-ii'-], C 1 e m e n s (1778-1842) , saks.

kirjailija. Bettina v. Arnimin veli. Aluksi B. oli

kauppa-alalla, mutta antautui sitten lukutielle

joutuen romantikkojen vaikutuksen alaiseksi.

Elämässäänkin B. oli täysi romantikko, päätyen
kirjavien vaiheiden jälkeen kiihkomieliseen kato-

lisuuteen. Runoilijana B:lla oli runsas, herkkä
mielikuvitus ja sisäistä tunnesyvyyttä, mutta
ei tarpeeksi muodostusvoimaa ja kiinteää tah-

donlujuutta, voidakseen tihentää luomansa täys-

pätöisiksi taideteoksiksi. Hänen teoksistaan

ovat tunnetuimmat oivalliset kertoelmat „Ge-

schichte vom braven Kasperi und dem schönen
Annerl", „Die mehreren Wehmuller", ..Die drei

Niisse", satu „Gockel, Hinkel und Gaekeleia",

leimuavalla sukkeluudella kirjoitettu „Der Phi-

lister vor, in und nach der Geschichte", sekä

runolliset „I?omanzen vom Eosenkranz". Pysyvin
maine hänellä on kuitenkin sukulaisensa Aohim
von Arnimin kanssa yhdessä julkaisemastaan

kansanlaulukokoelmasta „Des Knaben Wunder-
horn". Myöskin historiallisia romaaneja ja näy-

telmiä B. on kirjoittanut. V. K-i.

Brentano [-&'-], Lujo (s. 1844), saks. talous-

tieteilijä, v:sta 1891 professorina Miinchenissä.

Tutustuttuaan Englannissa tämän maan am-
mattiyhdistysliikkeeseen B. julkaisi kuuluisaksi
tiilleen teoksen „Die Arbeitergilden der Gegen-
\vart" (1871-72). Hän on siinä ensimäisenä osoit-

tanut ammattiyhdistyksien suuren merkityksen.
B:n muista työväenkysymyksiä käsittelevistä

julkaisuista mainittakoon „tber Einigungsäm-
ter" (1873), ,.t'ber das Verhältniss von Arbeits-

lohn und Arbeitszeit zur Arbeitsleistung" (1876),

..Das Arbeitsverhältniss gemäss dem heutigen
Keeht" (1877), „Die Arbeiterversieherung gemäss
der heutigen Wirtschaftsordnung" (1879). B. on
sitäpaitsi kirjoittanut agraarikysymyksistä ja

julkaissut m. m. teoksen ,,Agrarpolitik" (1893).

Hänen .,Gesammelte Aufsätze" alkoi ilmestyä
1899. B.. joka on luettava katederisosialistien

ryhmään kuuluvaksi, on kuitenkin yhä enemmän
lähestynyt liberalismia ja vastustanut valtion

liiallista sekaantumista taloudelliseen elämään,
kääntyen m. m. maanviljelyksen etuja suosivaa
Saksan tullipolitiikkaa vastaan. J. F.

Brenz, Johann (1499-1570) , Wurttembergin
uskonpuhdistaja, liittyi alusta alkaen innolla

Lutheriin. Syytettynä tästä hän siirtyi Heidel-

bergin yliopistosta, missä oli opettajana, saar-

naajaksi Svaabin Halliin, jossa toimi 26 vuotta.

Hän toimi siellä tarmokkaasti uskonpuhdis-
tuksen hyväksi. B. vastusti talonpoikaiskapinaa
tuoden esiin samoja näkökohtia kuin Lutherkin.
Schmalkaldenin sodan jälkeen 1546 B:n täytyi

40. Painettu -/, 09.

paeta seurakunnastaan ja perheestään; hän
palasi takaisin, mutta pakeni taas, kun ei suos-

tunut Augsburgin interimiin. B. oli mukana
ajan opillisissa riidoissa ja Melanchtonin rin-

nalla Augsburgin valtiopäivillä. Vihdoin WUrt-
tembergin herttua kutsui B:n kirkollisten asiain
neuvonantajaksi tullen näin tämän maan kirkol-
listen asiain johtajaksi. V. 1553 hän tuli Stutt-

gartin rovastiksi. Wurttembergin kirkkojärjestys
v:lta 1559 on B:n tekemä. [Bossertin art. Hauckin
,,Realencyklopädie"ssä.]

Bresci [bresij, Gaetano (1869-1901), it.

anarkisti, joka murhasi Italian kuninkaan Um-
berto I:n Monzassa 29 p. heinäk. 1900.

Brescia /bresaj. 1. Lombardian maakunnan
provinssi Italiassa, Veronasta länteen, 4.679 km',
564,403 as. (1908) 1. 121 km':llä. Maan pohj.-osan
täyttävät Brescian alpit, eteläosa kuuluu Pon
tasankoon. Viinin- ja viljan-viljelystä, juuston-
valmistusta. — 2. Provinssin pääkaupunki,
room. B r i X i a ; sijaitsee ihanassa seudussa alp-

pien juurella. 139 m yi. merenp., Garda- ja Iseo-

järvien välissä, 73,699 as. (1906). B. on Milanon
jälkeen Lombardian tärkein ja rikkain kau-
punki ; rauta- ja teräs- (etupäässä aseita) , sekä
tulitikku-, nahka- ja silkkiteoUisuutta. Kau-
pungin vanhat vallit ovat tehdyt kävelypaikoiksi,

kadut ovat vanhanaikuisia ja varustetut arka-

deilla; sitä koristavat monet vanhat kirkot ja

rakennukset. Mainitsemista ansaitsevat raati-

huone, Herkules-temppeli (nyk. muinaismuseo)

,

katedraali, tuomiokirkko. B;ssa on prefektin

asunto, piispanistuin, appellatsioni- ja kauppa-
tuomioistuin, kouluja, sairaaloita, kirjasto y. m.
Arnold Brescialaisen (ks. t.) syntymä-
kaupunki. B., alkuaan gallialainen kaupunki,
joutui myöhemmin roomalaisten valtaan. Keski-

ajalla se oli vähän aikaa itsenäinen, mutta puo-

lueriitojen runtelema. V:sta 1426 Venetsiaan,

v:sta 1814 Itävaltaan kuuluva. B. otti innolla

osaa 1848-49 vapaudentaisteluun, mutta sen täy-

tyi Novaran taistelun jälkeen antautua hirvittä-

vän pommituksen jälkeen ; voittaja, kenraali

Haynau — „B:n hyena" — rankaisi kaupunkia
mitä julmimmin. 1859 B. joutui Italialle.

W. S-m.

Bresiljapuu ks. C ae s a 1 p 1 n i a.

Bresiau. 1. Preussin Sleesian hallintoalue,

13,486 km-, 1.773,869 as. (1905) 1. 132 km=:llä;

näistä yli 1 milj. protestantteja, n. 700.Ouu kato-

lilaisia ja n. 24,000 juutalaisia sekä harvoja puo-

lalaisia. — 2. Sleesian provinssin ja B:n hal-

lintoalueen pääkaupunki (puol. Wraclaw),
Oder-joen varrella, 470,904 as. (1905) ; vuotui-

nen väenlisäys n. 2 %. Preussin toinen kaupunki.

B. sijaitsee kummallakin puolin Oder-jokea, joka

täällä muodostaa useita saaria. B:n keskus on

Vanhakaupunki, jota etukaupungit joka puolelta

ympäröivät; näitä yhdistävät monet sillat toi-

siinsa ja vanhaan kaupunkiin. B:ta kaunistavat

monet vanhat rakennukset, raatihuone, kau-

pungintalo, pörssi, monet kirkot y. m. sekä useat

muistopatsaat. — Se on tärkeä teollisuuskau-

punki, jossa on rauta-, kone-, rautatie-, nahka- ja

huonekalutehtaita, polttimoita, panimoita ja myl-

lyjä. Ympäristössä harjoitetaan huomattavaa
maan- ja puutarhanviljelystä ja tiiliteoUisuutta.

B. on asemansa puolesta Sleesian kaupan keskus

;

8 rautatielinjan risteyskohta. Tuotteet: vilja,
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villat, pellava, kivihiili, rauta. Liikenne Oderilla
on suuresti vilkastunut, senjälkeen kuin jokea on
syvennetty ja liikenne järjestetty, B:n kauppa-
satama sekä Oder-Spreen kanava rakennettu. —
B;ssa on monta armeliaisuuslaitosta ja, paitsi

yliopiston sairaaloita, 21 muuta sairaalaa sekä
orpojen- ja köyhäinkoteja. — Sivistyslaitoksista

mainittakoon jesuiittain 1702 perustama yli-

opisto, johon 1811 Frankfurt an der Oderin yli-

opisto yhdistettiin siirtämällä se B:hun. Yliopis-

toon kuuluu myös maataloudellinen opisto ja

muita korkeampia opistoja, eläinsairaala, kasvi-

tieteellinen puutarha, suuri kirjasto y. m.; kau-
punginkirjasto (n. 160,000 nid.) ja 6 kansan-
kirjastoa, monenlaisia ammatti- ja oppikouluja,

taidekouluja, seminaareja, kansakouluja, mu-
seoita ja eläint. tarha. Sanomalehdistö on run-

sas; tieteellisiä ja taideseuroja on useita. B:n

Hrt'.slaun raatihuone.

hallintoon kuuluu 2 ])ormestaria, 28 kau]>ungin-

neuvosta ja 102 kaupunginvaltuusmiestä. Kau-
pungissa on provinssiviranomaistcn, ruhtinas-

piispan sekä hengellisen konsistorin sija. B. kun
on kaupan keskuksena, on täällä suuria rahalai-

toksia ja kauppa- sekä ammattivirastoja. — B.

esiintyy kaupunkina jo n. 980, oli piispanistui-

mena llrnneltii vuosis. alkaen ja kuului Puolaan,

kunnes se 1163 tuli erinäisen hcrttuakunnan
pääkaupungiksi. Herttua Henrik VI möi B:n

Böömin herttualle Juhanalle 1327; Böömin
mukana se siirtyi Itävallalle, joka B:n rauhassa

1742 luovutti sen Preussille. Jenan tappelun jäl-

keen tammik. 1807 se joutui ranskalaisten lial-

tuun. Vapaussodan alussa 1813 B. jonkun aikaa

oli kuningas Fredrik Vilhelm III:n asuntona.

Bressiau, Harry (s. 1848), saks. historioit-

sija, v:sta 18!)(l professorina Strassburgissa, on
varsinkin tullut tunnetuksi keskiaikaisten asia-

kirjain (diploomien) tuntijana ja julkaisijana;

v:sta 1888 „Monumcnta Germaniic historica" ni-

misen asiakirjajulkaisun keskustoimikunnan
jäsen. Paitsi asiakirjakokoelmia hän on m. m.
julkaissut ..Handlnich der Urkundenlehre fUr

Deutschland und Halien" (I. 1889) ; v:sta 1888

B. julkaisee „Das neue Archiv der Gesellschait

fiir ältere deutsche Geschiohtskunde".
Brest, Ran.skan Finistf'ren departementin suu-

riiinidinen satamakaupunki ja linnoitus .\tlanlin

valtameren rannalla, 85,294 as. (1906). Hauskan
länsiradan loppukohta. B:n laajalla salaman-
edustalla (36 km ympärimitaten) on sijaa yli

500:lle sotalaivalle, se on 1,65 km leveän „Goulet"-
salmen kautta Atlantin yhteydessä ja vahvojen
linnoitusten suojelema. Varsinaisen laivasto-

sataman muodostaa pienen Penfeld-joen suu

;

sen yläpuolella sijaitsee 65 m korkea linnoitus.

Kauppasatama, jossa on etusatama ja 4 satama-
allasta, on kaupungin eteläpuolella. Kaupunki
harjoittaa suurta kalastusta ja vilkasta kauppaa
(kaloja, viiniä, viinaa ja viljaa). V. 1900 käy-
neitten 1,300 kauppalaivan kantavuus oli 224,834
tonnia. Tuonti käsitti kivihiiliä, puutavaroita,
viiniä: sen arvo oli 4,2 milj. mk. Vienti: hedel-

mät, vihannekset ja rautamalmi oli 2 milj. ink:n
arvoinen. — B:ssä on lyseo ja erilaatuisia meri-
ja meriteknillisiä kouluja, kirjasto, kasvit, puu-
tarha ja tähtitorni. Laivastoprefektin ja kauppa-
oikeuden sija; höyrylaiva- ja lennätinkaapeli-
yhteys Pohj.-Ameriikan sekä Dakarin (Ranskan
Seuegambian) kanssa. — B. tuli vasta Eiche-
lieun aikana tärkeäksi ; satama rakennettiin
1631 : myöhemmin, 1080-88, B:stii tuli Vaubanin
toimesta linnoitus. B:u edustalla englantilaiset

V. 1794 voittivat ranskalaiset. (W. S-m.J
Brest-Litovsk (puol. Brzese-L.), Grodnon

kuvernementin piirikaupunki ja linnoitus Vähä-
Venäjällä Bug-joen ja Varsova-Moskovan radan
varrella. Puolan rajalla. Kreikkal.-katol. ja

katol.-armeenialainen piispanistuin. Strategisesti

tärkeä, ensiluokan linnoitus, jota 12 pikkulinnoi-

tusta suojelee. Monta kirkkoa ja synagogaa,
juutal. korkeakoulu, 46,122 as. (1897), näistä
n. '/j juutal. — Kaarle X valloitti B:n 12 p.

tonkok. 1657. (W. S-m.)
Bretagne [br3ta'nj] (muin. Britannia

m i n o r, A r e m o r i c a) , Hanskan luoteinen

niemimaa, käsittää nyk. Ala-Loiren, Morbiha-
uin, Illcet-Vilainen, (^ötes-du-Nordin ja Finis-

teron departementit, n. 35.000 km-, 3,258.314 as.

(1906). B., vanha herttuakunta, jaettiin ennen
Ylä- ja .\la-B:een. Se on matalavuorista maata,
joka aaltomaisesti tahi pengermäisesti, suunnassa
lännestä itään, kohoaa aina 390 m yi. merenp.
Penkereitten välisissä laaksoissa virtaavat B:n
jjääjoet, joista mainittakoon Vilaine. Blavet ja

Aune. Ilmanala on tyypillinen meri-ilmasto, kos-

tea ja sumuinen, niyr.skyjä raivoaa usein. B:n
kesät ovat k\1memmät, mutta talvet leudommat
kuin muualla Ranskassa. Pellavan ja hampun
viljelys on tiiällä tärkeämpi kuin viljan ja he-

delmiiin. liinsi-osassa on hevoshoito hyvin ke-

hittynyt. ,loet ovat liikekelpoiset ja nousuvesi,

joka täällä on hyvin voimakas, estää suiden

madaltumisen. Kala,stusta, etenkin sardiinin-

pyyntiä, harjoitetaan suuressa määrin. B. on
suurenmoisen jylhä ja karu, omituinen maa,
joka nykyään kesäisin houkuttelee paljon mat-
kailijoita luokseen. Tärkeimmät kaupungit ovat
pääkaupunki Rcnnes sekä Nantes ja Brest. —
Maan luonto on suuresti vaikuttanut asukkai-
den, bretonien, luonteeseen. He ovat kelt-

tiläistä heimoa, joka itsei)intaisesti läpi aikojen

on säilyttiinyt kansallisuutensa. He eroavat kie-

lensä ja tapojensa kautta naapureistaan, rans-

kalaisista ja ovat voimakasta, uskonnollista ja

urhoollista kansaa sekä taitavia ja rohkeita
merimiehiä. Heidän juron, itseensä suljetun,.
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usein raa'an ja näeunäisesti tunteettoman esiin-

tymisensä takana piilee monasti taipumus runol-

lisuuteen, vilkas mielikuvitus ja suuri tunteelli-

suus sekä intohimoisuus, mitkä ominaisuudet he

vierailta peittävät. Bretonit ovat vielä säilyttä-

neet vanhat tapansa ja kansallispukunsakin ja

ovat vieraanvaraisia ja rehellisiä. He joutuvat

kuitenkin yhä enemmän tappiolle kansallisuus-

taistelussaan ranskalaisia vastaan, johon lienee

S3'ynä heidän alhaisempi sivistyskantansa. —
Anglosaksien hyökätessä Britanniaan (ks. t.)

tuli heitä suuri joukko B:een, mihin asettuivat

asumaan. Muinoin B. oli druidi-uskounou pää-

tyyssijoja ; täällä on säilynyt suuri joukko
muistomerkkejä näiltä ajoilta, vrt. Bretonin
kieli. Tl'. S-m.

Historia. B:ssa on vanhastaan asunut
kelttiläisiä. V. 56 se Caesarin toimesta joutui

Kooman vallan alle, mutta pysyi Areraorican
nimisenä varsin itsenäisessä asemassa. Viiden-

nellä vuosisadalla j. Kr. sinne alkoi asettua kelt-

tiläisiä pakolaisia Britanniasta: siitä nimi Bri-
tannia (minor), josta taas nimi B. johtuu.

Rooman vallan hävittyä B. ajoittain nimeksi

tunnusti frankkilaisten yliherruutta, mutta toden

teolla sen hallitsijat (herttuat) olivat melkein
itsenäisiä. Vanhan herttuasuvun sammuttua
1171 B. joutui ensin Englannin Plantagenet-

suvuUe ja 1213 eräälle Ranskan kuningassuvun
sukulaiselle, joka tunnusti Ranskan kuninkaan
lääniherrakseen. Uudenkin hallitsijasuvun ai-

kana B. säilytti itsenäisyytensä. Ranskan ja

Englannin välisessä sat.avuotissodassa (1339-

1453) B. oli milloin toisella milloin toisella puo-

lella. Maan viimeinen herttu.a Frans II kuoli

1488. Sen johdosta että hänen tyttärensä Anna
joutui naimisiin Ranskan kuninkaitten Kaarle
VIII:n ja Ludvik Xllm kanssa ja Annan tytär

Claude kuningas Frans I:n kanssa, B. 1532 lopul-

lisesti yhdistettiin Ranskaan, mutta sai pitää

oman säätykokouksensa, omat lakitapansa ja

erikoiset yhteiskuntaolonsa aina suureen vallan-

kumoukseen asti. Vallankumouksen aikana B:n
väestö osoittautui hyvin kuningasmieliseksi ja

otti tehokkaasti osaa Vendien kapinaan, [de

Laborderie, .,Histoire de B."J J. F.

Breteuil [hratö'i]. 1. Kaupunki Euren depar-

tementissa Ranskassa, 1,705 as. (1901). Vilhelm
Valloittajan rakennuttaman varustuksen rai'-

nioita. Rautateollisuutta. — 2. B.-s u r-N o y e

[br3tu'i-syr-nua'], kaupunki Öisen departemen-
tissa Ranskassa. Vanha kirkko 12:nnelta vuosis.,

apottiluostarin raunio. Kenkä-, villatavara-,

savitavara-, sekä maanviljelyskoneteollisuutta

;

2,795 as. (1901). W. S-m.

Bret Harte [bret hät], amer. kirjailija, ks.

Harte.
Breton {br3tö'J, Jules Adolphe (1827-

1906), ransk. maalari ja runoilija. B. on maa-
lauksissaan esittänyt Ranskan talonpoikien,

erittäinkin talonpoikaisnaisten elämää, kuvaten
heitä joko työskentelemässä pelloillaan tai viet-

tämässä maalai-sjuhlia. Kotiseudun rakkaus ja

bretagnelaisen luonnon runollisuus ovat antaneet

leimansa B:n taiteelle. Hänen maisemansa ovat

enimmäkseen maalatut lämpimässä iltavalaistuk-

sessa pehmeästi sulavin, ruskeanvoittoisin vä-

rein; henkilöt ovat aina hieman kaunisteltuja

ja kauttaaltaan on hänen käsittelynsä pateetti-

sesti ihannoivaa, jossa suhteessa hän eroaa Rans-
kan suurimmasta, koruttomasta kansankuvaa-
jasta Millefstä. Hänen tauluistaan mainittakoon
,,Elonkorjaajien paluu" (1853), „Viljavainioiden
siunaus" (1857), „Tähkäpäiden poimijat huude-
taan kotiin" (1859) ja ryhdikäs, luonnolliseen
kokoon maalattu „Tähkäpäiden poimijatar"
(1877; kolme viimem. teosta Luxembourgin mu-
seossa Pariisissa). — Kirjailijana B. on m. m.
julkaissut runokokoelmat „Les champs et la

mer" (1875) ja „Jeanne" (1880) sekä suorasanai-
sessa muodossa „La vie d'un artiste" (1890),

joka on hänen oma elämäkertansa, ,,Un peintre
paysan" (1896) ja „La peinture" (1904). [ElUmäk.
M. Vaihon 1S9S.J E. R-r.

Bretön de los Herreros {-o'ii -rc'-], Manuel
(1796-1873), esp. kirjailija, alkuaan sotilas, sit-

temmin virkamies, joka lopulta kohosi ylikir-

jastonhoitajaksi Madridin kansalliskirjastossa.

B. on Espanjan merkittävin ja tuottelijain näyt-
tämökirjailija 19:unen vuosisadan alkupuolelta.
Hänen huvinäytelmissään, jotka vitsovat aikansa
pikkuheikkouksia, on runsas määrä koomillisia

tyyppejä, ja vuoropuhelu niissä on vilkkaan
sujuvaa. Niistä mainittakoon „Marcela" ja „A
Madrid me vuelvo". B. on kirjoittanut myöskin
historiallisia näytelmiä sekä esiytynyt lyyrik-

kona. V. K-i.

Bretonilaiset romaanit. Tämännimisellä
roniaaniryhmällä tarkoitetaan sitä kertovaa kir-

jallisuutta, jonka aineksia ovat tarinat Artur
kuninkaasta (ks. t.) ja hänen ritareistaan, ja

jonka historiallisina lähtökohtina ovat pidettä-

vät Neuniuksen latinankielinen kronikka 900-

luvulta, Galfred Monmouthilaisen „Historia

reguin Britannia;'' (n. 1135) ja Robert Wacen
„Roman du Brut" (n. 1155). Näiden antamat
aiheet sulautuivat ensiksi Ranskassa osaksi

omiin, Kaarle Suuren tarinapiirin aineksiin,

osaksi alkuperäisiin bretagnelaisiin kelttiläis-

muistoihin, osaksi ajan kehittynyt loistelias

ritarilienki antoi niille väritystään; näistä ainek-

sista loi Chrestien de Troyes vuosien 1160 ja

1175 välillä romaaninsa ,.Erec", „Clig6s", „Tri-

stan", „Ywain", „Lancelot", „Perceval", jotka

vasta oikeastaan loivat sen tarinapiirin, jota me
nyt nimitämme bretonilaiseksi. Varsinaista alku-

peräistä kelttiläistä ei näissä sanottavasti liene,

ainoastaan arkaiseeraavaa taidollista kelttiläis-

väritystä. — Nämä Chrestien de Troyes'n aiheet

olivat niin ajanhengen mukaiset, että hänen ro-

maanejaan runsaasti jäljiteltiin, muodosteltiin

ja niiden aiheita kehiteltiin itse Ranskassa ja

samoin varsinkin Saksassa, jossa Hartmann von

Aue kirjoitti „Ereein" ja „Iweinin", Gottfried

von Strassburg „Tristanin", Wolfram von Esehen-

bach ..Pareifalin". Italiankin runouteen nämä
bretonilaisromaanit vaikuttavat, Danten kuuluisa

episodi Francesca da Rimini'stä on kirjoitettu

Artur-tarinain henkeen, ja myöhemmät Pulci,

Bojardo ja varsinkin Ariosto käyttävät hyväk-

seen tämän tarinapiirin aiheita. Rabelais'n „Pan-

tagruelissa" ja ,,Gargantuassa" voi nähdä Artur-

tarinain jälkiä, ja myöhemmässäkin kirjallisuu-

dessa on tämän tarinapiirin aiheita käsitelty:

mainittakoon vain \Vielandin „Oberon", Immer-
mannin „Tristan und Isolde", Almqvistin ..Kung

,\rturs jagt", Wagnerin oopperat y. m. [Gaston

Paris, „nistoire littöraire de la France T. XXX";
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Förster, „Christian von Troyes sämtliche Werke"
I-IV (1884-99).] V. K-i.

Bretonin kieli, indoeurooppalaisen kielihei-

mon kelttiläiseen ryhmään kuuluva kieli, lähinnä
sukua entiselle cornin (ks. t.) sekä Walesin kym-
rin kielelle; sitä puhuu enää n. 1,300,000 henkeä
Bretagnen länsiosassa. Asujamisto on Britan-
nian C'ornwales maakunnasta 5-7 vuosis. anglo-

sakseja paenneiden siirtolaisten jälkeläisiä. —
Muinaisbretonilainen rikas bardirunous, joka
m. m. on vaikuttanut anglo-normannilaiseen ja

ransk. kirjallisuuteen (Artur (ks. t.) kuninkaan
satusikermä), on nykyajalta hävinnyt. Myö-
hemmän keskiajan runous, joka vuorostaan nou-
dattaa ransk. esikuvia, sisältää m. m. uskonnol-
lisia näytelmiä (mysteerioita), joita vielä joskus
esitetään. Uudempi, painettu kirjallisuus on
suurimmaksi osaksi uskonnollista sisällystä, osit-

tain runoja, osittain hartau.skirjoja, enimmäk-
seen käännöksiä (raamatunkäännös 1827) : mutta
itsenäisiä runoilijoita ja kirjailijoitakin on
ilmestynyt. Suurin mielenkiinto on kuitenkin
merkillisillä kansanlauluilla ja saduilla, joita

nykyään suurella innolla kerätään. A. K.
Bretschneider, Karl Gottlieb (1776-

1848), saks. teologi, kotoisin Gerstorfista (Saksin
kuningask.), 1816 kenraalisuperintendentti Go-
thassa. Tuotteliaana kirjailijana B. oli nialtil

lisen ratsionalismin huomattavimpia edustajia
aikanaan. Eräässä 1820 ilmestyneessä teoksessa
hän tahtoi todistaa, etteivät Johanneksen evan-
keliumi ja kirjeet olleet apostoli J:n kirjoit-

tamia, vaan jonkun aleksandrialaisen pakana-
kristityn 2:lta vuosis. B. on myöskin julkaissut
uskonopin ja Melanchthonin teokset. J. G.

Bretten, Karlsrvihen hallintopiirin amttikau-
piinki Badenissa Bruchsal—B:n rataosan var-

rella, 180 m yi. nuTPUp.. 3,050 as. (1905), enim-
mäkseen protestantteja. Konetehtaita, puutavara-
ja kirjakauppaa. Melanchthonin syntymätalo ja

muistopatsas.
Breughel ks. B r u e g h e 1.

Breve (lat., oik. b. scriptutn = kirje) ks. Bulla.
Brevete [hrevttf] (ransk.), patenteerattu. B. S.

G. D. G. (hreveti sans ifurantie du gouverne-
ment, patenteerattu ilman hallituksen vastuuta),
merkintä, joka Ranskassa liitetään patentin saa-
neisiin tavaroihin.
Breviaario ks. B r e v i a r i u m.
Breviarium /-a'-/ (lat. 6 reris = lyhyt), lyhyt

heugelliuon käsikirja, erittäinkin katolisen kir-

kon hengellisten jäsenten käyttämä rukouskirja,
laajemman picnariumin s. o. messukirjan vasta-
kohdaksi. Tämmöiset breviariumit, jotka ovat
latinankielisiä, si.siiltäviit otteita Huamatusta.
rukouksia ja hymnejä — kaikki monia rukous-
hetkiä varten, joita pitkin päivää on kirkoissa
pidettävä. Ne ovat vuodenaikain mukaan jaetut
neljään osaan, ja niiden sisällys on aikain kii-

luessa vaihdellut, kunnes 1568 Pius V määräsi
niille pysyvän muodon. Vastaava rukouskirjansa
on kreik.-k:itolis('lliikin kirkolla. A'. S.

Breviarium Alarici /-m'-/ 1. Breviarium
alaricianum [-iä'-] on länsigoottein kunin-
kaan Alarik ll:n (484-507) romaanista väes-

töänsä varten laittama roomalaisen oikeuden yh-
teenveto, joka oli voimassa siksi, kunnes 600-

luvun keskivaiheilla toimitettiin romaaneille ja

länsigooteille yhteinen laki (le.\ visigothorum)

.

kyään sitä käytetään merkitsemään -,', nuotti-

arvoa, siis harvinaisen pitkiä säveliä ; sen muo-

Breville [brevi'l], Pierre de (s. 1861),
ransk. kirkko- ja orkesterisäveltäjä, Cesar
Franckin oppilas. /. K.
Brevi manu [-i -fij (lat.) , lyhyesti, pitemmittä

mutkitta, ilman muodollisuuksia.
Brevis (lat.. = lyhyt), keskiaikaisessa mensu-

raalinuottikirjoituksessa käytetty nimitys
nuottiarvoUe, joka on kolmas järjestyksessä suu-
rimmasta lähtien (= '/a tahi '/s .,longaa"). Se
siis .sen ajan käytännössä jokseenkin vastasi ny-

kyisiä '/«"nuotteja ; sen muoto oli JJ^S . Ny-

itsemään
ä säveliä

tokin on hieman muuttunut: |0| tahi 'o/ .

/. A'.

Brewster [brusl3], Sir David (1781-1868)

,

skotl. fyysikko, ryhtyi toimittamaan 1808 aika-

kauskirjaa I.Edinburgh encyklopaedia", mihin
hän itse kirjoitti useita kirjoituksia. 1817 hän
yhdessä Jamesonin kanssa perusti „Edinburgh
philosophical journal"in, jota hän jatkoi ,. Edin-
burgh Journal of science"ssa. 1831 perustettiin
hänen alkuunpanostaan tieteellinen seura „Bri-
tish association". Hän tutki valon polarisatsio-

nia, kirjoitti „Treatise on optics" (1831) ja elämä-
kerrallisia teoksia („Life of Newton"'. „Martyrs
of Sciences"). 1816 B. keksi kaleidoskoopin ja

1849 dioptrisen stereoskoopin. Etenkin hänen
lukuisat valo-opilliset keksintönsä ovat tärkeitä
valo-opin kehitykselle. (V. V. K.)
Breymann, Karl (1807-70), itävalt. met.sän-

hoitoraies, v:sta 1852 metsämatematiikan profes-

sori Mariabrunnin metsäakatemiassa. Tunnettu
varsinkin n. s. Breymannin hakkauslaskelma-
tavan keksijänä, mikä laskelma perustuu ver-

rantoon: todellinen hakkausmäärä suhtautuu nor-

maaliseen hakkausmäärään niinkuin metsän
todellinen keski-ikä puoleen kierto-aikaan.

A. C.

Breziny ks. B r z e z i n y.

Brialmont [brialmö'], Henri Alexis
(1821-1903), belg. insinöörikenraali ja sotilaskir-

jailija, palveli v:sta 1843 insinööriväessä ja tuli

lopulta, 1875, koko Belgian linnoitustoimen ja

insinööriväen ylitarkastajaksi. Laadittuaan pyyn-
nöstä suunnitelman Romaanian ja sen pääkau-
pungin puolustusta varten B. Itäiallan pakoi-
tuksesta erotettiin 1883 vakinaisesta palve-

luksesta, laati sen jälkeen myöskin linnoitus-

suunnitelman Kreikkaa varten, mutta palasi

1885 entiseen virkaansa. Hänen suunnitelmansa
mukaan suoritettu Meusen linjan linnoittainis-

työ valmistui 1892. Kun tämä työ tuli lähes

neljä kertaa niin kalliiksi kuin kustannusar-
viossa oli laskettu, saivat vastustuspuolueet B:n
pakoitetuksi 1893 eroamaan virastaan ; tämän
jälkeen hänet valittiin edustajakamarin jäse-

neksi, ja hän otti sitten innokkaasti valtiolliseen

elämään osaa. V. 1891 hän laati ehdotuksen
Sofian ympäristön linnoittamiseksi ja 1892
sulttaanin pyynnöstä Bosporin, Dardanellien
ja Konstantinopolin linnoittamissuunnitelman

;

näitä ei kuitenkaan toteutettu. Jo aikaisemmin,
lS60-luvulla, oli B:n suunnitelmaa noudattaen
suoritettu Antverpenin linnoittaminen. — B.

tuli vähitellen kautta Euroopan tunnetuksi

.
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hänen puoleensa kääntyivät eri maiden sotilas-

insinöörit neuvoja kysymään. Tähän hänen mai-
neeseensa vaikutti ennen kaikkea hänen laaja

kirjallinen toimintansa. 25 vuotiaana hän jul-

kaisi ensimäisen teoksensa, herättäen jo silloin

huomiota. Kaikkiaan noin nelisenkymmentä
.sotatieteellistä ja sotahistoriallista teosta on B:n
kynästä lähtenyt, useimmat niistä hyvin huo-
mattavia. K. B:dt.

Briangon [-äsö'] (room. B r i g a n t i u m) , luja,

strategisesti tärkeä ensiluokan rajalinnoitus ja

hallintopiirin pääkaupunki Yläalppien (Hautes-
Alpes) departementissa, Ranskassa; 1,794 as.

(tyOl). B. sijaitsee Durance-joen ja Lyon'in
radan varrella, 1,321 m yi. merenp. Täältä käy
tie Mt. GenSvren yli Italiaan (Susan kaupun-
kiin) ja tärkeä tie sisä-Ranskaan. Silkki- ja

puuvillakehruutehtaita. B:ssa louhitaan talkkia

(ks. t.), „B:n liitua". B. on vanha kelttiläinen

Brigantio; se joutui 1349 Ranskalle.

Bricka, Karl Frederik (1845-1903),

tansk. historioitsija, on palvellut Tanskan val-

tionarkistossa, v:sta 1897 valtionarkistonhoita-

jana. B. on kirjoittanut useampia tutkimuksia,
mutta varsinkin hän on tullut tunnetuksi histo-

riallisten asiakirjain julkaisijana ja „Dansk bio-

grafisk lexikon" nimisen teoksen toimittajana.

Bridge [hridz] (engl.) ,
„silta" : ameriikka-

lainen korttipeli, vistipelin kaltainen. Siinä on
monta mieltäkiinnittävää käännettä. B. eroaa
vistipelistä päävärin määräämisessä, pisteitten

arvioimisessa ja pöytäkirjan pitotavassa.

Bridge [bridz]. 1. John Frederick B.

(s. 1844), engl. urkuri, säveltäjä ja teoreetikko;

tuli 1902 musiikin professoriksi Lontoon yliopis-

toon. — 2. J o s e p h C o X B. (s. 1853) , edellisen

veli, myös urkuri ja säveltäjä. /. E.
Bridgeport fbridzpötj, Connecticutin valtion

satamakaupunki Yhdysvalloissa, Pequonnok-joen
suulla. Long Island-salmen rannalla, New Yorkin
itäpuolella; 70,996 as. (1900). B. harjoittaa

rannikkomerenkulkua. suurta neulomakoneitten
ja aseiden valmistusta sekä tuottavaa valaan-

pyyntiä. (TV. S-m.J
Bridgewater-kaiiava [bridzuöts]. Englannin

vanhin suurempi kanava, Bridgewaterin hert-

tuan rakennuttama (1758-71) Brindleyn (ks. t.)

suunnitelman mukaan. Se on 67 km pitkä ja

kulkee Worsleystä Manchesteriin ja Runcorniin.

Sen liikettä välittää nykyään suurimmaksi osaksi

Manchesterin kanava (ks. t.) .

Bridgman [hridzmgn] , Laura Dewey
(1829-89), sokea ja kuuromykkä ameriikkatar,
kotoisin New Hampshiren Hanoverista, menetti
lähes kolmen vuoden vanhana tulirokossa näkönsä
ja kuulonsa sekä suureksi osaksi maku- ja haju-

aistinsa. Perkinin sokeainopistossa Bostonissa hän
Samuel G. Howen johdolla kehittyi ihmetellävästi,

niin että lääkärit, opettajat ja psykologit vael-

sivat tätä ihmelasta katsomaan ja tutustumaan
hänelle opetuksena käytettyyn sokeain ja kuu-
rojen yhdistettyyn opetusmenettelyyn. Hänen
tunto- (kosketus-) aistinsa oli erinomaisen herkkä,
aivan kevyellä kosketuksella hän hyvin tunsi

henkilöt, voipa vielä havaita sisarusten välisen

sukulaisuussuhteen. [Swift-Lamson, ,,Life and
education oi L. B." (Boston 1878) ; Jerusalem.
,.L. B." (Wien, 1890).]

Brieg ks. B r i g.

Briegel [bri], Wolfgang Karl (1626-

1712), saks. kirkkosäveltäjä ; hänen säveltämänsä
on koraali virsikirjamme virteen 172. I. K.
Briegleb (brlg-J, Hans Karl (180Ö-79),

saks. lainoppinut; lainopin professori ensin Kr-
langenissa ja vuodesta 1845 Göttingenissä ; teok-
sista mainittakoon: „Dber exekutorische Urkuu-
den und Exekutivprozess" (2 nid., 1839 ; uusi
painos 1845) ;

„Einleitung in die Theorie der
summarischen Prozesse" (1859) ;

„Vermischte
Abhandlungen" (1868, I nid.). O. E:nen.
Brienne [-e'n] (B.-l e-C h ä t e a u) , Auben

departementin kaupunki Ranskassa, Aube-joen
varrella, 1,753 as. (1901). B:ssä oli sotakoulu,
jossa m. m. Napoleon 1 opiskeli. — Täällä Blucher
voitti Napoleonin tammik. 29 p. 1814.

Brienz [e'nts], kylä Sveitsissä, Bernin kantto-
nissa, B:i n-j ä r v e n rannalla, 566 m yi. merenp.

;

2,580 as. (1900). Matkailija-asema, berniläisen

puunleikkausteollisuuden keskus. Täältä vie

hammasrata B:e r R o t h o r n i 1 1 e (2,351 m) ja

alkaa n. s. Brunigin rata. — Järvi on 30 km'
ja Aar-joen kautta Thunin-järven yhteydessä.
Brig (Brieg, ransk. Brigue), piirikau-

punki Wallisin kanttonissa Sveitsissä, Rhöne-
laaksossa; Simplonin-tunnelin ja Furka-solalle

vievän tien alkukohdassa, 684 m yi. merenp.
2,182 as. (1900). Ihana jesuiittakirkko.

Brigadi (ransk. brigade < it. briga = melu,
taistelu), suurin yksikkö taktillisessa suhteessa

sotaväessä. Saksan armeiassa kuhunkin briga-

diin kuuluu 2-3 rykmenttiä. Venäjän sotaväessä

on jalkaväki- ja ratsuväkibrigadeja, jotka muo-
dostetaan kukin 2:sta jalkaväki- tai ratsuväki-

rykmentistä. Kaksi brigadia muodostaa yhden
divisionan. Kenttätykistöbrigadissa on kuusi

patteria = 48 tykkiä. Tarkk'ampujabrigadi on
jaettu neljään tarkk'ampujapataljoonaan. Paitsi

näitä on vielä santarmibrigadeja- ja sapööri-

(kaivaja-)brigadeja. M. v. E.
Briggs [brigz], Henry (1556-1630), engl.

matemaatikko, ensin opettaja Cambridgessä ja

Lontoossa, tuli 1619 geometrian profes-soriksi

Oxfordiin. Hänen nimensä on liittynyt logarit-

meihin, sillä hän oli ensimäinen, joka ou niitä

laskenut kantaluvulle 10, jonka tähden näitä

logaritmeja sanotaan Briggsin logaritmeiksi.

Hänen kuollessaan oli trigonometrinen puoli

melkein valmis. (V. V. K.)

Brigham Young [brig3m jat]], mormonien joh-

taja, ks. Mormonit.
Bright [brait], John (1811-89), engl. valtio-

mies, esiintyi jo aikaisin raittiuspuhujana ja

parlamenttireformin vaatijana; v:sta 1838 läh-

tien hän innokkaasti otti osaa viljatullien pois-

tamista tarkoittavaan agHatsioniin ollen ystä-

vänsä Cobdenin rinnalla Anti-corn-law-league'n

(ks. t.) toimeliaimpia jäseniä. 1843 B. ensi

kerran valittiin alihuoneen jäseneksi. Hän on

valtiollisessa toiminnassaan jyrkästi ja johdon-

mukaisesti edustanut n. s. Manchester-koulukun-

nan periaatteita: vapaakauppaa, vapaata kilpai-

lua ja äärimäistä individualismia vastustaen

m. m. valtion työväen suojeluslainsäädäntöä.

Ulkopolitiikkaan nähden hän tältä kannalta har-

rasti rauhanaatetta ja vastusti kaikkea sekaan-

tumista muiden maiden asioihin moittien 1850-

luvulla käytyjen Krimin ja Kiinan sotien joh-

dosta ankarasti Englannin hallituksen menette-
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lyä. Hänen harrastuksensa kohdistui kuitenkin
edelleenkin pääasiallisesti sisäisiin reformikysy-
myksiin. V:sta 1858 alkaen B. innokkaasti ajoi

kansanvaltaisen äänioikeusreformin asiaa ja

kannatti 1860-luvulla Gladstonen samaan suun-
taan meneviä pyrkimyksiä. V:n 1867 vaalilaki

onkin pääasiassa laadittu B:n esittämien vaa-
timusten mukaiseksi. 1888-70. 1873-74, 1881-82

hän oli Gladstonen ministeristön jäsenenä. Viime-
mainittuna vuonna liän luopui ministeristöstä,

koska ei hyväksynyt Aleksandrian pommituk-
sella alkanutta Egyptin anastusta. Kun Glad-
stone muutamia vuosia myöhemmin esitti, että

Irlannille annettaisiin oma parlamentti, esiintyi

B. tämän hankkeen kiivaimpien vastustajain
joukossa. Aikaisemmin (1870) hän kuitenkin
oli kannattanut Irlannin olojen parantamiseksi
esitettyjä lakiehdotuksia, esim. maanvuokraa-
jain aseman parantamista y. m. B., joka on ollut

Englannin suurimpia valtiollisia puhujia, on
yksipuolisuudestaan huolimatta suuresti edistä-

nyt kansanvaltaisten aatteitten voitolle pääse-
mistä Englannin valtioelämässä. Hänen valtiol-

lisia puheitansa ja kirjoituksiansa on m. m.
ilmestynyt: „Public addresses" (1879), „Public
letters" (1885). [C. A. Vince, „John B."]

./. F.
Bright [hrait], Richard (1789-1858) , engl.

lääkäri. Hänen nimensä liittyy varsinkin n. s.

Brightin tautiin, jolla nykyään käsite-
tään kroonillista munuaistulehdusta (ks. t.).

Brighton [brnitn], Etelä-Englannin satama-
kaii|nniki Kanaalin rannikolla. B:n kreivikun-

Kam.ikaiii Brigiituni>ha.

nassa, 129,023 as. (1907). Englannin eniten käy-
tettyjä merikylpypaikkoja (vuosittain 2 kylpy-
kautta ja n. .50,000 kyl|>yvierasta, etupäässä
Lontoon keskisäätyä) . Ihania rantakatuja. Suu-
renmoinen akvaario ja Koyal Pavilloii-museo,

useita kirkkoja, taidekoulu ja sairashuoneita,
monia hotellia. Kaksi suurin laituria, 'M'> ja 349
m pitkää, pistää kauas mereen. — Tärkeä kalas-
lusaseina (sillin- ja makrillinkalastusta).

Brigitta ks. Birgitta.
Briketteeraaminen, Briketteerata ks.

Briketti.
Briketti (ransk. briquette < ftrignc = tiili)

,

hienorakeisia ja -säikeisiä aineita puristamalla
(usein myös kuumentamalla) saatu säännöllinen
kiinleä kappale. Raaka-aineen laadusta riippuu,

tarvitaanko mitään sitomisainetta vai eikö. —

Hriljantinmuotoon
hiottu jalokivi.

Enimmäkseen käytetään briketteeraa-
mistä kivihiiliteollisuudessa, jolloin hiilien

käsittelemisessä syntynyt, muuten usein melkein
arvoton hiiliporo saadaan sopivaan, siistiin muo-
toon. Myöskin sahajauhoja, polttoturpeita, jopa
rautamalmiakin (esim. Pitkässärannassa) voi-

daan briketteerata. E. f>-a.

Brilettos l-B-] ks. P e n t e 1 i k o n.

Briljantiini, glyseriinin tai risiiniöljyn väki-
viinaliuos. johon on sekoitettu hyvälle tuoksuvia
aineita; käytetään hiusvetenä. B:ksi nimite-
tään myös erinäisiä metallien ja lasin kiillotus-

aineita sekä erästä silkistä, puuvillasta ja vil-

lasta valmistettua hienoa kangasta. (W. B.)
Briljantti, jalokivi, joka

on hiottu molemmista
päistään katkaistun kak-
soispyramidin muotoon.
Koska timantit melkein
yksinomaan hiotaan bril-

jantinmuotoon, merkitsee
b.-nimitys usein timant-
tia yleensä, vrt. .J a 1 o-

ki vet. (W. B.J
Briljanttikeltainen. Tätä nimitystä käyte-

tään u.seista erilaisista keltaisista tervaväri-
aineista.

Briljanttikroseiini (p uuvillasarlakki),
amidoatsobentsolista ja /?-uaftolidisulfohaposta

saatu vaaleanruskea, liukeneva atsoväriaine.
Briljanttilanka, heleänvärinen kerrattu

kampavillalanka, jonka ympärille metallikiiltoi-

ncn korulanka on kierretty. Käytetään koriste-

ompelussa. E. J. JS.

Briljanttilasi, valoa hyvästi taittava lasi,

jota prisman muotoisiksi kappaleiksi hiottuna
käytetään esim. kruunujen koristeiksi.

Briljeerata iran.sk. hriller), loi-staa.

Brillat-Savarin [hrijiV-sin-<ir/l'], Anthelme
(1755-1826), ransk. kirjailija, tunnettu henke-
västi kirjoitetusta gastronomian oppikirjastaan
..Physiologie du gout" (1826).

Brindisi, Apulian Lecee provinssissa sijaitseva

linnoitettu satamakaupunki Italiassa, Adrian-
meren rannalla, 25.358 as. (1906). Italian ainoa
kelvollinen merisatama itärannikolla. B. sijait-

-eo Bologna-Otranton radan varrella ja tuli

al|)pitunnelien ja Suezin-kanavan avattua tär-

keiiksi Aasian kaupan välittäjäksi, kunnes Salo-

iiikin rata riisti siltä sen erikoisaseman. Bri-

ketti-, tynnyri- ja öljytehtaita. B:n oma kauppa
on vähäpätöinen (viiniä, etelänhedelmiä. koral-

leja ja öljyä), mutta välityskauppa sekä mat-
kustajaliikenne Egyptiin ovat vielä huomattavat.
V. 1903 kävi B:ssä 1,328 laivaa (yht. 1,280,996

tonnia). —
- Vanhalla ajalla B r u n d i s i u m,

mahdollisesti kreikkalaisten perustama siirto-

kunta, joutui 244 e. Kr. Roomalle ja oli liitto-

lais.sodan ajoilta municipiumi. Se oli tärkeä
ylimenopa ikka Kreikkaan ja kauppakaupunki,
kunnes myöhemmin Hydruntum (Otranto) sen
voitti. B:ssä kuoli Vergilius. Muinaisjäännök-
siä. (W. S-m.)
Brindley /hrindlij, James (1716-72), engl.

mekaanikko, mj^llyjen ja vedennostokoneiden
rakentaja, Bridgexvater-kanavan teettäjä, suun-
nitteli useita suuria vesirakennustöitä. J. C-cn.

Brinell {e'-J, Johan August (s. 1849),
ruots. metallurgi, v:sta 1903 Tukholmassa tun-
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koottuina 1885 13 nid.

en kritiken", 1882-:

Brink van den ks.

Brinkkala ks. P r i

Brinkman, Karl

netun „Järnkontoret" liikkeen yli-insinöörinä

;

olevimpia rauta- ja varsinkin teräslajien tunti-

joita ja tutkijoita; julkaissut lukuisia laajoja

tutkimuksia teräslajeista ja keksinyt m. m.
uuden menettelytavan teräksen kovuuden ja

kestävyyden määräämiseksi. B. on saanut sekä

kotimaastaan että muualta huomattavia kunnia-
palkintoja. iS'. V. II.

Brink, Jan te n (1834-1901), alankom. kir-

jallis-historioitsija ja kirjailija. Alkuaan kou-

lunopettaja. sittemmin professori. Kirjoittanut

uudemman kirjallisuuden alalta sarjan tutkiel-

mia, joita kuitenkin haittaa yksipuolinen viha-

mielisyys uusia suuntia vastaan. Kaunokirjaili-

jana tuottanut lukuisan määrän romaaneja ja

novelleja. „Romans en novellen" ilmestyneet

ja „Litterarische schetsen

17 nid. V. K-i.

Bakhuizen.
n k k a 1 a.

Gustaf von (1764-

1847), ruots. diplomaatti ja runoilija, kirjoitti

myöskin saksan kielellä. Oleskellen nuoruutensa
ajan Saksassa, hän esiintyi ensiksi saksalaisena

runoilijana, kirjoittaen m. m. „Elegien", ,,Ge-

dichte" ; vasta 1821 hän julkaisi ensimäisen ruot-

sinkielisen runoelmansa ,.Snillets värld". Hänen
ruotsinkieliset runoelmansa ovat julkaistut ni-

mellä „Vitterhetsförsök" (1842), joiden painok-

kain osa on ..Tankebilder". Runoilijana B. on
huomattavampi rauototaiteilijana, tarkkana
runoseppänä kuin varsinaisena runoilijana;

hänen taiteellisena esikuvanaan oli antiikkinen

runous. Diplomaattina B. toimi Berliinissä ja

Lontoossa. B:llä oli suuri kirjasto, jonka hän
lahjoitti Upsalan yliopistolle, sekä rikas käsikir-

joituskokoelma, jota n. s. ..Brinkmanin arkistoa"

vielä säilytetään Trolle-Ljungbyssä Ruotsissa.

V. K-i.

Brinz, AI oy s von (1820-87), saksal. lain-

oppinut ja valtiomies; tunnettu roomalaisen oi-

keuden tutkija; pääteos: ,,Lehrbuch der Pan-
dekten" (3:s painos 1876-94, 4 nid.). O. K:7)en.

Brio (it.), vilkkaus; con brio, brioso =

eloisasti.

Brion, Friederike Elisabeth (1752-

1813), „Friederike von Sesenheim" nimellä tun-

nettu Goethen elämäkerrasta, papintytär Sesen-

heimistä, johonka Goethe Strassburgissa oles-

kellessaan 1770 tutustui ja rakastui, ja jonka
lyhyen, epäilyihin rauenneen rakkaustarinaa

hän ihanasti on kuvaillut .,Diehtung u. Wahr-
heit" kirjassaan. — B., johon runoilija Reinhold

Lenz tulisesti rakastui, eli loppuikänsä naima-
tonna vanhemman siskonsa luona. V. K-i.

Brisantti -kuula (< ransk. briser = musertaa)

,

tykistön heittokappale, joka on täytetty jollakin

räjähdysaineella, niink. dynamiitilla, meliniitillä

j. n. e., jolla on hyvin musertava vaikutus. —
Brisantti-kranaatti on verrattain pitkä heitto-

kappale (3-5 kaliberia), jota varsinkin käyte-

tään ammuttaessa suurilla tykeillä, linnoituk-

sista ja panssarilaivoilta. M. v. H.

Brisanttinen (ransk. 6riser = musertaa) . Bri-

sauttisiksi nimitetään sellaisia räjähdysaineita,

jotka räjähtäessään palavat hyvin lyhyessä

ajassa.

Brisbane [zbein], brittiläis-austraalialaisen

Queenslandin valtion pääkaupunki B.-joen suulla

ja Moreton-lahden rannalla; 125,672 as. (1904).
B:ssa on puistoja, monta kirkkoa, hallitusraken-
nus, kasvit, puutarha, sairaaloita ja kouluja.
Kuvernöörin asunto ja hallituksen sija; katol.

arkkipiispan- ja anglikaaninen piispanistuin. —
B. sai alkunsa 1824 syntyneestä rangaistussiirto-

lasta ; se on nyk. Queenslandin tärkein satain.a

vei.stämöineen ja telakoineen. V. 1903 kävi B:ssa
593 laivaa, yht. 853,707 tonnin vetoista. Lahden
toisella rannalla on etukaupunki B. South,
25,481 as. (1901). (W. S-m.J
Brise (ransk.), miekanliike, jolla vastustajan

ojennettu miekka sysätään kierteisellä liikkeellä

voimakkaasti ojennussuunnastaan, joten vastus-

taja ,,paljastuu"; ojennus ja hyökkäys. -Iskin-.

Briseis [hrlsei's] (,,tyttö Brisan kaupungista"
Lesboksesta) , Iliadissa Akhilleuksen (ks. t.)

lempiorjatar, jonka Agamemnon rii.stää, siten

aikaansaaden Akhilleuksen pitkällisen, akhaia-
laisille turmiollisen vihan. E. B-n.
Brisingamen, muinaisskand. mytologiassa

taivaanjumalattaren Freyjan kaulakoriste, jonka
ilkeä Loki häneltä ryöstää, mutt.a jonka taivaan-
sillan (sateenkaaren) vartija Heimdallr taas

voittaa takaisin. Taistelu tapahtui kaukana
lännessä, valtameren pohjalla. B. esiintyy myös
usean muun germ. kansan tarustossa (m. m.
muinaisengl. Beowulf-tarussa). Y. W.
Brisson [brisö'], Eugöne Henri (s. 1835)

,

ransk. valtiomies ; toimi keisarivallan aikana
asianajajana ja sanomalehtimiehenä ; valittiin

1871 kansalliskokoukseen, jossa liittyi äärimäi-

seen vasemmistoon; v:sta 1876 edustajakamarin
jäsen; oli 1881-85 kamarin presidenttinä; muo-
dosti 1885 ministeristön, joka erosi jo samana
vuonna ; oli jälleen kamarin puheenjohtajana
1894-98. Viimemainittuna vuonna B. oli lyhyen

aikaa pääministerinä radikaalisessa ministeris-

tössä, joka pam iilulle Dreyfusin jutun tarkas-

tuksen ; tätä nykyä edustajakamarin presidentti.

B. on radikaalisen puolueen johtomiehiä ja suo-

ran ja rehellisen luonteensa tähden yleisesti ar-

vossa pidetty ; hän on myöskin kaksi kertaa ollut

presidenttiehdokkaana. J. F.

Brissot [brisö'J, Jean Pierre (1754-93),

ransk. vallankumousmies, oli ensiksi asianaja-

jana, mutta antautui pian kirjalliselle alalle.

Vallankumouksen puhjetessa B. oleskeli perusta-

mansa „Neekeriystäväin seuran" toimissa Ame-
riikassa, palasi silloin Pariisiin ja alkoi jul-

kaista „Le patriote frangais" lehteä, jossa hän

loistavasti taisteli rojalisteja vastaan. Syysk.

1791 hänet valittiin lakialaativaan kansallis-

kokoukseen, jonka ulkoasiain valiokunnassa hän

pian tuli johtavaan asemaan ja tuntuvasti vai-

kutti sodan julistamiseen Euroopan valtoja vas-

taan. Konventissa hän kannattajineen („brisso-

tistit") liittyi girondisteihin ja oli Robespierren

ja Danton'in kiihkeimpiä vastustajia. Kesäk. 2

p. 1793 konventin syytteenalaiseksi panemana
B. pakeni, mutta joutui vangiksi, vietiin vallan-

kumoustuomioistuimen eteen, tuomittiin kuole-

maan ja mestattiin yhdessä 20 muun girondistin

kanssa lokak. 31 p. Hänen vankeudessa kirjoit-

tamansa muistelmat julkaisi 1830 hänen poi-

kansa. K. B:dt.

Bristol [bristl]. 1. Lounais-Englannin tär

kein kauppakaupunki, itsenäinen hallintoalue

:

363,223 as. (1906). Sijaitsee Avon-joen kummal-
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lakin puolen, 10 km siitä, missä tämä laskee
Se%ern-jokeen, n. s. Midland- ja Great Western-
ratojen varrella; se on kanavilla sekä Severn-
että Thames-joen yhteydessä. B:n pääosa sijait-

see Avon-joen oikealla puolella, vastapäätä sitä

ovat Redcliffin ja Cliftonin etukau-
pungit, jälkimäinen jyrkällä rinteellä, hotellei-

neen, puistoineen ja urheilupaikkoineen. B:ssa on
m. m. 100 kirkkoa, tärkeimmät ovat St. Mary,
tuomiokirkko, Tapaninkirkko ja temppelikirkko,
kaikki 12-15:nneltä vuosis. ; raatihuone, teatte-

reja, pörssi y. m. Joen yli on rakennettu 214 m
pitkä ja 88 m korkea ketjusilta. Bristol-
kanavan (ks. t.) korkea nousuvesi kohoaa ah-
taassa Avon-joessa vielä korkeammalle, aina 12
m:iin, helpottaen suurempienkin laivojen pääsyä
kaupunkiin saakka nousuveden aikana. B:iin

Chftunin äilta Bribtulisibu.

päästään sekä kanavaa, keinotekoista jokivartta,
Newcut Avonia, että vanhaa jokivartta pitkin,

B:n satamanedusta on King Road, sen ulkosatama
telakoineen Avonmouth. Kaupunki oh aikanaan
Lontoon jälkeen Englannin tärkein, sieltä lähti

1838 ensimäinen höyrylaiva Euroopasta Ameriik-
kaan. Jo 18:nnella vuosis. Liverpool sen voitti,

mutta vieläkin B. on tärkeä tuontikauppakau-
punki. Tärkeimmät tuontitavarat ovat vilja, liha,

sokeri, juusto ja vuoriöljy. Se käy vilkasta kaup-
paa Irlannin, New Foundlandin, Länsi-Intian,
Etelä-Ameriikan, Mustan-meren satamien. Espan-
jan ja Portugalin kanssa sekä myöskin rannikko-
kauppaa. B:n teollisuus tuottaa sokeria, tupak-
kaa, nahkatavaroita, saippuata ja lasia. Vienti-
tavarat ovat rautatavarat, tupakka ja kupari.
1904 kävi B:ssa 8,334 laivaa (yht. 1,737.000 ton-
nia). Tuonnin arvo s. v. oli n. 297 milj. mk. ja

viennin 53," milj. mk. — B:ssa on ,,University-
college" korkeakoulu, n. s. B:n institutsioni taulu-
ja geologisine kokoelmineen, kirjasto, oppikouluja
ja seminaari, tähtitorni, lääketiet, korkeakoulu,
suuria armeliaisuuslaitoksia y. m. Piispanistuin.
— B. on vanlia kelttiläinen Caer Briio, brittien
kaupunki, jonka nimen anglosaksit muuttivat
BricgstuirikM, ..siltakaupungiksi". B:ssa on
monta muistomerkkiä sekil kelttiläiseltä että
roomalaisajalta. Täältä lähtivät 16;nnella vuosis.

tärkeät Cabotin (ks. C a b o t o) retkikunnat.
Orjakaupan kukoistusaikana B. otti vilkasta
osaa siihen. — 2. Conueeticutin valtion kaupunki
Yhdysvalloissa, 9,643 as. (1900). Monipuolista
teollisuutta, vars. kelloja. — 3. Tennesseen ja

Virginian valtioitten rajalla sijaitseva kaupunki
Yhdysvalloissa Beaver creek-joen varrella, josta
saadaan liikevoimaa kaupungin villa-, puuvilla-
ja konetehtaisiin sekä myllyihin. 9,850 as.

(1900). Rautateitten risteyskohta. — 4. Pieniä
kaupunkeja useassa Yhdysvaltojen valtiossa.

W. S-m.
Bristol-kanava [bristl-J, merenlahti Englan-

nissa Devon- ja Wales-niemimaitten välillä ; sen
pohjukkaan laskee Severn-joki, 128 km pitkä,
8-69 km leveä, lahtirikas. Tärkeä meriliiken-
teelle. Nousuveden korkeus täällä on lahden
muodon ja suppilonmuotoisen joensuun takia
hyvin suuri, 6-9 m.

Bi'itannia [-a-J, nyk. Englannin ja Skotlan-
nin latinainen nimi, tuli käytäntöön Caesarin
aikana. B.-nimen arvellaan johtuvan kymril.
sanasta t;j(?i = kirjava, muinaisten asukkaiden
(brittien) kun oli tapana maalata ruumistaan
sinisellä värillä. Gallialaiset keltit käyttivät
heistä nimeä hrylhön, latinisoituna h7'\ianni.

Alkuväestö jakaantui gaeliseen — lännessä ja

pohj:ssa sekä kymriläiseen (brytoniseen) kieli-

ryhmään etelässä. Csesarin kertomuksen mukaan
olivat brittiläiset u.skonnoltaan, tavoiltaan, kie-

leltään ja vaatetukseltaan gallialaisten kaltaisia,

mutta raaempia sekä maalailivat ruumistaan ja

käyttivät sotavaunuja. Toisella Britannian ret-

kellään 54 e. Kr. Ca>sar voitti Cassivelaunuksen,
mutta ei tehnyt suurempia valloituksia. V. 85

j. Kr. tuli B:sta roomalainen provinssi, jonka
I»ääpaikat olivat Londinitim (Lontoo) ja Ebura-
cum (York). Se jaettiin ensin kahteen, myöhem-
min, Dioclelianuksen aikana. 4:ään maakuntaan.
V. 122 j. Kr. Hadrianus rakennutti 120 km pit-

kän vallin pitkin provinssin pohj.-rajaa ; tämä
erotti B:n Kaledoniasta (B. barbara). Viime-
mainitun maan asukkaiden, piktien ja skottien,

alituiset hyökkäykset sekä käskynhaltijoitten
riidat vaikuttivat sen, että Honorius keisari 407

luopui B:sta. jolloin maa joutui aivan turvatto-

maksi. Myöhemmin kun Gallian käskynhaltija
Aetius epäsi Vortigerilta, Kentin ruhtinaalta

apunsa, kutsui tämä saksilaiset avukseen. Nämät
tulivatkin 449-50, mutta asettuivat tänne asu-

maan (a n gl o s a k s i t, ks t.) ja tunkivat tiel-

tään brittiläiset osaksi länteen nyk. Walesiin,

osaksi pois koko maasta. Kanaalin yli Bretag-
neen, B. minoriin (ks. Bretagne). W. S-in.

Britannia cismarina f-a'- -rV-J, B. m i n o r

(„meren tällä juoleu oleva B.", „pienempi B."),

Bretagnen lat. nimi.

Britannia-metalli, metallilejeerinki, joka sisSl-

tiiä n. 80-90% tinaa, 1,5-5% kuparia sekä loput

antimonia; väriltään sinertävän valkoinen, hel-

posti taottava. Siitä valmistetaan paljon talous-

kapineita kuten keitinastioita, lusikoita, kahve-
leja j. n. e. fW. B.)

Britannia minor [-a- mi] ks. Britannia
e i s m a r i n a.

Britannia-silta, Englannis.sa, suurenmoinen
siltarakennus mantereelta Anglesey-saarelle Me-
nai-salmen yli, 559 ra pitkä. Rob. Stephensonin
ja W. Fairbairnin rakentama (1846-50). Sen
muodostaa kaksi neliskulmaista takorautaput-
kea. joita kolme 30 m korkeata pylvästä on tuke-
massa. Sillan yli käy rautatie, kulkien tunnelin-

tapaisten putkien kautta. Sen korkeus sallii

suurimpienkin laivojen kulkea sen alitse.
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Britannicus [a'-],

Claudius Tibe-
r i u s B., keisari Clau-
diuksen ja Messalinau
poika, synt. 41 j. Kr.,

syrjäytettiin valtaistui-

melta ja julistettiin

vähämieliseksi, kuu
Agrippina (ks. t.) sai

Claudiuksen määrää-
mään oman poikansa
Neron seuraajaksi ; 55
Nero hänet surmautti.
Racine on eräässä
murhenäytelmässä kä-
sitellyt B:n kohtaloa.

British association
[britis 3sotisie'isii], engl.

tiedeseura, minkä v.

1831 perusti Brewster
(ks. t.j. B. a. pitää joka
vuosi kokouksen jossa-

kin suuressa englanti-
laisessa kaupungissa (siirtomaissakin). Se on
jaettu 11 tiedekuntaan matematiikkaa ja fysiik-

kaa, kemiaa, geologiaa, eläintiedettä, maantie-
dettä, kansantaloutta ja tilastotiedettä, meka-
niikkaa, antropologiaa, fysiologiaa, kasvitiedettä
sekä pedagogiikkaa varten ja panee toimeen tie-

teellisiä tutkimuksia ; sillä on ollut suuria an-
sioita tieteiden kehityksessä. V:sta 1833 on se

julkaisuissaan „Reports" antanut tietoja töis-

tään. (V. V. K.)
British Baluchistan [britis bälatsistan] 1.

Englannin B., Kelatin kaanin 1879 luovut-
tama alue Quettan kaupungin ympärillä, kuuluu
nykyään Englannin Etu-Intiaan; 118-628 km-,
308,246 as. (1901). ks. B e 1 u t s i s t a n.

British Burma [britis bSno] ks. B i r m a.

British Columbia [britis k9la'mbioJ (E n g-

lannin C), Dominion of Canada
siirtokunnan provinssi Tyynen-meren ja Kallio-
vuorten välillä, 926,100 km% 178.657 as. (1901).
ks. Kanada.

British empire league [britis empaia UgJ,
yhdistys, jonka tarkoituksena on entistä lähem-
män yhteyden aikaansaaminen Englannin ja sen
siirtomaitten välillä; perustettiin 1895 kaksi
vuotta aikaisemmin hajonneen ,,Imperial federa-

tion league"n sijalle.

British Guiana [britis giä'n3j. Englannin
siirtomaa, ks. Guyana.

British Honduras, Englannin H. (ks. t.)

,

siirtomaa Keski-Ameriikassa.
British Museum [britis mjiizVsm], Englan-

nin kansan omistama museo Lontoossa, sisältävä

suurenmoiset luonnontieteelliset ja historialliset

kokoelmat sekä kirjaston. Saanut varsinaisesti

alkunsa 1753, jolloin parlamentin päätöksellä
lunastettiin Sir H. Sloanen keräämät melkoiset
luonnontieteelliset kokoelmat ja kirjasto. Tämä
pohjakokoelma oli koottu silmälläpitäen sitä peri-

aatetta, että se sisältäisi eri maista kaiken sen,

mikä oli „harvinaista ja outoa", mutta ennen
pitkää alettiin sitä järjestelmällisesti kartuttaa
parlamentin auliisti myöntämillä apuvaroilla ja

yksityisillä lahjoituksilla. Viimemainituista ovat
merkittävimmät Sir A. W. Franksin lahjoittamat
majolikakokoelmat ja n. s. „Kings library", ku-

British .Museum.

ningas Yrjö III: n n. 65,000 nidettä sisältävä

kirjasto, jonka hänen poikansa lahjoitti museolle.

Ostoista ovat arvokkaimmat n. s. Elginmarmorit,
s. o. Ateenan Parthenonin friisit ja otsikko-

ryhmä, jotka Englannin lähettiläs Konstanti-
nopolissa, Elgin, 1801-03 antoi murtaa paikoil-

taan ja toimitutti Lontooseen (lunastetut 1816).
Tavattoman tärkeät ovat myös museon kustanta-
main retkikuntain itämailta kaivamat ja hank-
kimat, nyt museossa säilytetyt esineet, Hali-

karnassoksen Mausoleum, osia ent. Ephesoksen
Artemiin temppelistä, Mykenalaisen n. s. Atreun
aarrekammion pilarit y. m. sekä egyptiläinen
kokoelma, jossa on m. m. 1801 tuotu n. s. Rosetta-

kivi ; tässä kivessä olevain kirjoitusten nojalla

ensin opittiin hieroglyfejä lukemaan.
Briti-sh Museum käsittää 12 osastoa (depart-

ments). Luonnontieteelliset — eläintieteellinen,

kasvitieteellinen, mineraloginen ja geologis-

paleontologinen — sijaitsevat nyt eri rakennuk-
sessa, vaikka ne luetaan British Museumiin kuulu-

viksi ja ovat yhteisen ylijohdon alaiset. Muut 8

osastoa — painetut kirjat, käsikirjoitukset, itä-

maiset kirjat ja piirrokset, egyptiläiset ja assy-

rialaiset, sekä kreikkalais-roomalaiset antikvitee-

tit (muinaisesineet), brittiläiset ja keskiaikuiset

sekä kansatieteelliset kokoelmat, rahat ja mita-

lit, kuparipiirrokset ja piirustukset — ovat

yhteisessä suuressa rakennuksessa, jota alettiin

rakentaa 1823 ja jota viimeksi 1905 laajennet-

tiin. Sen fasadia (otsikkoa) koristaa 44 jooni-

laista pilaria ja se on 112 m pitkä. Yläkerrok-

sessa ovat laaja kokoelma kreikkalaisia maljak-
koja, egyptiläiset muumiot, eri uskontojen anti-

kviteetit, muinaistieteellis-kansatieteelliset ko-

koelmat, lasit ja posliinit, mitallit y. m. Ala-

kerrassa ovat kreikkalais-italialaiset. Englan-
nista löydetyt tai muualta tuodut kivikirjoituk-

set ja veistokset, egyptiläiset samoin, sekä käsi-

kirjoitukset, kartat ja piirrokset, ynnä kirjaston

lukusali, valtava kupukattoinen työhuone, jossa

yhfaikaa on tilaa 485 tutkijalle, ja on avoinna
arkipäivinä vuodet umpeensa klo 9:stä aamulla
klo 7;ään tai 8:aan illalla. Kirjasto sisältää ny-

kyiiän kolmatta miljoonaa nidettä maailman kai-

killa kielillä, ja on siitä sen lukusalissa olemassa
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British Museum. Lukusali.

«riiiomainen monisatafolionidoksinen aakkoselli-

ueu luettelo. — Lukusalia käyttää vuosittain

kolinat tasataatuhatta tutkijaa.

Mu.scou eri osa.stot ovat konservaattorin (kee-

per) johdettavina, ja hänellä on apulaisinaan
asistentteja. Ylimpänä hallintona ovat erikoiset

luottamusmiehet (trusteesj, jotka ovat parla-

mentille vastuunalaiset. Museon vuotuinen
määräraha on yli 4,000,000 Smk. Kokoelmat
ovat joka päivä kautta vuoden maksutta ylei-

sölle avoinna. Museon toimesta julkaistaan laa-

joja teoksia ja toimitetaan tutkimusretkikuntia
vanhoihin sivistysmaihin. A. il. T.

British North America /britis no]) 3me'rik3],

siirtomaa-alue. Englannin Poh j.-A m e-

r i i k k a, ks. K a n a d a.

British South Africa Company fbritis sauP
ufrika kainji.inil ks. Englannin Etelä-
Afrikan kauppaseura.

Britsi (saks. hritnrhe), puinen makuulava.
Britska (ven.), keveät, puoleksi katetut vau-

nut etenkin Puolassa (puol. hryczka) ja Länsi-

Venäjällä. B. on lainattu samaa merkitsevästä
saks. sanasta Birutsrhe ja se taas it. biroccio

sanasta, joka merkitsee kaksipyöräisiä rattaita.

J. J. M.
Brittein-saaret (engl. British Isles), Euroo-

pan länsirannikolla sijaitseva, tämän maanosan
mannerjahistalta kohoava saariryhmä Pohjan-
meren ja Atlantin valtameren välillä. Niihin
kuuluvat paitsi molempia pääsaaria. Isoa-Bri-
tanniaa ja Irlantia seuraavat saaret ja

saariryhmät; Man, H e b r i d i t, O r k n e y-

saaret, S h e t 1 a n d i n-s a a r e t (ks. erikois-

artikkeleja) sekä suuri joukko (yhteensä 1,12")

pienempiä saaria; 314,339 km', n. 45 milj. as.

Pohjoisin kohta on 60° 52' Unst-saarella, eteläi-

sin Seilly-saarilla, 49° 53' pohj. lev.; itäisin

niemi, Lowestoft ness on 1° 45' it. pit. ja läntisin

Blaskets-saari, 10° 40' länt. pit. Saaret muodos-
tavat, Man- ja Kanaali-saaria lukuunottamatta.
Iso n-B ritannianja Irlannin yhdis-
tetyn kuningaskunnan (ks. t.)

.

Brittiläiset (lat. britn'nni 1. ftrt((j'ne«, engl.

britotift), kelttiläinen heimo, johon nykyi.sen

Englannin vanhimmat historiallisesti tunnetut

asukkaat kuuluivat ja

joiden mukaan Ison-

Britannian saari on
saanut nimensä. Nyk.
b. = englantilaiset.

Brixi, Franz (1732-

71), böömil. kirkko-
säveltäjä, jonka mes-
suja vielä nykyään
Böömissä esitetään.

Briza, r ä p e 1 ö, suku
einäkasvien heimossa.
Tähkylät pitkäperäisiä,

riippuvia, herttamaisen
pyöreitä. Meillä yksi

laji B. media joks. har-

vinaisena eteläosassa

maata. B. maximan ja B.

//nuoria viljellään ylei-

sesti kukkavihkoihin.
Brjansk, piirikau-

punki Venäjällä Orelin

kuvernementissa Desna-
joen varrella Orel-Riiau ja Moskova-Kiovan
ratojen risteyksessä. Venäjän vanhimpia rauta-

kaivoskaupunkeja. 24,781 as.

(1897). Erilaatuisia rautateh-

taita. Puutavara- ja hamppu-
kauppaa.
BrjuUov (Brulow). 1.

Aleksandr Pavlovits
il798-1877), ven. arkkitehti

(saksalaisista vanhemmista)

,

opiskeli etupäässä Roomassa jn

tuli rakennustaiteen professn-

riksi Pietarin taideakatemiaan.
Pietarissa hän (Strassovin
kanssa) rakensi uudelleen 1838 ;

palaneen Talvipalatsin. Sitä-

'

paitsi hän on m. m. rakentanut
kirkkoja (esim. Pietarin evan-
kelisen kirkon) ja Pulkovan
observatorin. — 2. Karl P a v-

lovit.s (1799-1852), edellisen veli. ven. maa-
lari, oli matkoilla itämailla ja Roomassa, jo.ssa

m. m. maalasi yleistä huomiota herättäneen,
loistavanvärisen pääteoksensa ,.Pom|ieijin vii-

m/>inen päivä" (1830-33, Pietarin Eremitagessa).
li. toimi Pietarin taideakatemian professorina
ja edustaa Venäjällä Delarochen ja belgialaisten
koloristista historiamaahiusta. E. R-r.
Brjus ( B r u c e) . 1. J a k o v V i 1 i m o v i t 3 B.

(1070-1735), ven. kenraali, kreivi, oli erään 1650-

luvuUa Venäjälle muuttaneen skotlantilaisen

I)oika, harjoitti matemaattisia opintoja ja tuli

1098 insinööriupseeriksi : Narvan taistelun jäl-

keen (1700) hän puuhasi Venäjiin tykistön paran-
tamista ja otti osaa Pietari Suuren sotatoimiin:
niinpä hän oli mukana Piihkinälinnaa valloitet-

taessa (1702), samoin Nevanlinnan (1703), Nar-
van ja Ivangorodiu (1704) valloituksessa, otti

osaa Liesnan ja Pultavan tappeluihin sekä Riian
valloitukseen (1710) ; oli mukana Pruth-joella

(1711) ja komensi 1712-13 Pommerissa ja Hol-
steinissa Venäjän. Tanskan ja Saksin yhdisty-

neitten joukkojen tykistöä. 1717 hän nimitettiin

.senaattoriksi, oli rauhansovittajana .Vhvenan-
maan kongressissa (ks. t.) 1718 sekä sitten

Uudenkaupungin rauhaa tekemässä (1721).

Briza niediii.

tilbkyla, h kaleet,

f kukka, rf hetiii

ja eniiiv.
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2. Roman Vilimovits B. (1667-1720),

etlellisen veli, tuli Pietarin kaupungin ylikomen-
tajaksi 1704 ja johti venäläisten sotatoimia Suo-

messa Maydellia Ja Lybeckeriä vastaan, vaikutti

Viipurin antautumiseen (1710) sekä valloitti

Käkisalmen (1710), jonka jälkeen hän korotet-

tiin kenraaliluutnantiksi. K. O. L.

Br. m. (lat.) =brevi manu (ks. t.).

Broad cuurcli [bröd tiäts] (engl.)
,
„lavea" eli

„väljä kirkko", eräs suunta Englannin valtio-

kirkossa, ks. Anglikaaninen kirkko.
Broad-way [brOd tie'ij, New Yorkin tärkein

katu. 3:n kilometrin pituinen.

Broadwood and Sons [brödiuid 3n sanz], lon-

toolainen, 1732 sveitsiläisen Tschudi'n perustama
pianotehdas, jonka perustajan jälkeen otti hal-

tuunsa John Broadwood. Liike on alallaan Eng-
lannin suurin.

Broberg [-H-], Karl Teodor (18-19-1901),

pappi ja koulunjohtaja. Kun Suomeen v. 1883

perustettiin ensimäinen yhteiskoulu, ,,Läroverket

för gossar oeh flickor" Helsingissä, tuli B. sen

johtajaksi ja uskonnonopettajaksi, pysyen näissä

toimissa kuolemaansa saakka. V. 1886 hän teki

matkan Pohjois-Ameriikan Yhdysvaltoihin tu-

tustuakseen yhteiskouluaatteeseen sen koti-

maassa.
Broca [-kä'}, Paul (1824-80), ransk. lääkäri,

kliinillisen kirurgian professori Pariisissa. Pe-

rusti v. 1860 „Soci(?tÖ d'anthropologie" seuran

ja 1876 „Institut antropologique"' laitoksen. Tun-
nettu kraniometrisistä mittauksistaan ja tutki-

muksistaan aivojen toiminnasta (puhekeskus)

.

Teoksia: ..Des an4vrysmes et de leur traitement"

(1856) ;
„Trait^ des tumeurs" (1865-69) ; „M6-

moires sur les caractSres physiques de Thorame
prehistorique" (1869).

Brockelmann, Carl (s. 1868) , saks. orienta-

listi, on julkaissut joukon teoksia seemiläisen

filologian eri aloilla: ..Lexicon Syriacum" (1895),

..Gesch. der arab. Litteratur" (1902), ..Syrische

Grammatik" (1899), „Grundriss der vergl. Gram-
matik der semit. Sprachen" (1908) y. m. K. T-t.

Brocken (lat. Mons Bructerus, saks. myös
Blocksberg), Saksassa, Harz-vuorten korkein
huippu, 1,142 m yi. merenp., laaja, lohjennut gra-

niittihuippu, jolla on majatalo, näkötorni sekä
ilma- ja kasvit, asema. Rautatie. B:lla raivoa-

vat usein ankarat myrskyt, joten puukasvulli-

suutta ei ole sen huipuilla, mutta ruohokasvulli-

suus on sille aivan ominainen. — Blocksberg
(ks. t.) nimisenä vuori esiintyy kansansaduissa.

B:n kaakkoispuolella aukeaa laaja Brockenfeldin
turvesuo, josta Oder, Oker, y. m. joet saavat
alkunsa. W. 8-m..

Brockenhuus, Frans (1518-69) , tansk. soturi,

oli kauemman aikaa Nyborgin linnan läänitys-

miehenä ja tuli 1562 valtaneuvokseksi. Oltuansa
seitsenvuotisessa sodassa Ruotsia vastaan tanska-

laisten huomattavimpia päälliköitä niin maalla
kuin merelläkin, kaatui hän sodan viimeisenä

vuotena Varbergin piirityksessä. (K. O.)

Brockes, Barthold Heinrich (1680-

1747), saks. runoilija, välittää muodollisesti ja

kielellisesti ranskalaisen makusuunnan voitolle

pääsemistä italialaisesta Saksan aikaisemmassa
kirjallisuudessa. Hänen ihaillut luonnonkuvauk-
sensa ..Irdisches Vergniigen in Gott" ovat ku-

vauksia ja todistuksia luojan kaikkihyvyydestä,

ja vaikkapa niissä onkin runollista hienoa
luonnontunnetta, häiritsee niissä nykyaikaista
lukijaa niiden vahva teologinen väritys. Thom-
sonin ja Popen teoksia hän on myöskin kään-
tänyt saksan kielelle. V. K-i.

Brocket [brokit], kauppala Yhdysvalloissa,
Pohj.-Dakotan valtiossa. N. 600 suomalaista
(1904), pääasiallisesti maanviljelijöinä. Ensimäi-
set asettuivat tänne vv. 1883-84.

Brockhaus, saks. kirjankustantajasuku, kotoi-

sin Westfalenista. F. A. Brockhausin nimellä tun-

netun suuren kustannus- ja kirjakauppaliikkeen
perustaja oli Friedrich Arnold B. (1772-

1823), joka 1804 pani Amsterdamissa alulle sak-

salaisen kustannus- ja kirjakauppaliikkeen, jonka
hän 1811 siirsi Saksaan, ensin Altenburgiin ja

1818 Leipzigiin. Liikkeen menestyksen perusti

tietosanakirja, joka on tunnettu ,,Brockhaus'
Konversations-Lexikon"in nimellä. Sen olivat

toiset panneet alulle 1796, mutta vasta B., joka
osti sen oikeudet 1808, sai sen täydellisenä julki-

suuteen ja hänen elinaikanaan siitä ilmestyi neljä

uutta painosta (I5:s painos 1901-04, 16 osaa ynnä
täydennysosa) . Muista liikkeen johtajista mainit-

takoon Heinrich B. (1804-74) . Liike, jolla on
haaraosastoja Pariisissa ja Lontoossa, on paitsi

mainittua tietosanakirjaa, isommassa ja pienem-
mässä (5 painos 1906, 2 osaa) laitoksessa, jul-

kaissut m. m. Erschin ja Gruberin „Allgemeine
Encyklopädie der Wissenschaften und Kiinste"

(1818-90, 167 nidosta), filosofien J. H. Fichten,

D. F. Straussin, Schopenhauerin, Kuno Fischerin,

useimpien löytöretkeilijöiden ja maantieteili-

jöiden teokset. Liikkeen kirjapainosta lähtee

vuosittain n. 60 miljoonaa ja maantieteellis-tai-

teellisesta laitoksesta n. 20 miljoonaa paino-

kappaletta. Sen henkilökunta nousee 780:een.

Liikkeen 100-vuotisjuhlaan 15 p. lokak. 1905

toht. Eduard B. julkaisi sen historian. J. J. M.
Brockton [broktnj, kaupunki Y'hdysvalloissa

Massachusettsin valtiossa, etelään Bostonista;

40,063 as. (1900). Jalkinetehtaita.

Brodeerata (ransk. broder), ommella koru-

ompelu.a ; koristella.

Brodskij, Adolf (s. 1851), ven. viulunsoit-

taja, oli 1882-92 opettajana Leipzigin konserva-

torissa, siirtyi sitten New Yorkiin ja tuli 1895

Manchesterin musiikkiopiston johtajaksi; eri-

tyisesti tunnettu kvartettisoittajana. /. K.

Brödy, Sandor [brödi sändorj (s. 1863)

,

unk. kirjailija, käsittelee ransk. naturalistien

tapaan etup. elämän varjopuolia. Hänen teok-

sistaan mainittakoon novellikokoelmat: ,,Nyo-

mor" („Kurjuutta", 1884), „Emberek" („Ihmi-

siä", 1888) ja „Szineszv6r'' („Näyttelijäverta",

1891), romaanit: „Faust orvos" („r. tohtori",

1888) ja „Don Quixote kisasszony" („Neiti D.

Q.", 1888) sekä näytelmä „A tanitönö" („Opet-

tajatar", 1900).

Brodzinski [-i'-J, Kazimierz (1791-18-35)

,

puol. runoilija, otti upseerina osaa Napoleonin

sotaretkeen Venäjää vastaan ja oli 1822-31 Var-

sovan yliopistossa estetiikan professorina, jossa

toimessa liän luentojensa kautta suuresti vai-

kutti romanttisen kirjallisuussuunnan voittoon

Puolassa. B:n runot ovat herttaisia ja kansan-

omaisia. Huomattavin hänen runollisista tuot-

teistaan on viehättävä idylli „Wieslaw" (1820).

J. J. M.



1271 Brofeldt—Broman 1272

Brofeldt, Juhani ks. Aho, Juhani.
Broglie [broljj, alkujaan piemontelainen suku

(Broglio 1. Broglia).
1. Victor Francois B. (1718-1804), B:n

herttua, ransk. marsalkka, taisteli Italiassa ja

Itävallan perintösodassa, otti sitten osaa seitsen-

vuotiseen sotaan ja voitti Braunschweigin hert-

tuan Ferdinandin Bergenissä (lähellä Frankfurt
a. Mainia) 1759, jonka johdosta Saksan keisari

antoi hänelle saksalaisen ruhtinaan arvon. Sa-

man vuoden lopulla hän tuli Ranskan joukkojen
ylipäälliköksi ja marsalkaksi, mutta erotettiin

17G2 hovijuonien johdosta. 1764 B. nimitettiin

Metzin ja Lothringenin kenraalikuvernööriksi.
Vallankumouksen puhjetessa B. tuli sotaministe-

riksi, mutta joukkojen siirryttyä vallankumouk-
sellisten puolelle hän lähti pois maasta. V. 1792
sotaretken aikana B. johti kuninkaan veljien ar-

meiaa, siirtyen sitten Englannin ja sen jälkeen

(1797) Venäjän palvelukseen.
2. Charles Frangois B. (1719-81), B:n

kreivi, edellämainitun veli, nimitettiin 1752 lähet-

tilääksi Varsovaan, jossa hän Ludvik XV:n anta-

man salaisen tehtävän mukaisesti koetti vaikut-

taa Conti'n prinssin pääsemiseksi Puolan valta-

istuimelle. Vastustajainsa juonien johdosta B.

1758 kutsuttiin takaisin, mutta yhä edelleen

hänelle kuninkaan käskystä ministeristön tietä-

mättä ilmoitettiin Ranskan lähettiläiden ja val-

tiollisten asiamiesten lähettämäin viralli.sten

raporttien sisältö: näiden nojalla B., joka
kamaripalvelijain välityksellä oli kuninkaan yh-
teydessä, antoi lähettiläille salaisia toiminta-

ohjeita. Tätä Ludvik XV:n ,.salaista diploma-
tiaa" B. johti myöskin veljensä alaisena ottaes-

saan seitsenvuotiseen sotaan osaa; samoin tul-

tuaan samalla kertaa kuin veljensä (1762) tiluk-

silleen karkoitetuksi. 1764 hän pääsi hoviin ta-

kaisin, mutta karkoitettiin jälleen 1773 uuden
ulkoministerin Aiguillon'in toimesta. Ludvik
XVI:n noustua valtaistuimelle B. armahdettiin,
mutta „salainen kabinetti" hävitettiin.

3. Achille Charles Luonee Victor
B. (1785-1870), B:n herttua, pääri, ensinmaini-
tun pojanpoika, käytettiin Napoleon I:n aikana
useissa diplomaattisissa tehtävissä, nimitettiin
1814 paariksi, oli Ludvik XVIIItn „perustus-
laillisen kartan" innokas kannattaja ja alkavan
taantumuksen vastustaja. Heinäkuun vallan-

kumouksen jälkeen (1830) hän oli aluksi sisä-,

sitten valistus- ja lopulta ulkoministerinä sekä
1835-36 pääministerinä ; tällöin hän teki Eng-
lannin kanssa sopiiiuiksen orjakaupan vastus-

tamisesta. „Porvarikuninkuuden" myöhempinä
aikoina B., ylpeä ja luotaan työntävä luonteel-

taan kun oli, Jiysyi julkisesta elämästä syrjässä.

Helmikuun vallankumouksen jälkeen hän 184!)

valittiin kansalliskokoukseen, jossa oli oikeiston

johtajia. V:n 1851 jouluk. 2 p:än vallankaap-
pauksen perästä hän lopullisesti vetäytyi yksi-

tyiselämään. B. harjoitti myös kirjallista työtä,

jonka tuloksia hän 1863 julkaisi nimellä „ficrits

et discours"; hänen muistelmansa julkaisi hänen
poikansa. B. oli naimisissa madame de Staelin

ainoan tyttären kanssa.
4. Jacques Victor Albert B. (1821-

1901), B:n herttua, valtiomies ja kirjailija, edel-

lisen poika, palveli Ranskan lälietystöissä, mutta
antautui helmikuun vallankumouksen jälkeen

kirjalliseen toimintaan puolustellen aikakaus-
lehdessä „Le correspondant" kirkkoa ja perustus-

laillista liberalismia. Kansalliskokouksessa, johon
hän tuli 1871, hän oli orleanistien johtajia. Piiäs-

täkseen vaarallisesta vastustajasta Thiers nimitti

hänet pian sen jälkeen lähettilääksi Lontooseen,
mutta kutsui takaisin jo 1872, koska B. yhä siel-

täkin käsin johti liikettä kuninkuuden palaut-

tamiseksi. Monarkistien avulla B. sai Thiers'in

1873 kukistetuksi, ja nyt teki Mac Mahon hänestä
pää- ja ulkoministerin. Viimemainitun toimen
hän kuitenkin vielä vuoden lopulla, ,,septennaa-

tin" tultua hyväksytyksi, vaihtoi sisäministerin

salkkuun. Ministerinä hän ajoi taantumuksel-
lista ja klerikaalista politiikkaa. Jouduttuaan
vanhojen kannattajainsa epäsuosioon B. kukistui

toukok. 16 p. 1874. Tasan kolmea vuotta myö-
hemmin, toukok. 16 p. 1877, hän uudelleen sai

Mac Mahon'ilta toimekseen ministeristön muo-
dostamisen. Kamari hajoitettiin ja uudet vaalit

julistettiin; tarkoituksena oli valitsijoihin vai-

kuttamalla saada aikaan monarkistisempi edus-

tajakamari. Mutta yritys epäonnistui ja B:n,

joka itse jäi valitsematta, täytyi erota marrask.
s. V. Sen jälkeen hän vähitellen kokonaan vetäy-

tyi politiikasta syrjään. Ranskan akatemian jä-

sen 1862. •— B. on kirjoittanut useita, osittain

hyvin huomattavia teoksia, joista enimmät 18:n-

neu vuosisadan diplomaattista historiaa koskevia
(„l'"rfd6rie II et Marie-Thf r6se", „Marie-Th6-

röse" y. m.), sekä julkaissut isänsä ja Talley-

rand"in memoaarit. K. B.dt.

Broholmen 1. Siltasaari ks. Helsinki.
Brokaatti ks. B r o k a d i.

Brokadi (it. broc-

cä'to < broccä're -

neuloa) . raskas silkki-

kangas, johon käsin

on broseerattu, ku-

dottu, kulta- ja hopea-

lankakuvioita. Oi-

keata brokadia val-

mistetaan enää aivan
vähän ja sitä käyte-
tään kallisarvoisiin

pukimiin ja huone-
kalukankaisiin. vrt.

Li r o k a t e 1 1 i. ;

BrokateUi(it. broc-

,'(7'rp = neuloa)
,

puoli- c

silkkinen kangas, jo-

hon on kudottu .suuria

silkkipintaisia kuvioita.
Bromaali (tribronuildchydi)

koumukseltaan hiiltä, vetyä,
(CBr,.CIIO) ; väritön neste.

vaikuttaessa alkoholiin ; synnyttää veden kanssa
bromaalihydraattia, valkoista. kiteLstä,

veteen lielposti liukenevaa ainetta; käytetään
hermoja raulioittavana lääkkeenä. (W. B.)

Bromaatit, bromihapon suolat, ks. Bromi.
Bromalilni, valkoista, kiteistä, helposti liuke-

nevaa jauhetta ; käytetään rauhoittavana lääk-
keenä bromkaliumiu asemesta.
Broman Ibrii], Erland (1704-57), ruots.

vapaaherra: tuli hovijunkkarina ja kamariher-
rana iloisella luonteellaan kuningas Fredrikin
erityiseksi suosikiksi ja oli kuninkaan lemmen-
seikkailuissa hänen uskottunansa. V. 1741 hovi-

nt-u-^utlaista brokadia.

vrt Brokadi.
, kemialliselta ko-

happea ja bromia
saadaan bromin

i
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marsalkaksi, 1747 vapaaherraksi ja kauppakolle-

gion presidentiksi nimitettynä !iän käytti ase-

maansa runsaiden lahjusten ottoon viranhaki-

joilta y. m., mutta oli siitä huolimatta aina

rahanpuutteessa. Politiikasta hän ei paljoa vä-

littänyt, nmtta liittyi kuitenkin hattuihin.

Broman [bru], Olof (1676-1750), ruots.

pappi ja kirjailija, synt. Rogstan pitäjässä, tuli

1703 maisteriksi Upsalassa ja palveli sitten eri-

näisissä pappis- ja opettajanviroissa, kunnes
1729 nimitettiin Hudiksvallin kirkkoherraksi.

B. oli väsymätön kokoilija ja kirjailija kotiseu-

tunsa Helsinglannin muinaisuuden ja historian

alalla, vaikka hänen kokoelmansa suurimmaksi
osaksi jäivät käsikirjoituksiksi .ja vasta meidän
päivinämme osaksi ovat tulleet painetuiksi ; hä-

nen huomattavin teoksensa on laaja „Glysisval-

iur" eli „Helsing-Boken", jonka nimi viittaa

Kudbeckilaiseen vaikutukseen. V. 1719 B. sai

lääkärinä, jota taitoa myöskin oli harjoittanut,

hoitaa Armfeltin Norjan retkeltä jälellejääneitä

suomalaisia sotamiehiä: „koko talven ja vielä

kesällä oli luonani melkein lukemattomia sai-

raita, paleltuneita, niin kenraaleja ja upseereja,

kuin sotamiehiä ja ratsumiehiä, ja sangen mo-
nelta täytyi minun sahata tai leikata molemmat
jalat, tai toinen jalka, kädet, sormet j. n. e.;

siinä oli semmoista kurjuutta, että kuoUeittenkin

täytyi sitä itkeä!" [A. Ha:germarck, „Helsing-

boken" (prosten Bromans Glysisvallur) .]

K. O.

Bromarf I. Bromarv i. 1. Kunta, Uuden-
maan 1., Raaseporin khlak., Tenhola-BromarJin
nimismiesp. ; B:n kirkolle Hangosta laivalla, tal-

visin samaa tietä n. 15 km jäitse. Tammisaaren
kautta maantietä 34 km ; luonnonkauneuden täh-

den haluttu kesänviettopaikka; 214,5 km^ joista

viljeltyä maata 2,422 ha (1901) ; 37,3854 manttaa-
lia ; talonsavuja 62, torpansavuja 275, ruoka-

kuntia 955 (1901); 4,094 as. (1906), joista n.

3,T fo suomenkiel. ; 410 hevosta, 2,005 nautaa,

lamp. l,-i24 (1907). — Kansakouluja 8; äsken

perustettu Helsingin kaupungin poikain kasva-

tuslaitos. — Teoll.-laitoksia: saha, tiilitehdas ja

dynamiittitehdas. — Kunnanlääkäri, apteekki

;

säästöpankki. — 2. Seurakunta, keisarilli-

nen, Porvoon hiippak., Raaseporin läntistä rovas-

tik., Tenholan kappeli 1677 ; itsen, khrakunnaksi
(keis. k. "/12IS65) 1872. (Hankoniemen kirkko-

herrakunta on siitä eronnut 1892). — Kirkko
puinen (1763, viim. korjattu 1885). — Riilahden

selällä tapahtui 27 p. heinäk. 1714 taistelu, jossa

Nils Ehrenskiöld joutui häviölle ja vangiksi.

[J. E. Wefvar, Fornlemningar i Raseborgs vestra

härad. Bromarf, siv. 80 j. s. (Suom. Muinaism.
Yhd. Aikakauskirja IV).] K. S.

Bromberg, hallintoalue ja kaupunki Posenin
provinssissa Preussissa. 1. Hallintoalue 11,458

km^ 723,965 as. (1905), 1. 63 km=:llä, joista

351,000 puolalaisia. Näistä on n. 276,000 protes-

tantteja, 398,000 katolilaisia ja 13,000 juutalai-

sia. Hallinnollisesti se on jaettu 14 piirikuntaan.
— 2. B:n hallinto-alueen pääkaupunki, puol.

Bydgoszcz, itsenäinen kaupunkipiirikunta, 54,231

as. (1905), n. 16,000 katolilaisia, 1,500 juutalai-

.sia. Sijaitsee Veikselin lisäjoen Brahen sekä

Fredrik Suuren rakennuttaman 26,3 km pitkän

ja 1,4 m syvän B:n kanavan varrella. Viimemai-
nittu yhdistää Brahen (Veikselin) Netzeen

(Oderiin) ; sitä kulkee vuosittain n. 1,000 yh-

teensä 90,000 tonnin vetoista laivaa. B. on tär-

keä kauppakaupunki (puutavaroita, viljaa, kar-
jaa) ; siellä harjoitetaan vilkasta teollisuutta

(myllyjä, konetehtaita). Kaupungissa on hallinto-

alueen keskusvirastot ja maa- ja amttioikeuden
sija. — Se joutui Puolan ensimäisessä jaossa
1772 Preussille, Tilsitin rauhassa 1807 Varsovan
suurheittuakunnalle ja v. 1815 jälleen Preussille.

Bromeliaceae, jäykkälehtiset, troopilli-

nen, etelä-ameriikkalainen kasviheimo yksi-

sirkkaisteii luokasta. Monivuotisia yrttejä, joi-

den omituinen ulkomuoto tekee ne helposti tun-

nettaviksi. Varsi aivan lyhyt; tasasoukat, piikki-

reunaiset, nahkeat ja jäykät, usein harmahtavat
lehdet tiheässä ruusukkeessa. Kukinnot tähkä-
tai terttumaisia. Elävät puiden päällysvieraina,

kallion raoissa j. n. e. Useiden lajien lehtien

syitä käytetään punontatöihin. B.-heimoon kuu-
luvat m. m. suvut Ananassa ja Tillandsia (ks. n.).

Brometyli ks. E t y 1 i b r o m i d i.

Bromi (kreik. irömos = vastenmielinen haju),

epämetalleihin kuuluva alkuaine; kem. merkki
Br ; at.-p. 80. Tavataan luonnossa yhtyneenä
metalleihin, varsinkin natriumiin ja magnesiu-
miin, pienissä määrin merivedessä, erinäisissä

kivennäislähteissä ja muutamissa suolakerrok-

sissa. Suurin määrä b:a saadaan nykyään Stass-

furtin suolakerroksista Saksassa niistä emä-
vesistä, jotka jäävät jälelle, kun kaliumsuolat
kiteyttämällä ovat erotetut. B. erotetaan näissä

emävesissä olevista bromisuoloista (bromideista)

tislaamalla niitä ruunikiven ja rikkihapon kera
tai nykyään melkein yksinomaan johtamalla

emävesiin klooria. B. on tummanpunaista, ras-

kasta nestettä, joka jo tavallisessakin lämmössä
muuttuu punertavan ruskeaksi ilkeänhajuiseksi

höyryksi. B:n om.-p. = 3,2 ; kiehumap. 63°. Ve-

teen liukenee b. n. s. b r o m i v e d e k s i, jolla

on sama väri ja haju kuin b:lla. Kem. ominai-

suuksiltaan b. on hyvin kloorin (ks. t.) kaltai-

nen ; se yhtyy halukkaasti useimpien metallien

kanssa muodostaen metallibromideja ja vaikut-

taa hävittävästi orgaanisiin aineisiin. B:n aikaan-

saamat palohaavat ovat vaikeasti paranevia

;

vähissäkin määrin hengitettyinä b.-höyryt vai-

kuttavat turmioUisesti hengityselimien lima-

kalvoihin. Vedyn kanssa b. muodostaa bromi-
vedyn (HBr), värittömän kaasun, jonka vesi-

liuosta nimitetään bromivetyhapoksi.
Bromivetyä valmistetaan tavallisesti tiputta-

malla b:a veden ja punaisen fosforin seokseen.

Bromivetyhapon suolat 1. b r o m i d i t (bromi-

metallit) ovat yleensä veteen liukenevia. Ve-

teen melkein liukenematon on h o p e a b r o-

midi 1. bromihopea, jota käytetään valo-

kuvauslevyjen valmistukseen (vrt. Bromi-
hopeaselatiini). Happeen b. ei suoras-

taan yhdy, mutta jos sitä liuotetaan kuumaan
ja väkevään alkaliliuokseen syntyy paitsi al-

kalibromidia alkalibromaattia I. bro-
mi h a p o n (HBrOa) alkalisuolaa. Jos alkali-

liuos on laimea ja kylmä, saadaan bromidia ja

alkalin hypobromiittia 1. bromiali-
hapokkeen (HBrO) alkalisuolaa. TV. B.

Bromialihapoke ks. Bromi.
Bromidit ks. Bro m i.

Bromihappo ks. Bromi.
Bromihopea (h o p e a b r o m i d i) ks. B r o m i.
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Bromih.opeaselatiini, gelatiini, josba on aivan
hienoksi jakaantunutta hopeabromidia. B.-emul-
sionilla päällystetään valokuvauksessa (ks. t.)

käytetyt lasilevyt, filmit ja paperit. (W. B.)

Bromivesi, Erlenmeyerin bromiveden nimellä
kulkee muudan bromisuolaliuos (bromnatriumia
40, bromkaliiimia 40 ja bromammoniumia 20 g
600 g:lle hiilihaponpitoista vettä), jota käyte-
tään rauhoittavana lääkkeenä, niinkuin bromi-
suoloja yleensä, vrt. Bromi.
Bromivety ks. Bromi.
Bromivetyhappo ks. Bromi.
Bromkaliumi (k a 1 i u m b r o m i d i) , val-

koista, kiteistä, veteen helposti liukenevaa jau-

hetta. B. vaikuttaa rauhoittavasti keskushermos-
toon ja käytetään sitä sentähden yleisesti lääk-

keenä varsinkin kaatuvatautia ja hermostumi-
sesta johtuvaa unettomuutta vastaan. Suurem-
missa annoksissa pitempiaikaisesti nautittuna
b. saa aikaan kroouillisen myrkytyksen, jonka
seurauksia ovat tylsyys, ruuansulatushäiriöt,
verenvähyys. laihtuminen, ihottumat ja muut
taudilliset oireet. W. B.

Bromkamferi, kemialliselta kokoumukseltaan
hiiltä, vetyä, bromia ja happea (C'i„H,5BrO) ; val-

koista, kiteistä jauhetta; saadaan käsittelemällä
kamferia bi omivedellä. Käytetään rauhoitta-
vana lääkkeenä sekä vastamyrkkynä strykniini-

myrkytyksissä. IV. B.

Brommius, Petrus (k. 1672 t. 1673) ,
piispa.

B. tuli ylioijpilaaksi Upsalassa 1630, maisteriksi
Greifs\valdis!.a 1643, kirkkoherraksi Narvaan
1648-54, oli välillä pappina Ruotsissa, nimitet-
tiin 1603 Narvan superintendentiksi ja 1607 Vii-

purin hiip|>akunnan piispaksi (1667-1072 tai

1673). Hänf n toimistaan maassamme on yleeijsä

vähän tietoja: joku piispantarkastuspöytäkirja
(esim. Orimattilasta) tosin on hänen ajaltaan
säilynyt. Huomattava on hänen piispaulensa
aikana tapahtunut riitaisuus Hiitolan seurakun-
talai.sten ja tuomiokapitulin välillä kirkkoher-
ran viran täyttämisestä mainitussa seurakun-
nassa. B:n poika Lars B., Turun hovioikeuden
presidentti (k. 172:!), aateloitiin 1698 nimellä
B r o 111 m e II s t e d t. A'. Ä.

Bromnatriumi (natriumbromidi) , valkoista

jauhetta; käytetään lääkkeenä samoihin tarkoi-

tuksiin kuin bromkaliumia (ks. t.), mutta sen
vaikutus on miedompi kuin tämän.
Bromofoiini (CllBrj), väritön, miellyttävän-

hajuinen, veteen melkein liukenematon, raskas
neste. Kemialliselta kokoumukseltaan ja omi-
naisuuksiltaan kloroformin (ks. I.) kaltainen;
käytetään lääkkeenä hinkuyskässä. (W. B.)

Broiuus ks. K a t t a r a.

Brongniart [bröi>ju'r]. 1. Alexandre
T h <^ o p h i 1 e B. (1770-1847). ransk. geologi, ai-

kansa etevinipiä luonnontutkijoita. On ensimäi-

senä käyttilnyt kivettymiä geologisten muodos-
tuma in iän määräämiseen ja suuresti edistänyt

paleontologian kehittymistä. Erittäinkin hän on
tutkinut tertiääriniuodostumaa, jota hän käsit-

leli yhdessä Cuvier'n kanssa v. 1835 julkaisemas-

sansa Pariisin syvänteen geologisessa kuvauk-
Re-ssa. Tehnyt laajoja tutkimusmatkoja ja jul-

kaissut lukuisia teoksia. Oli samalla Sevres'in

posliinitehtaan johtaja. P. E.

2. .\dolpheTh<5odoreB. (1801-76) , edel-

lisen poika. Oli kasvipaleontologian perustajia.

v:sta 1831 kuolemaansa asti kasvitieteen profes-
sorina Pariisin Luonnonhistoriallisessa museossa.
Hänen lukuisista teoksistaan mainittakoon
,,Hi.stoire des vegötaux fossiles . . ." (2 nid., Pa-
riisi 1827-37), joka sisälsi m. m. kuvauksia ja
kuvia enemmästä kuin 300 fossiilisesta itiökas-

vista.

Bronkiaalikatarri ks. Bronkiitti.
Bronkiaalinen hengitys, ääni, mikä .syntyy

ilman kulkiessa henkitorvessa ja sen suurem-
missa haaroissa eli ilmatiehyeissä : on melkein
sama kuin se ääni, mikä syntyy suu auki h:ta
huoahtaessa : kuuluu terveissä oloissa yltyleensä
lapsilla, aikaihmisillä sensijaan vain henkitor-

ven kohdalla ja lapaluitten välisillä tienoilla,

mutta voi keuhkojen kudoksen tiivistyessä esiin-

tyä milloin missäkin taudillisen tapahtuman
ilmaisijana. (Vastakohta: vesikulaarinen
hengitys, ks. t.). .1/. OB.
Bronkiat (kreik. bronkhos = ilmatiehyt) , henki-

torven haarat, n. s. ilmatiehyeet ; henkitorvi
haaraantuu ensin kahteen suurempaan^liaaraau:
oikeaa ja vasenta keuhkoa varten, mitkä taas
vuorostaan haaraantuvat kummankin keuhkon
lohkojen mukaan ja niin j'hä edelleen aina pie-

nempiin ja pienempiin haaroihin, joista pienim-
mät sitten kulkevat broukioli nimisinä päät-

tyen ilniarakkuloihin. M. 0-B.
Bronkiektasia (kreik. ironfc/ios = ilmatiehyt,

ja eÄ:fo6i.s = laajennus)
,
joittenkuitten kroonillis-

ten tautien (keuhkotaudin, pitkällisen keuhko-
katarrin) aiheuttamien tulehdusten .synnyttä-

mät paikalliset laajennukset ja koverruk.set, joit-

ten merkitys yleensä riippuu alku-taudin luon-

teesta; vähemmät b:t eivät useinkaan paljoa
haittaa tee. M. 0-B.
Bronkiitti (lat. bronchi'tis < kreik. bronkhos

= ilmatiehyt) . keuhko- 1. rintakatarri.
bronkiain limakalvon tulehdus. Akuuttinen
b. esiint}'y usein n. s. vilustumisen seurauksena
ilmeten äkillisenä tautina, jonka tunnuksellisena
ilmaisuna on liman ja yleensä yskösten eritty-

minen keuhkoista, mikä sitten yskimisen tahi

rykäsemisen avulla poistuu ruumiista; tätä tau-

tia, jota asianhaarain mukaan kestää eri kauan,
seuraa usein alussa kuume. Akuuttinen b. voi

myöskin aiheutua sisäänhengitettyjen vahingol-

listen ja ärsyttävien kaasujen ja tomun vaiku-

tuksesta. Useissa muissa taudeissa niinkuin
tuhkarokossa ja hingussa sekä useimmiten
iniluensassa on lievempi tahi ankarampi b. sään-

nöllisenä seuralaisena. — Kroonillinen b.

kehittyy pitkälle venyvästä ja usein uudistuvasta

akuuttisesta bronkiitista esiintyen silloin omin-
takeisena iiitkällisenä ilmat iehyeitten limakal-

von tulehduksena, mikä erittäii jonkunverraii
limaa ja aiheuttaa enemmän tai vähemmän ryki-

mistä. Myötäkulkevana seuralaisena kroonillinen

b. esiintyy erittäinkin keuhkotuberkuloosis.sa.

jok:i useinkin on monen kroouillisen keuhko-
katarrin (varsinkin keuhkojen kärjissä ja yleensä

yläosissa) todellisena perusteena. Vaikeutunut
verenkierto keuhkoissa, esim. jonkin sydäntaudin
vuoksi, aikaansaa ilmatiehyeitten limakalvon tur-

poamisen, mikä myöskin ylläpitää keuhkokatar-
rin jatkumista: saman tekevät työskeutelemineu
ja oleskeleminen oloissa, joissa vahingolliset kaa-
sut j.a epäterveellinen tomu myötänsä ärsyttävät
keuhkojen limakalvoa. M. OB.
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Sronkofonia (kreik. bronkhos = ilmatiehyt,

pliönB' = ääni)
,
„ilmatorven ääni", bronkiaalisen

hengityksen (ks. t.) kuuluminen semmoisilla

rintakehän aloilla, joissa sitä terveissä oloissa

tavallisesti ei kuulu ; esiintyy yleensä silloin,

kun keuhkojen kudoksen taudillinen tiivistymi

nen tavallista paremmin johtaa henkitorvessa ja

suuremmissa ilmatiehyeissä syntynyttä bronkiaa-

lista ääntä riunan pinuempiin osiin, niinkuin

esim. keuhkotulehduksessa. M. 0-B.

Bronkopneumonia (kreik. bronkhos = ilmatie-

hyt. ja ;jH('H»ioi! = keuhko) , eräänlainen keuhko-
tulehdus, joka rajoittuu jonkun pienemmän tahi

suuremman bronkian haaraantumisalaan, eikä

niinkuin tavallinen keuhkokuume (pneumonia
cruposa)

,
joka ottaa kokonaisen keuhkolohkon

taudUliselle tapahtumalle alttiiksi. B. saattaa

olla luonteeltaan katarraalineu, mutta perustuu
väliin myöskin tuberkuloosiin, ollen joskus tämän
hiipivän taudin ennustavana oireena. Kuten
tavallisessa keuhkotulehduksessa on tässäkin

usein tunnuksellisena taudin ilmaisijana ruos-

teenkarvaiset yskökset. B. esiintyy äkillisenä

tautina usein kovan kuumeen seuraamana. Moni
influensassa ilmenevä keuhkokuume kuuluu tähän.

J/. OB.
Bronn, Heinrich Georg (1800-G2), saks.

eläintieteilijä ja geologi, tuli professoriksi Hei-

delbergiin (1828), jossa hän luennoi siihen ai-

kaan aivan uutta tiedettä, geologiaa. B:n tär-

keimpiä julkaisuja ovat: ,,Leth8ea geognostica"

(1836-38), ,,XJntersuchungen (iber die Entwicke-
lungsgesetze der organischen Welt'' (18-5S), ja

„Die Klassen und Ordnungen des Thierreichs"

(1859). Julkaisi yhdessä v. Leonhardin kanssa
v:sta 1830 „Jahrbuch fiir Mineralogie, Geologie
und Geognosie und Petrefaktenkunde"-sarjaa.
Bronssi ks. Pronssi.
Bronte [-te], Charlotte (1816-5^, engl.

naiskirjailija, julkaisi aluksi sisartensa Erailyn ja

Annan kanssa yhdessä runokokoelman „Poems".
Charlotte B:n aikaisin laajalle levinnyt romaani
on „Jaae Eyre", huomattava tarkan luonteen-

kuvauksensa ja terveen todellisuuskäsitykseusä
vuoksi. Kuuluisin ja onnistunein on „Shirley".

Sitten on vielä, ainoastaan osittaisesti onnistunut
„Villette". Ensimäiset näitä romaanejansa B.

julkaisi kirjailijanimellä C u r r e r Bell. —
Vähää ennen kuolemaansa B. meni naimisiin
pappi Arthur Bell Nicholsin kanssa. V. K-i.

Bronthotherium ks. T i t a n o t h e r i u m.
Brontosaurus, jättiläisliskoihin (Dinosauriu)

kuuluva, jurakauden miiodo.stumissa tavattu
kivettynyt matelijasuku. Vkkolisko (Br.

excelsusj, tavattu Pohjois-Anieriikassa, oli suu-

Brontosaurus.

rimpia maaeläimiä ; sen luuranko n. 18 m pitkä.

Sillä oli hyvin pitkä kaula ja pyrstö, verrattain

lyhyt ruumis ja pieni pää. K. M. L.

Brontsiitti, kivennäinen. rautasilikaatin

(FejSioO,;) ja magnesiumsilikaatin (MgjSijOs)

seos, rombinen, väri vaihtelee vihreästä pronssin-

keltaiseen. Tavataan etupäässä oliviini- ja ser-

pentiinikivissä.

Bronzino l-l'-J, Angelo (oik. Angelo di
C o s i m o di M a r i a n o), it. maalari (1502-72),
R. del Garbon ja J. da Pontormon oppilas,

Michelangelon teosten vaikutuksen alainen ja
barokkityylin edelläkävijöitä. Työskennellen
Firentsessä Toskanan suurherttuan Cosimo I:n ja
tämän puolison Eleonora Toledolaisen hovimaala-
rina B. on maalannut kaavamaisia historiakuvia,
mutta erinomaisia muotokuvia, joista monet ve-

tävät vertoja paraimmalle, mitä Italiassa tällä

taidealalla on tehty. Ne ovat \äriltänsä sangen
kylmiä ja siloisia, mutta niissä on harvinaisessa
määrin tyyliaistin hienoutta ja siroutta, selvää
muodontajua ja ilmeikästä luonteenkuvausta.
Hermostus, raukea haavemielisyys tai ^ lliäiueu

kopeus kuvastuu hänen kalpeakasvoisista henki-
löistään, jotka esittävät firentseläisiä v:sta 1530
alkaen, jolloin heidän vapaa tasavaltansa oli

sortunut ruhtinasvallan käsiin. B:n teoksia on
etupäässä Firentsessä (Uflizit ja Palazzo Pitti)

sekä myös Berliinissä, Pariisissa y. m. K. R-r.
Brookiitti, kivennäinen, titaanidioksidi, TiO,,

siis kokoumukseltaan sama kuiu anataasi ja ru-

tiili (ks. n.), mutta kidemuoto on kummastakin
eriävä, rombinen; väri ruskea, punaiueu tai

musta.
Brooklyri [bruklin], satamakaupunki Yhdys-

valloissa, Xew Yorkin valtiossa. Long Island-

Brooklynin ja New Yorkin välinen silta.

saaren länsiosassa. V:sta 1898 B. kuuluu Suur-

New Yorkiin, johon se on yhdistetty ketjusillalla

East River-joen yli; 1,166,582 as. (1900). Tär-

keä kauppa- ja teollisuuskaupunki. B:a ympä-
röivät suurenmoiset satamarakennukset, telakat

ja varastohuoneet. Y^hdysvaltojen tärkein sota-

laiva-veistämö. — B. on alankomaalaisten 1625

perustama Breuckelen, myöhemm in B r o o k-

land siirtola; vv. 1776-82 se oli englantilaisten

hallussa. V:sta 1834 kaupunki; v. 1850 B:ssa oli

96,000 as. ks. New Y' o r k. W. S-m.

B. on Suomalaisen merimieslähetyksen tär-

keimpiä työaloja. Siellä käyvien suomalaisten

merimiesten luku on vuosittain korkea. Yhtä
tärkeä on merimieslähetyksen työ siirtolaisten

piirissä. Työ aloitettiin jo 1887. Merimieslähe-

tyksen tueksi on muodostunut paikallitien seura-

kunta, jonka lukusali ja kirkkohuoneisto nykyään
sijaitsevat Clinton Streetin varrella n:o 529.
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Vuonna 1908 pidettiin 424 hengellistä kokousta,
joihin otti osaa yli 25,000 henkeä. Pastori kävi
117 sairaan merimiehen luona ja 135 kertaa
merimieskapakoissa ja boarding-huoneissa. Luku-
salissa kävijöiden luku oli 11,000. Merimiehille
toimitettiin 6,334 kirjettä. Merimiespapin tal-

teen jätettyjen rahojen määrä nousi yli 60,000
markan. T. VZ-ri.

Brooks [bruksj, Phillips (1835-93), amer.
saarnaaja, synt. Bostonissa, tuli 1869 kotikaupun-
kinsa kirkkoherraksi, 1891 JIassachusettsin pro-

testanttis-episkopaalisen seurakunnan piispaksi.

V. 1885 Oxfordin yliopisto antoi B:lle kunnia-
tohtorin arvon. Hän on julkaissut useita suosit-

tuja saarnakokoelmia. B:n hengellisistä puheista

on suomennettu kaksi kokoelmaa: „Todellinen

vapaus" ja „Hengellisiä puheita". E. K-a.

Brosbell, Karl (1816-1900), tansk. kirjailija,

aluksi maalari, esiintyi sittemmin kirjailijana,

käyttäen kirjailijanimeä Carit Etlar. Kirjoit-

tanut historiallisia romaaneja: ,,Madsalune",

.,Viben Peter", „l)ronningens vagtmester", „GJ0n-
gehevdingen" y. m., joiden ansioina ovat onnis-

tunut historiallinen väritys, vahva luonteen-

kuvaus, jännittävä juoni ja vaikuttava jyllanti-

laisen kansanelämän kuvaus, sekä myös näy-
telmäkappaleita, jotka kuitenkin ovat enemmän
mahtipontisia kuin taiteellisia. V. K-i.

Broseerata (< ransk. ftroc/icr = nitoa), nitoa
kirjoja y. m. — Broseerattu kudos on
kangas, jossa erinäiset kuteet eivät kulje yli

kankaan koko leveyden, vaan ovat käännetyt
täyttämään vain muutamia kuviopintoja. Näin
menetellään osaksi kalleiden säikeiden (esim.

kulta- ja hopealankojen) säästämiseksi, osaksi

siksi, ettei kangas tulisi liian kankeaksi.
Broshyyri ks. Brosyyri.
Brosig [brözihj, Moritz (1815-87), saks.

kirkkosäveltäjä, oli tuomiokirkon urkurina ja

kapellimestarina Breslaussa sekä musiikin do-

senttina yliopistossa. B. on kirjoittanut useita

messusävellyksiä, n. 30 vihkoa urkumusiikkia,
koraalikirjan y. m.

Brossi (ransk. hroche < it. ftrocco = kärki)

,

naisten rintaneulakoriste, rintasolki.

Brosyyri (ransk. hrochure <6roc?ier = nitoa)

,

vihko, lentokirjanen.

Brotherus, Viktor Ferdinand (s. 1849)

,

kasvitieteilijä, erikoisesti sammaltutkij.a. Ylinpp.

1866, fil. kand. 1870, fil. lis. 1884. Nykyään Hel-

singin ruots. tyttökoulun opettajana (v:sta 1879).
— Kasvitieteellisissä opinnoissaan B. ylioppi-

laana alkoi innolla kiinnittää huomiotansa sam-
maleihin. joihin kasveihin suunnatuille opinnoille

ajankohta oli varsin otollinen, koska silloin yli-

opistossa professorina vaikutti kuuluisa sammal-
tutkija S. O. Lindberg. Sittemmin hän on kes-

keyttämättä jatkanut tieteellisiä harrastuksiansa
ja saavuttanut arvossapidetyn nimen sekä kotona
että ulkomailla. B. on niitä harvoja pohjois-

maisia kasvitieteilijöitä, jotka suuremmassa
määrässä ovat ulotuttaneet tutkimuksensa myös
ulko-eurooppalaisiin maihin. Hän on tehnyt
kasvit, matkoja Suomen useimpiin osiin, kolme
matkaa Kuolan niemimaalle, kaksi Kaukasuk-
selk> ja yhden Tiensanille. — Suomen kasvitie-

teellistä aluetta koskevia julkaisuja: „Musci Fen-
niiu exsiccati", I-IX (1871-87) ; J. O. Bomans-
sonin kanssa: „Herbarium Musei Fennici", II

(sammalet) (1894) ; Th. Sselanin kanssa: „Musci
Lapponise Kolaensis" (1890). Ulkomaita kos-

kevia julkaisuja: Suomen tiedeseuran „Acta"-
sarjassa laajasti käsitellyt Kaukasuksen sammal-
kasvistoa, samoissa sekä ulkomaisissa aikakaus-
lehdissä antanut lisiä Brasilian, Japanin, Filip-

piinien, Itä-Intian, Afrikan, Austraalian, Hima-
lajan y. m. sammaleiden tuntemiseen. Kirjoit-

tanut A. Englerin ja K. Prantlin „Die natiir-

lichen Pflanzenfamilien" teoskokoelmaan laajan,

seikkaperäisen, systemaattisen esityksen lehti-

sammaleista, josta Suomen tiedeseura hänelle

tunnustukseksi myönsi Längmanin palkinnon.
Toht. B;u herbaario sisältää useimmat tunnetut
lehtisammal-lajit. J. P. N.
Brougham [hrouam], Henry (1778-1868)

,

Lord B. and Vaux, engl. valtiomies, synt. Skot-

lannissa. B. harjoitti nuoruudessaan matemaat-
tisia ja lainopillisia opintoja ja tuli 1800 asian-

ajajaksi ; 1802 hän otti osaa „Edinburgh re-

view" nimisen aikakauskirjan perustamiseen.
V. 1810 B. ensi kerran valittiin parlamenttiin.
Asianajajana hän saavutti suurimman kuuluisuu-
tensa Karolina kuningattaren avioerojutussa,
jossa hän loistavasti puolusti viimemainittua.
Parlamentissa hän myöskin alkoi herättää huo-
miota, sitten kuin hänet 1815 oli uudelleen va-

littu alihuoneen jäseneksi. Hän harrasti varsin-

kin opetuslaitoksen edistämistä ja inhimillisen

rikoslain aikaansaamista. 1830-34 B. oli vapaa-
mielisen rainisteristön jäsenenä ja toimi silloin

innokkaasti m. m. vaalireformin perille ajami-
seksi ja orjuuden poistamiseksi. Vaikka hän sit-

temmin ei enää vähemmin miellyttävien persoo-
nallisten ominaisuuksiensa tähden päässyt hal-

lituksen jäseneksi, oli hänellä vielä jonkun aikaa
suuri vaikutusvalta Englannin julkisessa elä-

mässä. B. julkaisi kokoelman kirjoituksiansa
nimellä „Critieal, historical and miscellaneous
uorks" (1855-61). Hänen oma kirjoittamansa
elämäkerta „The life and times of Henry, lord

Brougham" ilmestyi 1871. [Campbell, „Life of

Brougham".] J. F.

Broussais [bruse'], Frangois Joseph
Victor (1772-1838), ran.sk. lääkäri. Otettuaan
lääkärinä osaa useaan sotaan hän tuli 1820 ,,Val-

de-gräce" sotahospitaalin professoriksi ja 1832
Pariisin lääketieteellisen tiedekunnan professo-
riksi. Perusti oman omituisen lääketieteellisen

systeemin, minkä mukaan kaikki taudit aiheu-
tuisivat paikallisista tulehduksista (Brous-
saismi) ja ovat hoidettavat veren vähentämi-
sellä, suoneniskuilla ja kuppaamisilla.

M. OB.
Broussonetia, kasvisuku öljypuiden heimossa.

B. papyrifcran, Itä-Aasiassa kasvavan, aina 10
m korkean puun niinestä valmistetaan Kiinassa
ja Japanissa paperia. '

Brovallius fbruva'l-}, Juhana (1707-55),
piispa, valtio- ja tiedemies, synt. Ruotsissa; yli-

opp. Upsalassa 1720 ja fil. kand. 1729. Päähar-
rastukseusa hän kohdisti luonnontieteisiin; oli

Linnfin taitavimpia oppilaita ja parhaimpia ystä-

viä. V. 1738 B. tuli Turun akatemian fysiikan
professoriksi ja 1746 jumaluusopin professoriksi,

saatuaan v. 1740 jumaluusopin tohtorin arvon.
Nimitettiin Turun piispaksi 1749. Pappissää-
dyn jäsenenä B. saavutti 1746 ja 1751-52 vuosien
valtiopäivillä suuren maineen, joka tosin aina
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ei ollut tahraton. Hän oli kyllä hattupuolueen

etevimpiä miehiä, mutta kun puolueen edut oli-

vat kysymyksessä, ei hänkään keinoja häikäil-

lyt. Hän on selvemmin kuin kukaan muu lau-

sunut vapaudenajan valtiomuodon luonteen: „Se

ajatus, että säädyt voisivat erehtyä, sotii valta-

kunnnan perustuslakia vastaan." Valtiollisten

toimiensa ohella harrasti B., jolla oli suuret

luonnonlahjat ja aivan harvinainen työkyky,
kirjallisia toimia, etupäässä luonnontieteellisiä,

myöskin jumaluusopillisia. Jumaluusoppineena
hän on n. s. supranaturalistisen suunnan edus-

taja. V:n 1746 valtiopäivillä hän sai päätetyksi,

että raamatunsuomennos oli uudistettava, ja

vaikka itse oli muukalainen, oli hän niihin mää-
rin perehtynyt suomen kieleen,- että voi tehok-

kaasti ottaa osaa tähän työhön. B. kuoli par-

haassa iässään. [Herman Räbergh, „Teologins

historia vid Abo universitet" ;
— Biogr. nimi-

kirja.] K. ö.

Brouwer [brauvr], Adriaen (1605 t. 1606-

3S), flaamil. laatumaalari ja radeeraaja, Frans
Haisin oppilas ; työskenteli Haarlemissa, Amster-
damissa ja Antverpenissä, jossa sai vaikutusta

Kubensilta. B. on P. Brueghelin seuraaja talon-

poikaismaalauksen alalla, mutta on taiteilijana

häntä etevämpi ja kuuluu kaikkien aikojen ne-

rokkaimpiin kansankuvaajiin. Hämmästyttävän
sattuvasti ja rohkeasti, mestaruudella, joka voit-

taa kaikki taiteelliset vaikeudet, leveällä, läm-

pimällä värityksellä ja hienolla valohämyllä
hän esitti pienissä tauluissaan sitä elämää, jonka

hän itse iloisena seuraveikkona tunsi liiankin

hyvin: kapakoita, kortinpeluuta, tappelua, puos-

karien luona käyntejä j. n. e. Niinkuin yleensä
kaikki alankomaalaiset kansankuvaajat tähän
aikaan, esittää B:kin talonpojan elämän ainoas-

taan hullunkurisen lystikkäältä kannalta, mutta
hänen huumorinsa ei ole teennäistä vaan yhtä
todellista kuin Brueghelinkin ja hänen esityk-

sensä tekee uskottavan elävän vaikutuksen.
Paitsi huoneensisuskuvia B. on myös maalannut
maisemia. Tämän ennenaikojaan kuolleen tai-

teilijan teoksia tunnetaan vain n. 50 kpl., joista

paraimmat ovat MUnchenissä (18), Dresdeuissä,
Pietarissa, Pariisissa ja Wienissä. E. R-r.

Brown [braunj, Ford Madox (1821-93),

engl. maalari, opiskellut Belgiassa, Italiassa ja

Pariisissa. Vaikkei B. suoranaisesti kuulunut
siihen taidemaalarien veljeskuntaan, jonka muo-
dostivat prerafaeliitit Rossetti, Hunt ja Millais

y. m., hän kuitenkin antoi heidän taidesuuntansa
periaatteille ensimäisen ja kenties kaikista voi-

makkaimman ja selvimmän ilmaisumuodon.
„Ennenkuin heihin tutustuin", hän sanoo prera-
faeliiteistä, ,.olin jo Pariisissa alkanut noudat-
taa yksilöllisempää ja todellisempaa valon ja var-
jojen esittämistapaa". B. asettui vastustamaan
ajan akateemista maalausta, sen sovinnaista
sommittelua, teatterimaista henkilökuvausta ja

heikkoa väritystä. Hän pani pääpainon persoo-
nallisen tarmokkaaseen luonteenilmauk.seen ja

draamalliseen vaikuttavuuteen sekä pyrki perin
tarkkaan luonnontotuuteen, niin että hänen teok-

sensa toisinaan tuntuvat kovilta ja kirjavilta.

Prerafaeliittisen suunnan maalareista B. oli ainoa,
jolla oli taipumusta monumentaaliseen taitee-

seen. Asettaessaan 1844 Lontoossa näytteille pari
historiallista kartonkikuvaa Parlamenttitalon

41. Painettu a. .09.

koristamista varten, hän herätti ensi kerran huo-
miota ja silloin liittyi hänen oppilaakseen prera-

faeliittien tuleva johtaja Rossetti. V. 1849, jol-

loin nuoret prerafaeliitit ensi kerran esiintyivät

julkisessa näyttelyssä, oli häneltä näytteillä taulu
,,Kuningas Lear kiroaa Cordelian". B:n monista
muista runoutta tai historiaa käsittelevistä maa-
lauksista mainittakoon esim. ilmehikkäät kuvat
„Kristus pesee Pietarin jalat", „Romeo lähtee

Julian luota", ,,Elia herättää lesken pojan" ja

„Cromweir'. Erittäin suosituksi B. tuli nyky-
aikaistä elämää esittävällä kuvallaan „Hyvästi-
jättö Englannille" (1855), jossa vaikuttavalla

tavalla on kuvattu nuorta, laivankannella istu-

vaa siirtolaispariskuntaa. Sosiaalisesti tcoreti-

seeraava nykyaikaiskuvaus „Työ", joka valmis-

tuttuaan 1865 oli taiteilijalla ollut tekeillä yli

10 vuotta, esittää putkijohdon asettamista ka-
tuun ja tarkoittaa ruumiillisen työn ylistystä.

Viimeisinä elinvuosinaan B. laati sarjan histo-

riallisia freskoja Manchesterin kaupunginhalliin.
[Elämäkertoja ovat kirj. F. M. Huffer (1896) ja

Helene Rossetti (1902).] E. Rr.
Brown [braunj, George Loring (1814-89)

,

pohjois-amer. maalari, oleskeli 1840-60 enimmäk-
seen Italiassa ja asui sittemmin Bostonissa. Maa-
lasi tunnelmallisia ja loistavanvärisiä maisemia
Pou.ssinMn ja Clautie Lorrain'in tyyliin, kuten

„Kuutamoyö Venetsiassa", „New York bay"
y. m. E. R-r.

Brown [braun], Henry Kirke (1814-86),

pohjois-amer. kuvanveistäjä ; opiskeli Italiassa,

asui Brooklynissa. B. suoritti monta julkista

tilausta ja hänen sanotaan olleen ensimäisen,

joka valoi pronssipatsaan Yhdysvalloissa. Hänen
teoksistaan mainittakoon New Yorkissa olevat

Washingtonin ratsastajapatsas ja Abr. Lincolnin

kuvapatsas. E. Rr.
Brown [braun], John (1735-88), engl. lää-

käri, n. s. brownianismin 1. ärtyväisyysteorian

julkilausuja. Elämä on tulos ärtyväisyyde.stä,

jcta ominaisuutta kullakin elimistöllä on jos-

sakin määrin. Tämän ärtyväisyyden saavat

toimintaan ärsykkeet, joko ulkonaiset (ilma,

lämpö, runka, lääkkeet y. m.) tai sisäiset (aja-

tus, mielenliikutukset y. m. s.) . Elämän ohjai-

leminen tapahtuu siis ärsykkeiden järjestelyn

avulla. Brownianismi saavutti hyväksymistä
varsinkin Italiassa.

Brown [braun], John, engl. kirjailija, joka

oleskeli Ruotsissa 1808, ollen salaisissa keskus-

teluissa niiden tyytymättömien politikkojen

kanssa, jotka tahtoivat saada Englannin kanna-

tusta joko pyrkimyksiinsä luoda perustuslaillisen

valtiomuodon Englannin mallin mukaan, tai jos

tämä näyttäisi mahdottomalta, Kustaa IV:n

Aadolfin "kukistamiseksi tarjoamalla vallanperi-

myksen Kaarle herttuan jälkeen englantilaiselle

prinssille (Gloucesterin herttualle) . B. lahotet-

tiin, oman kertomuksensa mukaan, Englantiin

pyytämään Englannin hallitukselta apua, mutta

ei tullut vastaanotetuksi. Hän on kirjoittanut

muutamia teoksia Skandinaavian maista.

Brown [braun], John (1800-59), amer.

orjuudenvastustaja, asettui 1854 Kansasiin,

missä yhdessä poikiensa ja muutamien hengen-

heimolaistensa kanssa aloitti sissisodan orjuuden

puoltajia vastaan ja anasti 1859 pienellä joukol-

lansa Harpers Ferryn asevaraston Virginiassa
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varustaakseen tämän valtion neekerit aseilla

sekä aloittaakseen kansalaissodan orjuuden kan-
nattajia vastaan. Neekerit eivät kuitenkaan
noudattaneet hänen kehoitustaan liittyä häneen
ja B. joutui vangiksi ja hirtettiin. Hänen
kuolemansa teki kiusallisen vaikutuksen kaik-
kialla pohjoisvaltioissa ja lisäsi intoa orjuutta

vastaan.
Browii fbraunj, Robert (1773-18.58), kuu-

luisa engl. kasvitieteilijä. B. otti v. 1801 osaa
kapteeni Flindersin tieteelliseen retkeen Austraa-
liaan, jossa hän tutki Austraalian mantereen,
Van Diemenin maan sekä useita lähitienoon saa-

ria. Toi kotimaahan palatessaan (1805) muas-
saan n. 4,000 enimmältä osaltaan ennen tunte-

matonta kasvilajia. Kokoelmiensa perustuksella

hän julkaisi erittäin tärkeitä systemaattisia ja

morfologisia teoksia, joista mainittakoon „Pro-
dromus florK; Novte Hollandise et insulae Van
Diemen" (1810). B. oli sitäpaitsi fysiologi ja ou
ensimäisenä selvittänyt siemenaiheen rakenteen
ja kehityksen. Hän oli British Museumin kasvi-

tieteellisen osaston konservaattorina ja tuli 1849

„Linnean society"n puheenjohtajaksi.
Browne [braun], Robert (1549-1633), engl.

kongregatsionalisti, brownistien lahkon perus-

taja. Opettajana ja pappina ollessaan B. aloitti

kiivaan hyökkäilyn valtiokirkkoa vastaan, pe-

rusti sittemmin ensimäisen separatistiseurakun-

nan Englannissa (Nornichissa)
,

pakeni 1581

muutamien hengenheimolaistensa kanssa Alanko-
maihin, josta 1584 palattuaan teki sovinnon val-

tiokirkon kanssa ja r}'htyi jälleen papinvirkaan.
Hänellä oli kuitenkin sittemmin kestettävänä
useita taisteluita. Kuoli vankeudessa. Hänen
puoluelaisensa, b r o w n i s t i t, pysyivät jonkun
aikaa erikoisena lahkona Alankomaissa, Englan-
nissa ja myöhemmin Ameriikassa. Heitä voi

syystä pitää myöhemmän independenttisyyden ja

kongregatsionalismin edeltäjinä.

BroTvning [braimirij. 1. Elizabeth B.

(Elizabeth Barret-Browning) (1806-61), engl.

naiskirjailija, lämmin-
sieluinen, terveydel-

tään heikko runoi-

lijatar, „liekkisielu

perlemon kuoressa".
Hänen hennon ihanat
runonsa, joissa kajas-

taa Shelleyn vaikutus,
ovat toisinaan saaneet
aiheensa yhteiskunnal-
lisista tai valtiolli-

sista mielenliikkeistä,

kuten Italian vapau-
dentaistelulle myötä-
mielinen ,,The casa
Guidi \vindows", tai

„The cry of the
children"', jossa ku-
vastaa hänen hehkuva

saalinsa kurjatilaisia kohtaan. Hänen pääteok-
sensa on runoelma „A>irora Leigh" (1856), osaksi
omabiografinen kuvaus naisen kamppailusta yh-
teiskunnallisen seurapiirin sovinnaisuutta vas-
taan. Hänen sonettikokoelmansa „Fiom the Por-
tuguese" on kokoelma herkänherkkiä, hienoa
värehtivää tunnetta leimuavia rakkauslauluja.— Elizabeth B.-B:n kootut teokset ovat julkaistut

Klizabi'lii lirowning.

Robert Browning.

1890 6 nidoksessa sekä „Letters of Robert B. and
Elizabeth B.", 1899. V. K-i.

2. Robert B. (1812-89), engl. runoilija,

edellisen puoliso, eksoottinen luonne, jonka runoel-

missa tuntuu hänen
kreolilaisen verensä
väreilyä. Hänen ru-

noutensa, joka ikään-

kuin huohottelee aja-

tus- ja kuvittelurik-

kautensa alla, on
omituinen kudos hen-

toa, syvällistä tunnel-

maa ja ihmeellisiä,

enemmän häämöttä-
viä kuin kuvattuja
tapauksia, jotka sen-

tään eivät kehity
yhtäjaksoiseksi, ulko-

kohtaiseksi tapauk-
seksi, vaan pysyvät
kummallisen intuitii-

visen kuvitteluvoi-

mau haahmottamina kohtauksina. B:n vahvin

ja luonteenomaisin muoto on draamallinen mono-
logi, sen puitteissa hän loihtii lukijan mieleen

mitä eletyimmän, keskitetyimmän sisällisen

kuvan jostakin draamallisesti jännitetystä situat-

sionista, antaen puhtaasti sisällisin keinoin vähi-

tellen tapauksen ulkohahmot lukijan mielikuvi-

tukselle, mutta täytettynä niin intensiivisellä

ajatus- ja elämänrikkaudella, että kuvaus saa

huumaavan tehon. Hänen pääteoksensa on ,,The

ring and the book" (1869). Toinen huomattava
teos on kokoelma .,Bells and pomegranates"
(1841-46), johon sisältyy muiden muassa dra-

maattinen runoelma „Pippa passes". Vielä mai-

nittakoon „Balaustion's adventure", „Meu and
\vomen", runokokoelma „Dramatis personse"

sekä näytelmä ,.Paracelsus". Kootut teokset

ilmestyneet 1888-89 16:ssa nidoksessa. — B. oli

v:sta 1846 naimisissa Elisabeth Barret-Bro\vnin-

gin kanssa, eläen Firentsessä. Vaimonsa kuoleman
jälkeen B. siirtyi takaisin Lontooseen. [Fothe-

ringham, .,Studies on the poetry of R. B." (Lond.

1898).] V. A'-»'.

Browninki, yleisin nyk. käytännössä olevista

pistooleista, varustettu patroonamakasiinilla

;

alkuaan belgialainen keksintö.

Browiiln molekyyliliike [braumn], epäsään-

nölliset, väräjävät liikkeet, jotka hyvästi suu-

rentavalla mikroskoopilla huomataan jokaisessa

näennäisesti kirkkaassa nesteessä, johon on liuo-

tettu jotain jähmeätä ainetta. Liikkeen saavat

aikaan nesteessä hajallaan olevat hyvin pienet

hituset, joita usein on pidetty elävinä olioina.

Ilmiön keksi ja selitti ensimäisenä kasvitieteilijä

Robert Bro\vn (1827), josta se on nimensä saa-

nut.

Brown-Sequard [bronsckiVr], Charles
Ii d o u a r d (1817-94), ransk. fysiologi. Oltuaan
1863-67 professorina Harvardin yliopistossa

tamhridgessä lähellä Bostonia ja oleskeltuaan
sitten käytännöllisenä lääkärinä osaksi synnyin-
maassaan Ranskassa, osaksi New Yorkissa, hän
tuli 1,S77 fysiologian professoriksi Genöveen ja

1S7S Claude Bernard'in jälkeen CoU&ge de Fran-
cen professoriksi. Nuoruudestaan lähtien omis-
taen taipumuksia kokeileviin fysiologisiin tutki-
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muksiiu hän työskenteli sittemmin etupäässä
hermofysiologian ja -patologian alalla. Laajain
tutkimustensa tulokset hän on julkaissut m. m.
teoksissa: „Lectures on the physiology and patho-

logy of the Central nervous system" (1860) ja

„Leetures on the diagnosis and treatment of the

principal forms of paralysis of the lower extre-

mities" (1S61). Vanhemmalla iällä hän omisti

paljon työtä rauhasten n. s. sisällisiin erityksiin

ja eritoten hänen kivesnesteruiskutuksensa mie-

huudenheikkouden parantamiseksi ovat saavut-
taneet suuren maineen. M. 0-B.
Brozik [-sik], Väclav (Wenzel) (1851-

1901), bööm. maalari, opiskeli ensin Praagissa,

sitten Pilotyn johdolla Miinchenissä ja eli v:sta

1876 alkaen Pariisissa. B. on tehnyt isoja, värik-

käitä historiamaalauksia, joissa hän mielellään

on esittänyt loistavia pukuja, samettia, turkik-

sia, jalokiviä. Paitsi usein kotimaansa histo-

riasta valitsemiaan aiheita, ei B:n taide muuten
ole missään määrin kansallista. Hänen paraim-
pia kuviaan on ,,Juhana Hus Konstanzin kirkol-

liskokouksessa 1414" (Praagin raatihuoneessa)

.

E. R-r.

Bruat [bryä'], Armand Joseph (1796-

1855), ransk. amiraali, palveli v:sta 1811 Hans-
kan laivastossa, tuli 1843 Ranskan polyueesia-

laisten alueitten kuvernööriksi, 1848 Toulon'iin

laivastonprefektiksi ja oli 1849-52 kuvernöörinä
Antilleilla. Krimin sodassa hän v:sta 1854 lai-

vaston päällikkönä rohkeilla tiedusteluretkillään

tuntuvasti auttoi liittoutuneita ja valloitti 1855

Kinburnin. Amiraaliksi korotettuna hän kuoli

paluumatkalla Ranskaan. K. B:dt.

Bruce [brus], vanha skotlantilainen suku, joka

polveutui normannilaisista esi-isistä.

1. Robert B. (1210-95), Annandalen lordi,

pyrki Skotlannin kuninkaaksi Aleksanteri III:n

kuoltua (1286) sukulaisuuden nojalla; mutta
Englannin kuningas Edvard I kannatti hänen
kilpailijaansa John Baliolia, ja Robertin
täytyi jättää kuninkuus (1292).

2. Robert B. (1274-1329), edelli-sen pojan-

poika, teki lopun Englannin herruudesta ja

kruunattiin Skotlannin kuninkaaksi (1306).

Hänen täytyi kuitenkin vielä taistella Englannin
kuningasta Edvard II:ta vastaan, jonka hän
voitti suuressa Bannockburnin taistelussa (1314) ;

vielä 1322 hän karkoitti Edvard II:n, joka oli

taas Skotlantiin hyökännyt. Robert B:n aikana
muodostui Skotlannin parlamentti, sillä hän
kutsui myöskin kaupunkien edustajia siihen

(1326).

3. David B. (1324-71) , edellisen poika, peri

isänsä jälkeen Skotlannin kruunun, mutta me-
netti sen kaksi kertaa; ensi kerran hänen kil-

pailijansa Edvard Baliol vei hänet Ranskaan
1334. Palattuaan sieltä 1341 B. joutui Englan-
nin kuninkaan vangiksi 1346, mutta pääsi jäl-

leen valtaistuimelle 1357.

Bruce, Jakov Vilimovits ja Roman
V i 1 i m o V i t s ks. B r j u s.

Bruce fbräs], James (1730-94), engl. mat-
kustaja, oli nuorena viinikauppiaana Espanjassa,
jolloin tutki arabian ja abessiinian kieliä; nimi-
tettiin 1762 Englannin konsuliksi Alger'hen,
V. 1768 hän läksi Egyptiin, kulki Niiliä pitkin
Syeneen sekä sitten Abessiiniaan, jossa hän pääsi
hovin suosioon lääkintätaitonsa nojalla. Täältä

hän löysi Sinisen Niilin lähteet. 1772 hän palasi
Egyptiin ja seuraavana vuonna Englantiin; jul-

kaisi matkakertomuksen „TraveIs to discover the
sources of the Nile" (1790). Ä. O. L.
Bruch, Max (s. 1838), saks. säveltäjä, kotoi-

sin Kölnistä, Hillerin ja Reinecken oppilas; tuli

1891 sävellys-„mestarikoulun" johtajaksi Ber-
liinin akatemiaan. Parhaimpia ovat hänen lukui-
sat kuorosävellyksensä orkesterin säestyksellä,
esim. „Frithjof", „Gustav Adolf", „Kyrie, Sanctus
ja Agnus Dei" ; useissa niistä on muinaiskreikka-
laisia aiheita, esim. „Salamis", „Odysseys". Ylei-
sesti tunnettu on eräs hänen viulukonserteistaan
(g-mol) sekä „K o 1 N i d r e i", hebr. sävelmä
sellolle. B:n oppilaita oli m. m. varhain manalle
mennyt suomalainen Ernst Mielck. 7. K.
Bruchus pisi, hernekuoriainen, eräs

herneille ja pavuille vahingollinen, kärsUkkäihin
kuuluva tuhohyönteinen ; Suomessa tavattu vain
ulkomailta tuotuna. K. M. Ii.

Bruciini ks. B r u s i i n i.

Bruciitti ks. B r u s i i 1 1 i.

Bruck, Arnold von (k. 1545) , saks. kuoron-
säveltäjä, aikansa huomattavimpia; keisari Fer-
dinand I:n kapellimestari.
Bruckner, Anton (1824-96), itävalt.-saks.

säveltäjä, aikamme huomattavimpia sinfonikolta.

Hänen isänsä oli kansa-
koulunopettaja, kuten hän
itsekin aluksi. V. 1855 B.

tuli urkuriksi Linzin tuo-

miokirkkoon, 1867 opetta-
jaksi Wienin konservato-
riin ja hovikappelin urku-
riksi, 1875 yliopistoon mu-
siikin lehtoriksi. V. 1891

B. nimitettiin kunnia-
tohtoriksi. Hän suoritti

sävellysopintonsa hyvin
ahtaissa taloudellisissa

oloissa käväisten vain
tavantakaa Wienissä opet-

tajansa Sechterin luona.

Myöhään, vasta 50-60 vuotiaana, hän säveltä-

jänä saavutti huomiota ja sai tunnustusta osak-

.seen. Hänen teoksensa eivät ole lukuisiit, mutta
milfei poikkeuksetta suuripiirteiset: 8 sinfoniaa,

3 messua, Tedeum, jousikvintetti y. m. Häueu
tyylinsä, loistava ja laajarakenteinen, on suu-

ressa määrässä saanut Wagnerin musiikista vai-

kutuksia. /. K.

Brueghei [bröyelj, flaamll. taiteilijasuku 1300-

ja 1600-luvuilla. (Nimi kirjoitetaan eri tavalla:

Breugel, Breughel, Bruegel ja, tavalli-

simmin, Brueghei.)
1. Pieter B. vanh., liikanimeltä „Talon-

poikais-B." (n. 1525-69), appensa P. Coeck vau
Aelstin oppilas Antverpenissä, oli opintomot-
kalla Italiassa, josta palattuaan toimi vaski-

painosten julkaisijan Hieronymus Cockin piirus-

tajana ja asettui n. v. 1563 Brysseliin. B. on
etevin 1500-luvun alankomaalaisista laatumaala-

reista. Ollen talonpoikaista syntyperää hän on
taiteilijaluonteeltaankin täysin kansanomainen.
Italian matkastaan huolimatta ja vaikka useim-

mat hänen maansa taiteilijoista tähän aikaan
antautuvat Italian taiteen vaikutuksen alaisiksi,

hän pysyy uskollisena flaamilaisen koulun perin-

näistavoille. Enimmin B. on saanut vaikutusta

.-\ntiin Hnickiicr.
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lirui'gbi'l vaDbemiiian «Sokfaf.

Hieroijymus Boschilta, jota hän rajattoman
mielikuvituksensa puolesta muistuttaa, mutta
johon verrattuna hiin kuitenkin on todenmukai-
sempi realisti. Groteskimaisen humoristiseen ta-

paan B. on esittänyt hullunkurisen haavemaisia,
allegorisia, raamatullisia ja alankomaalaisiin
sananlaskuihin perustuvia aiheita sekä hienolla

luonnontajuUa kuvannut henkilökuvarikkaita
maisemia ja maalannut tarkalla 1500-luvun ajau-

värityksellä kohtauksia talonpoikaiselämästä,

tullen tällä alalla Brouwerin, Teniers'n, Ostaden
edelläkävijäksi ja saaden siitä liikanimensä
„Talonpoikais-B.". Harvoin onkaan kansanelä-
mää kuvattu yhtä suurella elinvoimalla ja tees-

kentelemättömän todellisella huumorilla, mutta
yhtä vähän kuin vielä XVII:n vuosisadan maa-
larit, esittää B:kään talonpoikaa työtä teke-

mässä, vaan ainoastaan huvittelemassa, tanssl-

jaisissa, häissä, tappeluissa j. n. e. Rattoisa
kertomakyky. avoin silmä luonnon vaihteleville

tunnelmille, sattuva luonteenkuvaus ja sopusoin-
tuinen, usein puhdas ja kirkas väritys ovat ne
taiteelliset ominaisuudet, joilla B., muodosta-
matta mitään erityistä „koulua", on kehittänyt
laatu- ja maisemamaalausta pitkän askeleen

eteenpäin. Hänen varhaisimmalta ajaltaan tun-

netaan ainoastaan piirustuksia vaskipainoksiin
ja vasta viimeisenä kymmenenä elinviiotcnaan

hänen tiedetään harjoittaneen varsinaista maa-
lausta. B:n teoksia tavataan museoissa verrat-

tain vähän, mutta Wienissä on niitä kokonaista
14 öljymaalausta, joista mainittakoon lystikäs

vertauskuvallinen esitys ,,Paaston ja laskiaisen
taistelu" (l.^öO), mainiot tyyppikuvaukset
„Talonpoikaishäät" ja „Kirmessi tanssivine talon-

poikineen", sivistyshistoriallisesti hauska kuva
„Babelin tornin rakentaminen" (1563) sekä tun-
nelmalliset maisemat ,,Kevät", ,,Syksy" ja

„Talvi" (n. 1568-69). Paras ja vaikuttavin
hänen kuvistaan on kuitenkin Napolin museossa
oleva, erinomaisesti sommiteltu ja hienovärinon
tcmperamaalaus „Sokeat". [van Bastelaer ja

de Loo, „Peter Bruegel l'ancien, son (euvre et

son temps" (Bryssel 1907).

1

2. Pieter B. nuor., liikanimeltä „Helvetin-
B." {1564-16.38) , edellisen poika, jäljitteli isäänsä
milloin vapaammin milloin orjallisemmin ja sai

liikanimensä siitä, että

mielellään esitti noitien,

ryövärien ja paholaisten
kuvia.

3. J a n B. vanh., liika-

nimeltä „Sametti-B." tai

„Kukka-B." (1568-1625),

edellisen veli ; toimi taide-

maalarina Antverpenissä,
oleskeltuaan ensin useita

vuosia (1593-96) Italiassa.

Taipumuksensa pienois-

maalaukseen B. lienee saa-

nut isoäidiltään, minia-
tyyrimaalajatar Marie
Verhulstilta, jolta hän sai

taiteellisen alkeisopetuk-

sensa. B. on maalannut
erittäin paljon pienikokoi-

sia, sinivihreän sävyisiä ja

sirostelevia maisemia, joi-

den täytekuviksi hän on
asettanut suuret määrät pikkuisia henkilö- ja

eläinkuvia ja joissa hän vaihtelevasti on käsitellyt

raamatullisia, mytologisia ja oman aikansa elä-

mästä ottamiaan aiheita. B. oli myöskin taitava

kukkien maalaaja. Usein hän työskenteli yhdessä

muiden taiteilijain kanssa. Niinpä hän on toisi-

naan maalannut ystävänsä Rubensin tauluihin

maisemataustoja, kukkia ja hedelmiä, kun taas

vuorostaan Rubens on maalannut hänen taului-

hinsa henkilökuvia. Esimerkkinä tästä yhteis-

työstä mainittakoon eräs B:n huomattavimmista
maalauksista „Paratiisi" (Haagin museossa).

Hänen teoksiaan on yltä yleensä eri museoissa,

kuten Dresdenissä, Miinehenissä ja etenkin Mad-
ridissa. — 4. Pieter B. nuorin (1589-16??),

B. 2:n poika, vähäpätöinen taiteilija. — 5. Jan B.

nuor. (1601-78), B. 3:n poika, jäljitteli isäänsä.

— 6. Abraham B. (1631-1720), edellisen

poika, oli kukkasmaalaaja ja työskenteli etu-

päässä Roomassa. E. R-r.

Bruges [bryzj, B r u g g e n (ks. t.) ransk.

nimi.

Brugge (llaam.; saks. Briigyc, ransk. Bruges),

Belgian Länsi-Flanderin maakunnan pääkau-
punki, 53,781 as.

(1907). Tärkeä
rautatien-risteys-

kohta; se on kana-

voilla yhteydessä
Gentin, Ostenden
ja Alankomaitten
Sluisin kaupungin
kanssa. B:ssa on
goottilaiseen tyy-

liin rakennettu
raatihuone, suuren-
moiset kauppa-
hallit ja niissä

n. 8. BefTroi-toriil

oikeuspalatsi,

monta kirkkn
rikkaine taide-

aarteineen, sairas-

hiione ja siinä

kallisarvoinen

Pyh. Ursulan
pyhäiujäännöskätkö, jota Johann Memlingin ih-

Bruggen kauppahallit Uctfroi-
tornincen.
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meteltävän hienot maalaukset kaunistavat
;

monta toria muistopatsaineen (Breidelin, De
Coninekin, Joh. van Eyckin ja Memlingin),
muinaismuisto- ja taidemuseoita, taideakatemia
y. m. B:ssa on piispanistuin; kaupunki on
Belgian klerikaalisuuden päälinnoitus. — B. oli

muinoin kuuluisa ja rikas; se alkoi rappeutua
16:nnella vuosis. Syyksi siihen mainitaan monen
muun seikan ohella sen sataman sekä kanavain
madaltuminen, Intian meritien keksiminen ja

Ameriikan löytö, sekä vars. Antverpenin vauras-

tuminen. Nyt on suurilla kustannuksilla raken-

nettu Pohjanmeren rannikolle ulkosatama Z e e-

b r u g g e, josta käy suurtenkin laivojen kul-

jettava kanava B:een. Tämän johdosta B. on
alkanut vaurastua ja voi kenties vielä ryhtyä
kilpailemaan Antverpenin kanssa, varsinkin jos

se saattaa itseensä keskittää koko Länsi-Belgian
kaupan. Viime aikoina kohonneen teollisuuden

päähaarat ovat panimo- ja polttimoteollisuus,

pitsieuvalmistus, kone-, tina-, vaski- ja rauta-

teollisuus sekä laivanrakennus. — B. mainittiin

jo 7:nnellä vuosis., 12-15:nnellä vuosis. se oli

Pohjois-Euroopan tärkein merikauppakaupunki
ja Pohjoismaiden kaupan keskus. Siellä kävi

silloin sekä hansa-liiton että myös italialaisia

kauppiaita. Loistokaudellaan B:ssa oli n.

200,000 as. Nyt se on hiljainen kaupunki van-

hanaikuisine rakennuksineen, joiden päädyt
useimmiten ovat katua vasten ; .sen monien ar-

vokkaiden muinaismuistojen keskellä matkailija

tuntee liikkuvansa kuin museossa. (W. S-7n.)

Brugmann, Friedrich Karl (s. 1849),

kuuluisa saks. kielentutkija, v:sta 1877 sanskri-

tin ja vertailevan kielitieteen dosentti ja v:sta

1882 ylim. professori Leipzigin yliopistossa, kut-

suttiin 1884 vert. kielitieteen professoriksi Bade-
nin Freiburgiin, josta 1887 palasi Leipzigiin

indoeurooppalaisen kielitieteen professoriksi. B:n
suuremmista julkaisuista mainittakoon: „Mor-
phologische XJntersuehungen auf dem Gebiete der

indogerm. Sprachen" (yhdessä H. OsthofJin

kanssa, 5 os., Lpz. 1878-90), „Litauisehe Volks-
lieder und Märchen aus dem preuss. und russ.

Litauen" (yhdessä A. Leskienin kanssa, Strassb.

1882), „Zum heutigen Stand der Sprachwissen-
schaft" (m. p. 1885), ..Grieehische Grammatik"
(3:s pain. Miinch. 1900) sekä hänen suurisuun-
tainen pääteoksensa: „Grundriss der vergleichen-

den Grammatik der indogerm. Sprachen" 1, II

(Strassb. 1886-93; jatko, III-V m. p. 1893-1900,

sisältää B. Delbriickin vert. lauseopin). Ratkai-
seva merkitys sitä ennen hyvin riidanalaisen
indoeur. vokaaliopin alalla oli hänen kirjoituk-
sillaan „NasaIis sonans in der indogerm. Grund-
sprache" ja „Zur Geschichte der stammabstufen-
den Deklination" (molemmat Curtiuksen aika-
kauskirjassa „Studien zur griech. u. lat. Gram-
matik", IX). B:n muLsta monilukuisista kirjoi-

tuksista ovat vielä erittäin huomattavia: „Zur
Frage nach den Verwandtschaftsverhältnissen
der indogerm. Sprachen" (Techmerin „lnterna-
tionaler Zeitschrift", I) sekä „Die Ausdriicke
fiir den Begriff der Totalität in den indogerm.
Sprachen" (Lpz. 1894). V;sta 1892 B. (yhdessä
Streitbergin kanssa) julkaisee „Indogermanische
Forsehungen" aikakauskirjaa, indoeur. kielitie-

teen tärkeintä äänenkannattajaa. Harvinaisen
terävällä ja selvällä tutkimusmenetelmällään,

erinomaisella esittämistä! dollaan, laajasuuntai-
sella ja monipuolisella kirjailijatoiminnallaan B.
on vaikuttanut hyvin suuresti indoeur. kielen-
tutkimuksen kehitykseen, ja on epäilemättä
uudenaikaisen kielitieteen kaikkein etevimpiä
miehiä. y. \V,

Brugsch, Heinrich Karl (1827-94) , egyp-
tologi, matkusti 1853-54 ja 1857-58 Egyptissä,
1860-61 Persiassa; oli 1864 Preussin konsulina
Kairossa, 1868-70 professorina Göttingenissä,
1870-79 „£cole d'6gyptologie"n johtaja Kairossa,
sai pasan arvon ja oli vihdoin dosenttina Ber-
liinissä. Julkaisi „Grammaire d6motique"(1855),
,,Monuments de Tfigypte" (1857), „Geograph.
Inschriften altägypt. Denkmäler" (1857-60),
„Hieroglyph.-demotisches Wörterbuch" (1867-82),
„Dictionnaire g^ograph. de Tancienne figypte"
(1877-80), „Thesaurus inscript. segypt." (1882-91j

y. m. sekä perusti „Zeitsehrift för ägypt.
Sprache". K. T-t.

Brukteerit, germaanil. kansa, asui nykyisessä
Westfalenissa; mainitaan l:sellä vuosis. j. Kr.
BrOle [hryle'] (ransk., = paahdettu) : cröme

b r O 1 6 e, paahtovanukas (ks. t.).

Brumaire lbrymä'r] (ransk. < lat. b r u m a =

talvipäivänseisaus), „sumukuukausi", Ranskan
vallankumousaikuisen kalenterin toinen kuu-
kausi. Kuuluisat ovat brumairen 18 ja 19 päivä
vuonna VIII (marrask. 9 ja 10 p. 1799), jolloin
Napoleon direktoriumin kukistettuaan tuli ensi-

mäiseksi konsuliksi, vrt. Ajanlasku.
Brun, Johannes Finne (1832-90), norj.

näyttelijä, oli aikansa etevin ncrjal. koomikko.
Hänen osistaan mainittakoon Jeppe, Jacop von
Thyboe Holbergin kappaleissa, Sganarelle, Argan
ja Jourdain MoliSren kappaleissa, Shakespearen
Falstaff, Ibsenin Daniel Heire, Dovre ukko, vanha
Ekdahl. V. E-i.

Brunchorst, Jergen (s. 1862), norj. kasvi-
tieteilijä. Tuli 1886 Bergenin museon konser-
vaattoriksi ja 1901 sen johtajaksi. Näissä viroissa
ollessaan hän toimitti Bergenin museon ,,Aar-

bog"ia (vuosikirjaa), ja aikakauslehteä „Natu-
ren" sekä julkaisi joukon yleistajuisia luonnont.
kirjoja.

Brune [hryn], Guillaume Marie Anne
(1763-1815), ransk. marsalkka, oli ensin kirjan-

painajana, antautui innokkaasti vallankumous-
liikkeeseen, tuli 1793 everstiksi Ranskan pohjoi-

seen armeiaan, vähää myöhemmin kenraaliksi,
ja osoitti erinomaista urhoollisuutta useissa tais-

teluissa. V. 1798 hän nopealla hyökkäyksellä
valloitti Sveitsin ja julisti Helvetian tasavallan,

tuli 1799 Bataviaan ylipäälliköksi ja pakoitti

englantilaiset lähtemään maasta. Oltuaan kukis-
tamassa Vendien kapinaa hän 1800 Ranskan
Italian armeian ylipäällikkönä menestyksellä
taisteli itävaltalaisia vastaan. 1804 B. ylennet-

tiin marsalkaksi ja nimitettiin 1806 hansakau-
punkien kenraalikuvernööriksi ja Ranskan Pom-
merissa olevien joukkojen komentajaksi ; 1807
hän pakoitti Stralsundin ja Riigenin antautu-
maan. Turhaan Kustaa IV Aadolf koetti hou-
kutella häntä Ludvik XVIII:n puolelle; Napo-
leon alkoi kuitenkin häntä epäillä ja erotti hänet
toimistaan. 1814 hän liittyi Ludvik XVIII:een,
mutta siirtyi 1815 Napoleonin puolelle, joka
hänet nyt nimitti paariksi ja ylipäälliköksi Tou-
Icn'iin. B:d Napoleonin kukistuttua ollessa mat-
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kalla Pariisiin murhasi hänet Aviguonissa roja-

listien kiihottama roskajoukko. K. B:di.

Bruneau [brynö'], Alfred (s. 1857), rausk.

säveltäjä ja musiikkikirjailija, Massenefn oppi-

las; useaan hänen oopperaansa on Zola sepittä-

nyt suorasanaisen tekstin. B. on myös säveltänyt
yhden rekviemin, useita uvertyyrejä, sinfonisia

runoelmia ja lauluja. /. K.
Brunei [bryne'l]. 1. Sir Marc Isambard

B. (1769-1849), ransk.-engl. insinööri ja keksijä.

B. rakensi m. m. 1825-42 kuuluisan tunnelin
Thames-virran alitse Lontoossa. — 2. Isam-
bard Kingdom B. (1806-59) , edellisen poika,
insinööri, rakensi useita rautateitä, m. m. Oreat-
Western-radan, kehitti rautatierakennustekniik-
kaa (brunel-kisko) , rakensi satamia (Cardiffin

laivatokat) , useita siltoja, m. m. pitkän Hunger-
fordin riippusillan, oli mukana suuria Conway-
ja Britannia-siltoja tehtäessä ja rakennutti
lopuksi kuuluisan jättiläislaivan „Great East-
ern"in. J. C-en.

Brunella, a r o h u m a 1 a,

kasvisuku huulikukkaisten hei-

mossa. Suomessa yksi laji B.

vulgaris, matala sinipunakuk-
kainen yrtti, jolla on vastak-
kaiset, ehyt- tai heikosti saha-
laitaiset lehdet. Kasvaa yli

koko alueemme laitumilla, nii-

tyillä j. n. e.

Brunellesco (B r u n e 1-

1 e s e h i [-le'skij, F i 1 i p p o
di Ser(1377-1446),firentseläi-
uen arkkitehti. B. on Italian

renessanssi rakennustaiteen isä,

sillä hän on ensimäinen ja ete-

vin .sen perustajista. Oltuaan
aluksi kultasepänopissa hän
ensi kerran 1402 herätti kuvanveistäjänä huo-
miota ottaessaan ,,Iisakin uhrausta" esittävällä

pronssireliefillään osaa kilpailuun, joka oli julis-

tettu jironssioven teettämistä varten Firentsen
Kastekirkkoon (Baptisterioon) . Kilpailussa sai

ktiitenkin L. Ghiherti voiton, ja tämän vastoin-

käymiscn.sä takia B. antautui uudelle uralle,

rakennustaiteen alalle. (Ainoastaan kerran vielä

hän esiintyi kuvanveistäjänä kilpaillessaan Vo-
natellon kanssa n. 1416 puuhun veistämällään
Ristiinnaulitun kuvalla, joka kuva nyt on S. ta

Maria Novellan kirkossa Firentsessä.) B. mat-
kusti silloin Boomaan ja rupesi sekä esteettiseltä

että teknilliseltä kannalta perinpohjin tutki-

maan antiikin rakennustaidetta (etenkin Pan-
teonin kupolirnkennetta) . Käyttiien sitten ajan
hengen mukaisesti hyväkseen näitä tutkimuk-
siaan ja mittauksiaan hän laski perustuksen
renessanssin rakennustaiteelle. Kun Firentsessä
1418 oli julistettu kilpailu tuomiokirkon kupolin
rakentamisesta, niin B. Roomasta palattuaan otti

siihen osaa ja sai tämän erittäin vaikean tehtä-

vän, johon muut eivät uskaltaneet ryhtyä, suo-

ritettavakseen 1420-34 (ylin huippu I. lanterna
valmistui vasta 1462). Arkkitehtonisesti ja en-

nen kaikkea teknilliseltä rakenteeltaan tästä ku-
poli.stn, joka kaareutuu kahdeksankulmaise,sta
kuvunkaulasta ellipsinmuotoisesti ja kaksinker-
taisesti holvattuna 91 metrin korkeuteen, tuli

hämmästyttävä mestariteos ja esikuva jälki-

maailmalle (esim. Michelangelon kuuluisalle

Brunolla, a hnlnistu

kukka, b hedelmys
(suurenn^'ttu).

Uuden re-

esikoisteos

Firentsen luuniiokirUon
kupiili.

Pietarin kirkon kupolille Koomassa)

.

nessanssi rakennustaiteen varsinainen

oli kuitenkin B:n 1430:n
tienoilla rakentama

„Cappella dei Pazzi" S:ta

Crocen luostaripihalla

Firentsessä. Tämä pieni,

siro kappeli on tehty
tasahaarakkeisen ristin

muotoon, sillä on matala
pyöreä kupukatto ja va-

paasti on siinä käytetty
antiikkisia pylväitä, pi-

lastereita, arkkitraaveja

ja holvikasetteja luomaan
uutta, itsenäistä tyyliä.

B:n muista Firentsessä
olevista kirkkoraken-
nuksista, joita hän itse

ei ehtinyt rakentaa val-

miiksi, ansaitsevat mainitsemista muinaiskristil-

listä pylväsbasilika-tyyliä noudattavat ja kän-
neillä suhteillaan vaikuttavat „San Lorenzo" ja

„San Spirito". Hänen maallikkorakennuksistaan
herättää huomiota loggiaksi tehdyn fasadinsa
vuoksi Firentsen „Löytölasten hospitaali". Firent-

seläiselle palatsiarkkitehtuurille B. antoi uuden
esikuvan alkamalla 1440 rakennuttaa tavatto-

man isoa ja jykevällä rustiikallaan linnamaisesti
vaikuttavaa „Palazzo Pitti'ä". Maalaustaiteen-
kin kehitykseen nähden B:n merkitys on suuri,

sillä hän laati ensimäiseksi määrätyt lait per-

spektiivipiirustukselle. [Elämäk. kirjoittanut v.

Fabriczy (1892).] E. Hr. (E. S-m.J
Bruner, Edvard Jonas Wilhelm af

(1S16-71), professori. Tuli ylioppilaaksi 1832,

maisteriksi 1836. roomalaisen kirjallisuuden do-

sentiksi 1840, fil. lis. 1847, kreikkalaisen ja
roomalaisen kirjallisuuden apulaiseksi 1848 ja
roomalaisen kirjallisuuden profes.soriksi 1851. Oli

innokas klassillisten kielten harrastaja. Hänen
huomattavimmat julkaisunsa ovat: ,,Latinsk ele-

meutargrammatik" (1855) ja „De ordine et tem-
poribus earminum Valerii CatuUi" (1861). K. S.

Brunet [brync'], Jacques Charles (1780-

1864), raiisk. bibliografi, julkaissut uudestaan
Duelos'n ,,Manuel du libraire et de Tamateur de
livres" (1860-65, 6 nid.), johonka Deschamps ja

G. Brunet 1878-80 ovat julkaisseet 2 täydennys-
nidosta. Tärkeä teos harvinaisten teosten tunte-

miselle. Mainittakoon myös ,,Recherches sur les

öditious originales de Rabelais" (1852). V. K-i.

Brunetiere lbryntiä'rj, Ferdinand (1849-

1906), ransk. kirjallishistorioitsija ja kriitikko.

B. suosii klassillisia traditsioneja, vieroen natura-

listeja ja symbolisteja, kuten romantikkojakin,
vaatii runoudelta objektiivisuutta ja persoo-

nattomuutta. Hänen kirjallisista tutkielmistaan
mainittakoon „Histoire et littfrature", „Essais
sur la litt^rature contemporaine", „Les fpoques
du th<?fltre frangais", „L'4volution de la poSaie

lyrique" sekä aikakauskirjoissa, varsinkin johta-

massaan ,,Revue des deux mondes"issa julkaistuja

kirjoitelmia: ..fitudes critiques sur Thistoire de
la litt^rature fran<;aise" (1880-1903). — Ranskan
okat. jäsen v:sta 1894. V. K-i.

Brunetti (ransk. brunet < brun = ruskea),

tummaihoinen, ruskeasilmäinen ja -tukkainen
nainen.
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Brunfels, Otto (1488-1534), saks. kasvitie-

teilijä. Oli ensimäinen eurooppalainen oppinut,

joka tutki kasveja suoraan luonnosta aikana,

jolloin kaikki muut ainoastaan tulkitsivat van-

hojen kirjoituksia. Sen jolidosta hän sai Lin-

nalta nimen ..kasvitieteen isä". — B. oli al-

kuaan kartusilaismunkki, mutta kääntyi luteri-

laisuuteen ja oli sitten ensin koulunjohtajana
Mainzissa ja loppuelämänsä lääkärinä Bernissä.

Hänen teoksensa „Herbarum vivse eicones" (15.32-

36) sisältää kotimaisten kasvien puupiirroskuvia
ja myös niiden saksalaiset nimet. vrt. Kasvi-
tieteen historia.
BrunMlde [Brilnhilt, muin.-saks. = panssaroi-

tuna taisteleva) , Nibelungen-tarinassa Isensteinin

kuningatar, Guntherin puoliso, joka Siegfriedille

vihamielisenä aiheuttaa Hagenin murhaamaan
tämän. Tarun pohjoismaisessa toisinnossa B.

esiytyy valkyriana, jonka Odin tottelemattomuu-
den vuoksi vaivuttaa tulen saartamalle vuorelle
taikauneen, josta Siegfried (Sigurd) hänet herät-

tää. V. K-i.

Brunhilde, Austrasian kuningatar, länsigoot-

tein kuninkaan Athanagildin tytär, joutui 567,

mentyään naimisiin Austrasian kuninkaan Sieg-

bertin kanssa, tuhoisaan taisteluun Neustrian
kuninkaan Kilperikin jalkavaimon Fredegunden
kanssa. Tämä murhilla ja juonilla käyty tais-

telu lopulta päättyi B:n kuolemaan Neustrian
Klotarin toimesta 613. V. K-i.

Brunius, Karl Georg (1792-1869), ruots.

arkeologi ja arkkitehti, kreikan kielen profes-

sori Lundin yliopistossa, tunnettu siitä, että

johti 1833-59 Lundin tuomiokirkon ennallean-
korjailua. Ruotsin taidehistoriasta ja historial-

lis-antikvaarisista muistomerkeistä hän on kir-

joittanut useita tutkielmia. E. R-r.

Brunkeberg', nykyään Tukholman kaupungissa,
ennen sen ulkopuolella oleva mäki. Nimensä sano-
taan sen saaneen marski Brunkowista (ks. t.),

joka 1319 siellä mestattiin. Kuuluisin B:n muisto
on kuitenkin 10 p. lokak. 1471 siellä Sten Sture
vanh:n ja Tanskan kuninkaan Kristiern I:n vä-

lillä tapahtunut taistelu, jonka kautta Kristier-

nin yritykset voittaa takaisin Ruotsin kruunu
lopullisesti torjuttiin. (K. G.)

Brunk(k)ala ks. P r u n k k a 1 a.

Brunkow, Johan von (k. 1319), Ruotsin
drotseti, saksalaista sukua, mainitaan 1313 rita-

rina ja valtaneuvoksena : tuli 1316 drotsetiksi.

Oli Birger kuninkaan uskollisia ystäviä ja joutui

yrittäessään Gotlannista tuoda apua Birgerin
pojalle Maunulle, jota kapinalliset Stegeborgissa
piirittivät, vangiksi, tuomittiin kuolemaan ja

mestattiin. (K. G.)

Brunn, Heinrich (1822-94), saks. arkeo-
logi, muinaistieteellisen laitoksen sihteeri Roo-
massa 1856, professori Miinchenissä 1865, Miin-

chenin Glyptoteekin johtaja 1888. Pääjulkaisut:
,,GesehicIite der griechischen Kiinstler" (1853-59,

2 pain. 1889) ;
,.Beschreibung der Glyptothck zu

Miinehen" (5 pain. 1887) ;
,.I rilievi delle urne

etrusche. I. Ciclo troico" (1870) ; „Probleme in

der Geschichte der Vasenmalerei" (1871) : „t''ber

die kunstgpschichtliche Stellung der pergameni-
schen Gigantomachie" (1884) ;

„Grieehische
Kunstgeschichte" (1893-97). B:n teokset ovat
huomattavat hienosta taiteell. aistista, ankarasta
metodistaan ja esityksen selvyydestä. E. R-n.

Brunnen, kylä Sveitsissä Schwyzin kantto-
nissa, Vierwaldstätter-järven rannalla, 440 m yi.

merenp. Ilmaparantola ; 1,530 as. (1900). Täältä
alkaa Axenstrasse (ks. Axenberg). — Siellä

emäkanttonien miehet Morgartenin taistelun jäl-

keen 1315 uudistivat „ikuisen liittonsa" v:lta

1291. (W. S-m.)
Brunnsparken, Helsingin kaupunginosan ja

puiston, Kaivopuiston (ks. t.) , ruots. nimi.
ks. Helsinki.
Bruno [-U-] K ö 1 n i 1 ä i n e n (k. 965) , Henrik

Linnustajan poika, Kölnin arkkipiispa ja Loth-
ringin herttua v:sta 953; etevänä kirkkoruhti-
naana kannatti veljensä Otto Suuren politiikkaa,

joka tarkoitti valtakunnan yhteyden lujitta-

mista piispojen avulla. /. G.
Bruno [-U-] Kölniläinen (1030-1101),

Chartreusilais- (Kartusiaani-) munkkikunnan (ks.

t.) perustaja.
Bruno [-u-] Querfurtilainen (k. 1009)

,

lähetyssaarnaaja, levitti roomalaiskatolista kris-

tinuskoa varsinkin Saksan itäisille naapurikan-
soille, liikkuen laajoilla ja seikkailurikkailla ret-

killä Preussissa, Puolassa, Böömissä, Unkarissa,
Venäjällä ja Ruotsissakin, jossa hän kertoi kään-
nyttäneensä Olavi Sylikuninkaan. Paavi nimitti
B:n .,pakanain arkkipiispaksi". Suurin menestys
oli B:lla preussilaisten keskuudessa, joiden apos-
tolin nimellä häntä kunnioitetaan; siellä hän
myös 18:n seuralaisen kera kärsi marttyyrikuo-
leman 9 p. maalisk. 1009. [H. Voigt, „Brun
V. Querfurt", Stuttg. 1907.] J. G.
Bruno [-u-], Segnin piispa (1047-1123),

julistettiin 1181 pyhimykseksi.
Bruno [ii-], T o u 1 i n p i i s p a, ks. L e o IX.
Bruno, Giordano [dzordä'no bru-J (1548-

1600) , it. filosofi, synt. Kampanian Nolassa, poltet-

tiin Roomassa vapaan
ajattelemisen mart-
tyyrina. B. oli 14: n

vuotiaana ruvennut
dominikaanimunkiksi,
joutui luostarissa epä-

luulonalaiseksi tieteel-

listen harrastustensa
ja vapaaaatteisuu-
tensa johdosta, pakeni
sentähden 1576 sieltä

ja eli 15 vuotta levo-

tonta vaeltajanelämää
Pohjois-Italiassa,

Ranskassa, Englan-
nissa ja Saksassa,

esiintyen monissa pai-
ciordauo Bruno.

koin loistavalla menes-
tyksellä yliopistollisena opettajana. V. 1591 hän
palasi kotimaahansa, Venetsiaan, mutta vangit-

tiin siellä, syytettynä harhaopeista ja kristin-

uskon pilkkaamisesta ; 1593 hän jätettiin Rooman
inkvisitsionin käsiin, jonka vankiloissa sai kitua

7 vuotta, kunnes lopullisesti harhaoppiseksi

julistettuna ja kieltäydyttyään kokonaan peruut-

tamasta mielipiteitään tuomittiin polttorovio-

kuolemaan, jonka kärsi 17 p. helmik. 1600. B.

julkaisi 1584-5 Lontoossa ja Pariisissa m. m.
filosofisen vuoropuhelun ,,Della causa, principio

ed uno" („Syystä, alkuperusteesta ja yhtey-

destä")
,
joka esittää hänen panteistisen maail-

mankäsityksensä, sekä siveysopillisia kysymyksiä



1295 Brunou—Bruta 1296

käsittelevät vuoropuhelut „Spaccio della bestla

trioufante" („Triumfeeraavan pedon karkoitus")

ja „Degli eroici furori" (,,Sankari-innostuk-

sesta"), 1591 Frankfurt a. M:ssa latinaisia oppi-

runoelmia, m. m. „De monade, numero et figura"

(„Monadista, luvusta ja muodosta") ;
jo 1582 hän

oli Pariisissa painattanut sukkelan ja julkeankin
huvinäytelmän „I1 candelajo" („Kynttilän-

valaja"), jonka lienee osaksi kirjoittanut jo luos-

tarissa. — B:n maailmankäsityksen peruskivenä

on Kopernikuksen (ks. t.) opin pohjalle kehitetty

aate maailman äärettömyydestä. Rajattomassa
avaruudessa on lukemattomia aurinkokuntia ja

niissä varmaankin monenlaisia asujamia, myös-
kin korkeampia ja jalompia kuin ihminen. Kaik-
kialla on liikettä ja elämää. Nämä aatteet vasta

antavat oikean käsityksen Jumalankin äärettö-

myydestä. Jumala on maailmansielu, se henkinen
voima, joka vaikuttaa kaikessa. Siten B:n oppi

on pääasiassa panteismiä ; mutta hän opettaa
kuitenkin samalla, että Jumala myöskin on ole-

massa ennen maailmaa, sen perustuksena ja alku-

syynä. Juuri koska Jumala on ääretön ja täy-

dellinen eikä saata olla pahansuova, niin hänen
täytyykin astua ilmi äärettömässä olentojen ja

maailmojen paljoudessa. — Ihmissielu on olemuk-
seltansa „monadi", häviämätön henkinen olento,

joka lakkaamatta kehittyy, eläen eri maailmoissa
ja eri oloissa. Siten B. kannattaa jonkinmoista
sielunvaellusoppia. — B:n filosofiassa on alku-

siemeniä useihin ja suuresti toisistaan poikkea-
viin myöhempiin opinmuodostuksiin, erittäinkin

sekä Spinozan että Leibnizin perusaatteisiin.

[Brunnhofer, ,,B:s Weltanschauung u. Verhäng-
nis", 1882; Berti, „G. B., sua vita" etc, 1889;
Riehl, „G. B.", 1900; Louis, „G. B., seine Weltan-
schauung" etc, 1900 ; suomeksi ruotsista kään-
netty vihkonen J. Bergman, „G. B., ajatusvapau-
den marttyyri", 1908.] A. Gr.
Brunou, Alexander August (1821-87),

etevä suom. lakimies, senaattori, tuli ylioppilaaksi
1838 ja suoritti tuomarintutkinnon 1846. Vaikka
B. saikin nimityksiä: Sortavalan tuomiokunnan
tuomariksi 1802, Viipurin hovioikeuden asesso-

riksi 1863 ja hovioikeudenneuvokseksi 1868,

pidätti senaatti hänet ylimääräisenä esittelijänä

kansliatoimituskunnassa, jonka ohella hän otti

useihin lakiehdotuksia laativiin komiteoihin vai-

kuttavasti osaa. Hän erosi valtionvirasta 1869
ja antautui pankkialalle. Mutta jo 1872 hän kut-

.suttiin senaattoriksi ja oikeusosaston jäseneksi,

jona hän pysyi kuolemaansa asti. K. S.

Brunswick [hranzuik]. Yhdysvaltojen kau-
punkeja. 1. Georgian valtion satamakaupunki,
9,000 as. Rautateitten risteyskohta ; puutava-
rain, tärpätin ja puuvillan vientipaikka. —
2. Mainen valtion kaupunki Androscoggin-joen
varrella n. 7,000 as. B:ssa on Bowdoin College
suurine kirjastoineen. Puuvillatehtaita.

Brusa, E m iii o (1843-1908), it. lainoppinut,

tuli 1871 kansainvälisen oikeuden ja oikeusfilo-

sofian professoriksi Modenaan, kutsuttiin 1877

rikosoikeuden professoriksi Amsterdamiin
Alankomaihin, josta 1880 palasi isänmaahansa
samanlaiseen virkaan Torinon yliopistoon. B. on
painosta julkaissut useita valtio-oikeudellisia ja

rikos-oikeudellisia teoksia, ja on paljon ollut

käytettynä valtion asettamissa komiteoissa sekä
lainsäädäntötoimissa. Nimitettiin 1906 lainsää-

Emilio Brusa.

dänuön ja tieteen aloilla osoittamistaan suurista

ansioista Italian senaatin jäseneksi. B. otti te-

hokkaasti osaa
kansainvälisen ad-

ressin aikaansaa-
miseen Suomen
hyväksi 1899 ja

oli itse mukana
Pietariin matkus-
taneessa lähety."!-

tössä. Kuoli 14 p.

jouluk. 1908.

K. G.

Brusiini, str.yk-

niinille (ks. t.)

läheissukuinen
alkaloidi. jonka
yhteydessä sitä

tavataan erinäi-

sissä Strychnos-

sukuun kuuluvissa
kasveissa ; muodostaa valkoisia, katkeranmakui-
sia kiteitä, liukenee kuumaan veteen helpommin
kuin strykniini. Ei ole niin myrkyllistä kuin
tämä. Käytetään lääketieteessä strykniiuin ase-

mesta ja hävittävänä myrkkynä. (W. B.)

Brusiitti (talkkihydraatti) , magnesiumhydrok-
sidi. Mg (OH),, kiteytyy levymäisinä romboed-
reina. Kalkkikivessä jyrkeänä tai harvemmin
juonina serpentiinissä.

Brusin [-'t'-], Carl Wilhelm (1782-1813),

sotilas, oli jo lapsena isänsä komentamassa
Savon rykmentissä, yleni vähitellen virka-asteissa

ja oli 1808-09 sodassa prikaatiajutanttina ensin

kreivi J. A. Cronstedtin ja sitten Sandelsin luona,

ottaen osaa m. m. Koljonvirran tappeluun. Sodan
loputtua liän jätti Ruotsin, siirtyi Suomeen ja

meni Venäjän palvelukseen. Hän kaatui yleis-

esikunnan everstinä Dresdenin tappelussa 26-27

p. elok. 1813. K. S.

Brussa (turk. B u r s a, muinoin P r u s a)

,

Turkin Khodavendikjar-vilajeetin pääkaupunki
Vähässä-Aasiassa, Myysian Olympoksen juurella,

yli 76,000 as. (n. 70 % turkkilaisia, muut armee-
nialaisia, kreikkalaisia ja juutalaisia, harvoja
eurooppalaisia). B. on hyvän maantien ja 42
km pitkän rautatien kautta rannikon yhteydessä.

Monta moskeiaa ja moskeianrauniota, kirkkoja
ja palatseja, synagogia ja vanhoja hautaraken-
nuksia. Kenraalikuvernöörin (valin) ja juutalaisen

rabbiinin asuntopaikka; kreikkalainen, armee-
nialainen ja armeenialais-katolilainen piispan-

istuin. B:ssa harjoitetaan silkinviljelystä euroop-
palaiseen tapaan ja valmistetaan raakaa silkkiä,

joka etupäässä viedään Lyon'iin. Viini-, hedelmä-,

opiumi- ja öljykauppaa. Kuumat rikki- ja rauta-

lähteet ovat kuuluisat. — B. kuului ensin Bithy-

niaan ja joutui 74 e. Kr. roomalaisille. V. 1326

sulttaani Osmanin poika Orkhan valloitti sen ja

se on siitä saakka ollut turkkilaisten hallussa.

V:een 1365 se oli pääkau]iunkina, mutta hallit-

sijat ovat sitä myöskin myöhemmin moskeioilla

ja hautarakennuksilla kaunistaneet. Kaupunkia
tuhosi suuresti tulipalo 1804, ja 1855 kolmen kuu-
kauden aikana (erittäinkin 2 p. helmik., 11 p.

liuhtik., 23 p. toukok.) uudistunut maanjäristys.
Brussel, Belgian pääkaupungin Brysselin

(ks. t.) flaamilainen nimi.

Bruta ks. Hampaattomat.
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Brutaali (ransk. brutal < lat.

irilttts), raaka, karkea, eläimellinen.

Bruttium (kreik Brutti'a t. Bret-

ti'a), aikaisemmin: B r u 1 1 i u s (t.

Bruttiorum) ager, muinaisen
Italian eteläisin maakunta (nykyi-

nen Calabria ulteriore),
asukkaat bruttiumilaisia
sekä kreikkalaisia (rannikolla).

Viimemainitut perustivat tänne
siirtokuntia (Rhegion, Kroton, Hip-
ponion, Lokroi y. m.) . B. joutui 272
e. Kr. roomalaisille ; se rappeutui
orjasodasta (73-71 e. Kr.) lähtien.

Brutto (it., oikeast. = ruma, raaka,
likainen, lat. sanasta ftrHf»s=i ras-

kas, kömpelö), kauppas., vähentä-
mätön, käytetään tavallisesti yhdis-

tyksissä: Bruttorahti, rahti,

jonka laiva ansaitsee matkalla, va-

rustuskustannuksia vähentämättä. — Brutto-
vakuutusmaksu, ks. Henkivakuutus.
— Bruttopaino, tavaran ja päällystyksen
paino yhteensä. — B r u 1 1 o v o i 1 1 o, jonkun
yrityksen tuottama tulo kustannuksia poislaske-

matta. B:n vastakohta on netto (ks. t.). vrt.

myös T a r a.

Brutus [bru-J. 1. Lucius Junius B., Mar-
cus Juniuksen ja Rooman viimeisen kuninkaan
Tarquinius Superbuksen sisaren, Tarquinian,

poika. Kun Tarquinius surmautti kaikki suku-
laisensa, Lucius yksin säästettiin sen johdosta
että hän tekeytyi vähäjärkiseksi (brutus). B.

vaikutti tehokkaasti kuninkaan karkoittamiseen
sekä valittiin yhdessä L. Tarquinius Collatinuk-
sen kanssa uuden tasavallan ensimäiseksi konsu-
liksi. Kun hänen omat poikansa ottivat osaa
nuorten ylimysten toimeenpanemaan salaliittoon

kuningasvallan uudistamiseksi, mestautti B. ne
omien silmiensä edessä. Tarquiniuksen joukkojen
lähestyessä Roomaa B. kaatui taistellessaan ku-
ninkaan poikaa Arrunsia vastaan v. 509 e. Kr.
Kertomus B:sta lienee suureksi osaksi historial-

lista pohjaa vailla. [K. J. Neumann, „L. Junius
Brutus, der erste Konsul" (1901).]

2. Decimus Junius B. Albinus (n.

84-43 e. Kr) oli aivan toista sukua (alkuaan
plebejistä) kuin edellinen. B. taisteli menestyk-
sellä Caesarin sotajoukoissa Galliassa sekä kan-
salaissodassa laivastonpäällikkönä m. m. Massi-
liaa vastaan v. 49 e. Kr. Vaikka Caesar monella
tavoin osoitti hänelle suosiotaan, otti hän osaa
salaliittoon Caesarin henkeä vastaan. Kun Anto-
nius tahtoi itselleen riistää Csesarin B:lle mää-
räämää maakuntaa, Gallia cisalpinaa, puolus-

tautui B. urhoollisesti Mutinassa (ks. A u g u s-

tus). Octavianuksen ryhtyessä Csesarin mur-
haajia rankaisemaan, koetti B. lähteä Makedo-
niaan, mutta hänen joukkonsa luopuivat ja hän
itse sai surmansa Aquileian luona v. 43. [B. C.

Bondurand, „Dec. Junius Brutus Albinus" (Chi-

cago 1907).]

3. M a r e u s J u n i u s B. (85-42 e. Kr.) , kan-
santribuuni Marcus J. B:n ja Servilian, Cato
Uticensiksen (ks. t.) sisarpuolen poika, edellisen

sukulainen. Var.sinkin enonsa Caton vaikutuk-
sesta B. kehittyi kiihkeäksi tasavaltalaiseksi,

joka haaveilevalla innostuksella ihaili entisaiko-

jen valtiolaitoksia ja kansalaisominaisuuksia.

Brutus tuomitsee poikansa kuolemaan.
Leihieren taulu.

Siksi hän kansalaissodassa liittyi Pompeiukseen
muka tasavallan puolustajana, mutta siirtyi

Pharsaloksen taistelun jäljestä v. 48 Caesarin
puoleen, joka määräsi hänet v. 46 Gallia cisalpi-

nan maaherraksi sekä v. 44 prsetoriksi. Kuiten-
kin hän yhtyi, etupäässä Gaius Cassiuksen (ks.

t.) kehoituksista, salaliittoon Caesaria vastaan.
Ne sanat, mitkä Csesarin kuollessaan mainitaan
lausuneen: „Sinäkin, poikani!", osoittavat joka
tapauksessa, että B:n osanotto eniten katkeroitti

Caesaria. Kun Antonius itselleen anasti vallan

Roomassa, lähti B., kauan epäröityään, Makedo-
niaan, varustautui yhdessä Syyriaan siirtyneen

Cassiuksen kanssa Vähässä-Aasiassa sotaan sekä
kokosi joukkonsa Makedoniaan Philippoi'n tasan-

golle. Ensimäisessä taistelussa B. voitti Octavia-

nuksen, jotavastoin Cassius joutui tappiolle An-
toniusta vastaan sekä surmasi itsensä. Toisessa

taistelussa triumviirit voittivat B:n, joka pako-

matkalla päätti päivänsä. Myös hänen puoli-

sonsa, Caton tytär Porcia, teki itsemurhan. B.

julkaisi filosofisia kirjoitelmia, puheita y. m.,

mutta vain hänen kirjeenvaihtonsa Ciceron

kanssa on säilynyt. B:a esittää eräs rintakuva
Rooman Museo Capitolinossa. [Bynum, „Das
Leben des M. Junius Brutus" (Halle 1898).]

K. J. E.

Bruun, Laurids (s. 1864), tansk. kirjailija,

alkuaan tilastollisen konttorin virkamies. 1890-

luvun loppupuolella hän antautui yksinomaan
kirjailijaksi, ja on sittemmin julkaissut runsaan

sarjan kertomuksia, joista kuitenkin vasta myö-
hemmät ovat alkaneet vetää huomiota puoleensa.

Niistä mainittakoon „Kronen" (1902), romant-

tinen, puolihistoriallinen .,Alle synderes konge",

„Absalons saga" (1904-05), „Den evige", „Pan"
(suomeksi 1908), „Midnatssolen" (1907).

V. Ei.
Bruun, Malthe Conrad (1775-1826),

tansk. poliitillinen kirjailija ja maantieteilijä.

B. omaksui jo aikaiseen Ranskan vallankumouk-

sen periaatteet ja puolusti niitä lukuisissa kir-

joitelmissa. Oli pakoitettu valtioUis-satiirisen

kirjallisen toimintansa vuoksi pakenemaan ulko-

maille, jolloin asettui asumaan Pariisiin. Entinen

tasavaltalainen muuttui vähitellen innokkaaksi

keisariuden ja kuninkuuden puolustajaksi. B. on
saavuttanut suurimman maineensa maantieteel-

lisenä kirjailijana. Hänen tärkein teoksensa:
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,,Precis de la geographie uiiiverselle" (8 osaa,

1810^29). E. Ma.
Bruun, Theodor (1821-88), suom. ministeri-

valtiosihteeri, Tanskasta alkuaan polveutuvaa

Bruun-sukua, jonka jäseniä oli kauppiaina

m. m. Haminassa; niinpä B:nkin isä. B. sai

lainopillisen sivistyksensä Pietarin yliopis-

tossa ja oli v:sta 1844 virkamiehenä keisarin

kanslian toisessa osastossa. Hän kohosi seuraa-

vina vuosikymmeninä arvoasteissa, kunnes vih-

doin 1869 tuli Venäjän senaatin jäseneksi ja

1873 sai valtiosihteerin arvon sekä 1880 nimi-

tettiin evankelisluterilaisen ylikonsistorin presi-

dentiksi. B:sta, joka omisti Summan kartanon
lähellä Haminaa, tuli maallemme huomattava
henkilö. 1863 hän korotettiin suomalaiseen aate-

lissäätyyn, 1881 hän nimitettiin tammikuussa
Suomen ministerivaltiosihteerin apulaiseksi ja

syyskuun 3 p:nä s. v., vapaaherra Stjernvall-

Walleenin jälkeen, ministerivaltiosihteeriksi sekä

yliopistomme v. t. kansleriksi. Vaikkakin B. oli

jolionkin määrin oleskellut maassamme, olivat

olomme jääneet hänelle vieraiksi, joten hän usein

epäluulolla katseli senaatin ehdotuksia ja esityk-

siä. Mutta hän koetti asioihin tunnollisesti pereh-

tyä, ja siten hän joutui lopultakin senaatin mieli-

piteitä kannattamaan. Pietarissa hän taas nautti

luottamusta. B. on alkuaan nostanut sittemmin
usein esillä olleen kysymj-ksen perustuslakiemme
kodifikatsionista (ks. t.). V. 1883 hän korotet-

tiin va])aaherraksi ja nimitettiin 1885 todelli-

seksi salaneuvokseksi. K. S.

Bruxelles [hryse'l], Belgian pääkaupungin,
Brysselin (ks. t.) ransk. nimi.

Bruyere, La ks. La Bruyere.
Bryan [brai3n], William J e n n i n g s

(s. 1860), amer. valtiomies, syntyisin Illinoisista,

lainoppinut, asianajaja, v:sta 1890 edustajahuo-

neen jäsen, on tullut tunnetuksi kaksimetallisen

rahakannon (kullan rinnalla hopean) puolusta-

jana ja usean kerran ollut demokraattisen puo-

lueen ehdokkaana Yhdysvaltain presidentiksi,

tulematta valituksi.

Bryant [brniant], William Cullen (1794-

1878), pohj.-amer. runoilija, Words\vor(hin hei-

molainen, jonka mietiskelevällä, luouuoutuntei-

sella runoudella on ollut tuntuva vaikutus .A.me-

riikan myöhempään runouteen, vaikka siltä puut-

tuukin lämmin välittömyys. Hänen runoteoksis-

taan mainittakoon ajatusrikas „Thanatopsis"',

„The fouutain and other poems" y. m. Hän on

kirjoittanut ja julkaissut sitäpaitsi matka-
kirjeitä Euroopasta sekä onnistuneen käännök-
seu Homeroksesta. •— Myö.skin sanomalehtimie-

henä B. on toiminut, ollen 50 vuotta „Evening
Posfin päätoimittajana. V. K-i.

Bryce [brais], James (s. 1838), engl. histo-

rioitsija, lakimies ja politikko, kotoisin Irlan-

nista. B. oli 1870-93 siviilioikeuden professorina

Oxfordissa; alihuoneen jäsen v:sta 1880 lähtien;

kannatti innokkaasti Gladstonen Irlannin jioli-

tiikkaa, erityisesti tämän „home rulc" ehdo-

tusta; oli Gladstonen kolmannessa niiuisteris-

tössä 1886 ulkoasiain alivaltiosihteerinä, niin-

ikään jäsenenä hänen neljännessä miuisteristös-

siiän 1892-94 ja kauppaministerinä Roseberyn
ministeristössä 1894-95; v:sta 1907 lähettiläänä

Washingtonissa. Hänen teoksistaan ovat huo-
mattavimmat: „The holy roman empire" (1804),

„The american commonwealth" (1888), „Studies

in contemporary biography" (1903), joka m. m.
sisältää Disraelin ja Gladstonen elämäkerrat;
on myöskin julkaissut oivallisia matkakerto-
muksia.

Briicke, Ernst Wilhelm von (1819-92),

itävaltal. fysiologi, professorina Wienissä. Laa-
tinut useita julkaisuja fysiologian (m. m. äänne-
fysiologian), fysiikan, fysiologisen kemian ja

kasvitieteen alalta. Tehnyt perustavia tutkimuk-
sia soluopin alalla. Hänen optillisten havainto-

jensa perustuksella Helmholtz konstrueerasi
silmäpeilin. Julkaissut m. m. perustavaa laatua
olevan, tärkeän „Grundzuge der Physiologie und
Systematik der Spraehlaute . .

." (1856, uusi pain.

1876) ja „tj'ber eine ueue Methode der phone-
tischen Transseription" (1863), joka sisälsi

uuden, foneettisiin periaatteisiin perustuvan ylei-

sen kirjaimiston suunnitelman.
Briickner. 1. A 1 e x a n d e r B. (1834-96), ven.-

saks. historiantutkija, tuli 1867 Venäjän histo-

rian professoriksi Odessaan, 1872 Tarttoon; 1891,

kun saksankielinen opetus Tartossa lakkautettiiu,

hänet siirrettiin Kasaaniin, mutta sai oikeuden
oleskella ulkomailla ja vietti viimeiset elinvuo-

tensa Jenassa. B. on Venäjän historian alalta

julkaissut useita huomatuita teoksia, joista tässä

mainittakoon: „Venäjän eurooppalaistuminen"

(1888) ; esitykset Pietari Suuresta ja Katariina
II:sta Onekenin maailmanhistoriaa varten ja

„Veuäjän historian" I osa (1896). K. G.

2. Eduard B. (s. 1862), edell. poika, saks.

maan- ja ilmatieteilijä, v:sta 1888 maantieteen
professori Bernissä, v:sta 1904 Haliessa. Hänestä
ovat nimensä saaneet n. s. B r ii c k n e r i n pe-
riodit, teoria, joiden mukaan 35-36 vuotiset

runsassateiset ja suhteellisesti kuivat jaksot

vaihtelevat keskenään. Kirjoittanut: „Klima-
schwankungen seit 1700" (Wien 1896). V. V.K.
Briickner, Alexander (s. 1856) , puolal. sla-

visti, tuli 1878 slaavilaisen kielitieteen ja kirjal-

lisuuden dosentiksi Lembergin ja 1881 professo-

riksi Berliinin yliopistoon. B. on julkaissut

useita vanhemman puolalaisen kirjallisuuden

mui.stomerkkejä sekä tutkimuksia varsinkin Puo-
lan ja Böömin kirjallisuudesta sekä „Geschichte
der polnischen Litteratur" (1901, laajennettuna
])uolaksi) ja „Geschiehte der russischen Littera-

tur" (1907). J. J. M.
Briicknerin periodit ks. B r ii c k n e r, E.

Bryennios /-f'-/. 1. N i k e p h o r o s B. (1062-

1137), Bysauttilainen sotapäällikkö, tuli, nai-

malla Anna Koninenan, keisarillisen suvun jäse-

neksi. Sotapäällikkönä hän uskollisesti palveli

appeansa Aleksios I Komnenosta ja lankoansa
.Johannes II Komnenosta, jota vastaan hän, huo-

limatta anoppinsa ja vaimonsa pyynnöstä, kiel-

täytyi asettumasta kruununtavoittelijaksi. Mai-
neensa hän kuitenkin on saavuttanut kirjoitta-

mallansa Aleksios Komnenoksen historialla (ulot-

tuu vain v:een 1079) ; hänen puolisonsa suoritti

lopi)uun tämän erinomaisen teoksen. Sen merki-
tys on verraton näiden aikojen tuntemiselle, vrt.

Anna K o ra n e n a.

2. Filotheos B. (s. 1833), kreik. teologi,

Nikomedian metropoliitta v:sta 1877; löytänyt
tärkeitä muinaiskristillisen kirjallisuuden käsi-

kirjoituksia itämaiden kirjastoista, m. m. erään
1036 kirjoitetun, joka sisältää ..Herran opin 12

I
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apostolin kautta pakanoille" (ks. Herran
oppi) : tämän B. julkaisi 1883. J. G.

Brygge ks. Brugge.
Briilil [bryl]. Heinrich von (1700-63),

Saksin ministeri, valtakreivi, tuli 1720 vaiheilla

Saksin ja Puolan kuninkaan August II:n henki-

paasiksi ja kohosi nopeasti arvosta toiseen, tullen

1731 valtiosihteeriksi ja salaneuvokseksi. B. saa-

vutti August ni:n (1733-63) rajattoman luotta-

muksen ja tuli 1746 hänen pääministerikseen saa-

den kuitenkin pitää useimmat entisistä viroistaan

sekä tavattoman suuret tulot. B. ei ollut mikään
lahjakas mies, mutta hän osasi hankkia loista-

vaan hoviin tarvittavat varat, tosin kansaa ylen-

määräisillä veroilla rasittamalla; valtionvelka

lisääntyi niinikään suuresti. Itselleen hän raken-

nutti komeita palatseja ja puutarhoja Dresde-

niin, sekä hankki suuren kirjaston, joka sittem-

min yhdistettiin Dresdenin kunink. kirjastoon.

Kun August III kuoli (1763), luopui B. kaikista

viroistaan ja kuoli joitakuita viikkoja myöhem-
min. Hänen kuolemansa jälkeen toimeenpantu
tutkimus osoitti, että hän oli kavaltanut enem-
män kuin 5.300.000 taalaria (noin 19

'/] milj.

Suom. markkaa). K. O. L.

Briill, I g n a z (s. 1846) , itävalt. säveltäjä,

säveltänyt useita oopperoita, esim. „Das goldene
Kreutz", „Bianca", ..Gringoire", sekä orkesteri-,

piano- ja jouhisoitinkappaleita.

Briilow, Aleksandr Pavlovits ja

Karl Pavlovits, ks. Brjullov.
Briinn (tsek. Brno), Määrin pääkaupunki,

Zwittava- ja Schwarzawa-jokien välissä sekä
Wien-Praagiu radan varrella Itävallassa: tärkeä
rautatien-risteyspaikka, 109,346 as. (1900) ,

joista

n. '/; tsekkiläisiä. B:n sisäosa on ahdas Javanhan-
aikainen: vanha raatihuone, arkkipiispan palatsi,

tuomiokirkko, useat muut kirkot, käskynhaltijan
linna y. m. Kaupungin luoteis- ja itäosat ovat
uudenaikaiset. — B. on tärkeä kauppa- ja

teollisuuskaupunki: verka-, sokeri-, puuvilla-,

koue- ja oluttehtaita. Suuret markkinat : Määrin
maapäivien kokoontumispaikka, useita keskus-

virastoja ; pankkeja. Monta saks. ja tsekk.

sivistyslaitosta, pappisseminaari ja museoita. B:n
länsipuolella kohoaa Spielbergin vanha linnoitus,

kauniine istutuksineen. B. on hyvin vanha kau-

punki; ll;nnellä vuosis. se tuli pääkaupungiksi
yhdessä niistä 4:stä ruhtinaskunnasta, joihin

Määri silloin oli jaettu. V:een 1411 määriläiset

maakreivit hallitsivat Spielbergillä. Hussilais-

sotien aikana B. jäi katoliseksi ja joutui piiri-

tj'ksen alaiseksi. 30-vuotisessa sodassa B. kärsi

paljon, m. m. kun Torstenson piiritti sitä 1643

ja 1645 onnistumatta sitä valloittaa. Myö-
hemmin, V. 1742, preussilaiset piirittivät sitä.

W. S-m.
Brunnich, Morten Thrane (1737-1827),

tanskal. luonnontutkija, eläintieteen ja minera-
logian professorina Kööpenhaminassa, jonka
luonnontieteellisen museon hän perusti v. 1769.

Vaikutti myöhemmällä iällään vuoriteollisuuden

johtajana Norjassa.
Bryologia, oppi sammaleista ; b r y o 1 o g i,

sainmaltutkija.
Bryonia, koirannauris, kasvisuku

kurkkukasvien heimossa. Rentoja tai köynne-
liäilä. karheita, kärhellisiä kasveja, joilla on
sormiliuskaiset lehdet ja marjahedelmät. Meillä

viljellään puutarhoissa mustamarjaista B. alhaa.

ja punamarjaista B. dicecaa.

Bryophyta ks. Sammalet.
Bryozoa ks. S a m-

m a 1 e 1 ä i m e t.

Bryssel {fiaam. Briis-

sel, ran,sk. Bruxelles) , c;^
Belgian kuningaskunnan
pää- ja hallituskaupunki,
Brabantin maakunnan
pääkaupunki, Belgian
hallituksen ja eduskun-
nan sija, sijaitsee Schel-

den lisäjoen Sennen var-

rella, 198,449 as. (1907) ;

etukaupunkiensa kanssa,
jotka muodostavat 9

kuntaa, n. 600,000 as.

B. on Euroopan kau-
neimpia kaupunkeja ; se

jaetaan ylä- ja ala-

kaupunkiin, sillä on
leveät kadut, avarat kävelypaikat, monta loisto-

rakennusta ja toreja muistopatsaineen. Van-
haa kaupunkia ympäröivät leveät ja komeat
puistokadut, bulevardit (vanhat linnanvallit)

,

sen halki johtavat pohjoisen ja eteläisen pää-
aseman väliset sisemmät bulevardit. Ylemmässä
osassa asuvat kaupungin suku- ja rahaylimykset.
Täällä on kunink. linna, kansallispalatsi, Palais

de la yation (eduskuntatalo), oikeuspalatsi

(viime vuosisadan suurin rakennus, 12,000 m') ;

monet museot, kuten taideteollisuus-, muinais-
muisto- ja luonnontieteellinen museo ; useat

eri palatseihin ja rakennuksiin sijoitetut taide-

kokoelmat, joissa on kuuluisien flaamilaisten

mestarien tauluja, kunink. kirjasto, yliopisto

sekä vanha Porte de Hai niminen vankila (nyk.

asemuseo) y. m. — Alempi kaupunginosa on

Br\'onia diceca.

kaupan keskus. Sen huomattavinta paikkaa,

vanhanaikaista kauppatoria, reunustavat renes-

sanssityyliin rakennettu, 114 m korkuisella tor-

nilla varustettu vanha raatihuone 1. kaupungin-
talo, monet ammattikuntien talot ja n. s. Maison
du Roi 1. Broodhuis. Tämän kaupunginosan
muista rakennuksista mainittakoon teatteri,

pääpostitalo, pörssi, Johanneksen sairaala, ja

212 m pitkä Pyh. Hubertin passaasi ; B:n muisto-

patsaista m. m. Gottfrid Bouillonilaisen, Eg-
montin ja Hoornin sekä Leopold I:n; sen kir-
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koista varsinkin Pyh. Gudulen hiekkakivcstä
rakennettu kirkko hautapatsaineen, lasimaalauk-
sineen ja puuveistoteoksineen. B:n teollisuus on
verrattain vähäpätöinen: suurempia tehtaita ei

ole itse kaupungissa. Siellä valmistetaan pitsejä,

koneita, huonekaluja, kemiallisia tuotteita, pape-
ria, ajoneuvoja, villa-, puuvilla-, kulta- ja hopea-
tavaroita. Kauppaa edistää suuresti Laeke-
nin etukaupungissa sijaitseva satama, joka ulko-

satamaa lukuunottamatta nyt on 11,5 ha laaja

7,100 m pitkine siltoineen ; se on 28 km pitkän

Hry>^si-lin k.Tuinitigiiualo.

Rupel- ja Schelde-jokia yhdistävän kanavan
kautta rohjanmeren yhteydessä. Monet pan-
kit kuten kansallis- ja yleinen i)ankki tuke-
vat B:n kauppasuhteita. Kaupunkiin tulee

luonnollisesti vain pienempiä aluksia, mutta niit-

ten yhteinen kantavuus nousee n. 1 milj. tonniin
vuodessa. Vesitietä tulleiden tuotteiden arvo
nousee vuodessa n. 30 milj. mk:aan, samaa tietä

lähetettyjen n. 25 m. mk: aa n. Kantatiet yhdistä-
vät B:n Euroopan pääkaupunkeihin. — Sivis-
tyslaitoksista mainittakoon: vapaa yli-

opisto, V:lta 1834, jonka yhteydessä on polytek-
nikumi sekä valtio- ja yhteiskuntatieteitten
korkeakoulu, kunink. tiede-, kirjallisuus- ja taide-

akatemia, taidekoulu, korkeampia oppilaitoksia,

14 ammattikoulua, seminaareja, niusiikkikonser-
vatori, sotakoulu, kasvit. ])uutarha. luonnon-
tieteellinen museo rikkaine kivet tymiikokoelmi-
neen, taidekokoelmia (uudempiaikuisista m. m.
n. s. Mus6e Wiertz) y. m. B. on monen tieteitä

ja taiteita harrastavan seuran sekä erilaisten

tuomioistuimien sija. Kaupungin hallituksen
etupäässä on [lormestari; sen valtuustoon kuu-
luu 5 raatimiestä ja 33 edusmiestä. — B:n etu-

kaupungit ovat Schaerbeck, St. Josse-ten-Noode,
Etterbeck, Ixelles, St. Giles, Anderlecht, Molen-

beck-St. Jean, Laeken ja Koekelberg. Kaupungin
ympäristöt ovat ihanat. Läheisyydessä sijait-

see kunink. huvilinna Laken puistoineen, sekä
Oekel (ransk. Uecle) tähtitorueineen. B. maini-
taan ensiksi 7:nnellä vuosis ; 12:nnelta vuosis.

B. oli Brabantin herttuain hallituskaupunki ; 15-

ja 16:nnella vuosis. se oli Alankomaitten pää-
kaupunkina ja Euroopan väkirikkaimpia kau-
punkeja. Filip II:n aikana se oli käskynhaltl-
jattaren, Margareta Parmalaisen, asunto ja v:sta

1566 kapinallisten pääpaikka. B;n täytyi kui-

tenkin alistua 1585 ja kärsi sen jälkeen sodista

paljon. V. 1830 se julistettiin voitokkaiden katu-
taistelujen jälkeen silloin perustetun Belgian
kuningaskunnan pääkaupungiksi. W. S-m.
Brysselinmatot kuuluvat pinnaltaan plyysi-

maisiksi eli nukkamaisiksi kudottujen kankaiden
ryhmään samoin kuin Axminster-matotkin. mutta
eroavat näistä jo siinä, ettei pintaa muodostavia
lankasilmuja eli lenkkejä ole leikattu auki. Itse

maton muodostaa luja ja jäykkä perussidos,

jonka pintaan on kudottu kuviollinen malli

useampivärisistä lankasilmuista, jotka muodos-
taa loimessa esiintyvä karkea karapavillalanka.
Kankaan luonne tarjoaa tilaisuuden varmasti
rajoitettujen sekä melkein taiteellisesti väritet-

'yj^i ji kuvitettujen mallien muodostamiseen.
Silloin kuin jotain kuviossa esiintyvää väriä ei

tarvita pinnalla, kudotaan nämä värilangat
näkymättömiksi kankaan kudokseen. Täten
peittyvä laukamäärä tekee maton pehmeäksi,
joustavaksi ja lauhkeaksi pinnaltaan, mutta ko-

hottaa myös sen hintaa. Maton arvo riippuu sekä
pintaa peittävien silmujen tiheydestä että värien
runsaudesta. Huokeammissa matoissa on 2 tai 3,

kalliimmissa 4-6 väriä. Näistä todellisista
1. oikeista brysselinmatoista on erotettava
ne, joissa yksinkertaiseen kampavillaloimeen jo

ennen kutomista kuvio on painettu tai värjätty.

Täten valmistetut matot eivät ole yhtä pehmeä-
pintaisia eivätkä värikuvioiden rajat yhtä selviä

ja jyrkkiä. — Todellisen brysselinmaton sidok-

sesta ks. tähän liittyvää pitkittäisleikkauskuvioa.
Lanka A on kolmikertainen puuvillainen sidos-

^-c^ w w w w w ww w w w w
Brysselinmaton siilns pitkittJlislmkkauksessa.

loimi, joka tiukkaa muut langat kokoon. Langat
B. B', B" ja B"' ovat erivärisiä kampavilla-
lankoja, jotka pintasilmuiksi N nostettuina muo-
dostavat kuviot. Tiukka paksu juuttilanka D
lujittaa maton pituussuunnassa ja K, joka näkyy
vain poikkileikkauksessa, on pellavainen tai rohti-
minen luja kudelanka. — Näitä mattoja on
kauan kudottu Belgiassa ja v;sta 1740 alkaen
Englannissa, jossa matonkutomokeskustoina ovat
kaupungit Halifax, Wilton ja Kidderminster.

E. J. S.

Brysselinpitsit tulivat maailmankuuluiksi jo

1500-luvulla. Vaikka Alankomaat yleensä ovat
olleet pitsinypläyksestä kuuluisat, ovat kuitenkin
hienoimmat brysselinpitsit neulottuja pit-

sejä. Ne valmistetaan hienonhicnosta liina-
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langasta, joka on käsin kehrättyä parhaasta

maailmankuulusta Flanderin pellavasta. Mallina

vanhoissa brysselinpitseissä oli tavallisesti hie-

nolle reiäkkäälle tyllipohjalle ommeltu luonnon-

aihe (kasveja tai kukkia) . Kokonaisvaikutus oli

näissä pääasiana, mutta kuitenkin on erikois-

osien tarkkuus lähemmin tarkastaessa huomiota
herättävä. Näiden arvo on tavattoman korkea,

ja nykyään valmistetaankin niitä vain erikois-

tilauksesta; käsinvalmistetut ovat usein 4:n eri

henkilön työtä. E. J. S.

Briisterort, Danz.igin-lahden itäisin niemi (34

m yi. merenp.). Loistotorni ja meripelastus-

aseiiia. Rannikko B;sta etelään Pillaun kaupun-
kiin on Saksan tuottavimpia meripihkan saanti-

paikkoja. W. S-m.

Bryum, lajirikas latvapesäkkeis-sammalsuku,

jonka lajit ovat levinneet yli maan ja esiintyvät

mitä erilaisimmilla kasvupaikoilla. B:n mukaan
CD Bri/ccecE-heimo saanut nimensä.

Brzesc-Iiitowsk [brzests-lito'vsk] ks. Brest-
L i t o V s k.

Brzeziny [hriezVnyJ (ven. B r e z i n y) , Petro-

kovin kuvernementin piirikaupunki Puolassa, 5

kirkkoa, synagoga. Oginski-suvun linna y. m.

7,669 as. (1897). Veran, villa- ja nahkatavarain
valmistusta.

Brävalla, Pohjoismaiden muinaistarinoissa

kuuluisa taistelupaikka, luultavasti etsittävä

Brävikin luota (ks. t.). Taistelu tapahtui Tans-

kan kuninkaan Harald Hildetandin ja Ruotsin

kuninkaan Sigurd Ringin välillä, joista edellinen

sai siinä surmansa; siihen ottivat osaa kuului-

simmat sankarit kaikista pohjoisista maista.

Tärinäin ajanmääräysten mukaan se olisi ase-

tettava 8:nteen vuosisataan. K. G.

Bräviken, syvälle mantereeseen pistävä Itä-

meren lahti Itägöötanmaan läänissä Ruotsissa,

n. 40 km pitkä, 3-8 km leveä. Sen pohjaan las-

kee Motalan-joki, jonka suulla Norrköpingin kau-

punki sijaitsee.

Brä, jäätikön 1. glasieerin, myös „ikuisten"

lumijoukkioitten norjal. nimitys.

Bräkylä ks. Rääkkylä.
Brändö 1. Palosaari, saari Helsingin Sör-

näisten edustalla. Brändön kylästä sen erottaa

Brändön-salmi.
Brändö. 1. K u n t a, Turun ja Porin 1., Ahve-

nanmaan khlak., Kumlinki-Brändön nimismiesp.

;

B:n kirkonkylään kesäisin laivakulku 3 krt. vii-

kossa Turusta (110 km, 7 tunnin matka), talvis-

aikana „Bore" laivalla Houtskariin ja siitä hevo-

sella (40-50 km) ; 91,8 km^ joista viljeltyä

maata 687 ha (1901); 11% manttaalia; talon-

savuja 96, torpansavuja 6, ruokakuntia 206

(1901); 1,251 as., joista n. 1,5% suomenkiel.

;

103 hevosta, 690 nautaa, 1,312 lammasta (1906).
— Kansakouluja 3. — Teoll. lait.: kala-astiain

tehdas Lapinkylässä (valtionavustuksella perus-

tettu). — 2. Seurakunta, keisarillinen, Tu-
run arkkihiippak., Ahvenanmaan rovastik., Kum-
lingin kappelina jo 1600-luvulla; itsen, khrakun-
naksi (sen. p. "/, 1864) 1866. Kirkko puinen

(1893). K. S.

Brändön saaristo, jonka erottaa Lappvesi
Kumlingi.sta ja Kihti Houtskarin ja Kustavin
saaristosta, käsittää noin 6-700 pikkusaarta ja

luotoa, joista vain kymmenkunta on asuttua.

Sen suurimmat saaret, alkaen pohjoisesta etelään-

päin, ovat Jurmo, Afva, Brändö, Lappo ja

Björkö. K. S.

Brändön satama on merenlahdelman pohju-
kassa 2 km Merikarvian kirkolta. Sen rannalla
on kalastajamajoja sekä lastauspaikka, ja lah-

den suulla on Joukolan höyrysaha sekä Brändö
niminen saari.

Brännkyrka, ruots. pitäjä, Tukholman etelä-

puolella; tunnettu siitä taistelusta, joka 23 p.

heinäk. 1518 siellä tapahtui Sten Sture nuor:n
ja tanskalaisten välillä ja jossa edellinen voitti.

Brödrafolkens väl (ruots.) = „veljeskansain
menestys". Ruotsin ja Norjan kuninkaan, Oskar
II:n valitsema tunnuslause.
Brödtorp, maatila Pohjalla, mainitaan jo 1500-

luvuUa, ollut m. m. pitkän aikaa Hisinger-suvuUa.
Äskettäin on Suomalais-ameriikkal. kaivanto-
yhtiö, joka omistaa m. m. Orijärven kaivoksen,
sen myynyt Axel af Björkenheimille. E. S.

Brogger, VValdemar Christopher (s.

1851), norj. kivennäistieteilijä, geologi ja paleon-

tologi, tuli ylioppi-

laaksi 1S69, ja opis-

keli aluksi eläintie-

dettä, mutta silloisen

Kristiaanian yliopis-

ton geologian profes-

sorin Th. Kjerulfin

luennoista innostu-

neena hän pian an-

tautui geologian

alalle. V. 1875 B.

pääsi Norjan geolo-

gisen tutkimuksen as-

sistentiksi ja 1878 yli-

opiston stipendiaa-

tiksi. Tällä välin hän
teki geologisia tutki-

muksia Norjan eri ''i^'- C- Hio^Kfr

osissa ja julkaisi etu-

päässä paleontologisia teoksia, joista tärkein on

„0m paradoxidesskifrene ved Krekling" (1878)

.

Ollen harvinaisen monipuolinen hän ehti pereh-

tyä geologisen tieteen moniin eri haaroihin ja

saavutti nopeasti huomatun aseman geologien

keskuudessa. V. 1881 B. kutsuttiin professoriksi

Tukholman vastaperustettuun korkeakouluun.

Siinä virassa ollessaan hän kokosi ympärilleen

oppilaita ja nuoria tieteenharjoittajia kaikista

pohjoismaista. Samalla hän innokkaasti jatkoi

omia tutkimuksiaan, joiden pääesineenä aina on

ollut Kristiaanianvuonon geologisessa ja minera-

logisessa suhteessa erinomaisen rikas ympäristö.

V. 1882 ilmestyi hänen ensimäinen pääteoksensa

„Die silurischen Etagen 2 und 3 im Christiania-

gebiet und auf Eker" ; se on tavallaan jat-

koa ensinmainitulle teokselle, ja käsittelee edel-

leen etupäässä alueen paleontologiaa ja kerros-

rakennusta. Myöhemmin pääsevät mineralogiset

työt sekä eruptiivisten vuorilajien tutkiminen

etualaan. Mainittakoon vain suuri mineraloginen

teos .,Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge

der Siidnorwegi.schen Augit- und Nefelinsyenite"

(1890) sekä ennen kaikkia „Die Eruptivgesteine

des Kristianiagebietes" (kolme osaa, 1894, 1895

ja 1898). Myöhemmin hän on myös erikoisesti

käynyt tutkimaan tämän alueen kvartäärigeo-

logiaa, jota käsittelee hänen viimeinen suuri

teoksensa „0m de senglaciale og postglaciale
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nivaaforandringer i Kristianiafeltet" (1900-1901)

.

— Jo 1890 B. oli palannut kotimaahansa, kut-

suttuna Kristiaanian yliopiston mineralogian ja

geologian professoriksi. Täällä hän on siitäpitäin

jatkanut vaikutustaan innostuttavana opettajana

sekä yhtenä nykyajan etevimmistä tiedemiehistä.

B. otti 1S!)9 osaa kansainväliseen adressiin Suo-

men hyväksi ja kuului siihen lähetystöön, jonka
oli määrä saattaa se perille. P. E.

Brömsebro, Brömsebäekin (Smälandin ja

Blekingen rajajoen) silta, jolla tai jonka lähei-

syydessä on usein pidetty neuvotteluja Ruotsin

ja Tanskan välillä, siitä kun aikaisemmin kulki

valtakuntien raja. Joessa on saari, millä raja-

kivi sei.soi, ja joka usein on ollut linnoitettuna.

Varsinkin nimitetään B:n mukaan Ruotsin ja

Tanskan välistä rauhantekoa 13 p. elok. 1645,

missä Ruotsi sai Gotlannin, Härjedaliu, Jämt-

landin ja Saarenmaan sekä Hallandin 30:ksi vuo-

deksi (minkä jälkeen Tanska saattoi lunastaa

sen takaisin) ynnä tullivapauden Juutinrau-

massa. G. R.

Bto, lyhennys sanasta brutto.

Bubalis ks. Kaarna.
Bubalus ks. Puhveli.
Bubastis [-a'-], muinainen kaupunki Ali-Egyp-

tissä. Raamatussa Pi-beseth, jonka rauniot. Teli

Basta, ovat nykyisen Zagazigin läheisyydessä ; oli

22:nnen dynastian aikana Egyptin pääkaupunki.

Siinä palveltiin Bast 1. Sekhet jumalatarta, jolle

kissat olivat pyhitetyt. [Naville, „Bubastis",

1889.] K. T-t.

Bube, bantuneekeriheimo, ks. Fernando Po.
Bubo ks. Huuhkaja.
Buboni (kreik. bubO'}i), nivusrauhasen (mutta

myöskin muitten rauhaisten) tulehdus veren-

myrkytyksissä ja yleensä kaikenmoisen taudin

tartunnan (eritoten tipparimyrkyn, gonokokin)
aiheuttamana; tässä muodossaan akuuttinen,

arasteleva ja märkimiseen taipuva; esiintyy

myöskin kivuttomana ja pitkäaikaisena rauhas-

ajettumana m. m. syfilistaudissa. vrt. Buboni-
r u 1 1 o, il. OB.
Bubonirutto ks. Paiserutto.
Bucaramanga, Santanderin departementin

pää- ja merikaupunki Kolumbian tasavallassa

Etelä-Ameriikassa, 25.000 as. Kahvikauppaa.
Buccina (lat.). 1. Antiikkinen puhallussoitin,

alkuaan paimentorvi, josta on kehittynyt nykyi-
nen pasuuna. — 2. Simpukkatorvi, joka kuvaama-
taiteessa esitetiiän tritonien atribuuttina.

Buccinidffi, etukiduksisiin kotiloiliin kuuluva
nilviäisheimo. Suku Buccinum käsittää useita

isokuorisia lajeja, joista monet yleiset Euroopan
merissä. K. M. L.

Bucentoro 1. Bucintoro (it. < buzino =

pioni kaleeri, ja d'oro = kullasta, lat. Buccntaii-

rus), sen komeasti koristetun kaleerin nimi, jolla

Venetsian dogilla oli tapana vuosittain hela-

torstai-päiväuä lähteä purjehtimaan heittääkseen
sormuksen aaltoihin ja siten julistaakseen kih-

lanneensa meren, mikä toimitus vertauksellisesti

tarkoitti Venetsian merivaltaa ja sen ylläpitä-

mistä. Viimeisen B;n hävittivät ranskalaiset

1798. G. R.

Buceros, sarvikuonolintu. Tähän su-

kuun luetaan eräät kuuman ilmanalan isot lin-

nut, joilla ou mahdottoman suuri, alaspäin kaar-
tuva, ilmaouteloja sisältävä nokka. Yläleuan

Buceros rhinoceros.

selkäpuolella on
sarvimainen kas-
vannainen. B. rhi-

noceros elää useilla

Intian saarilla.

K. il. L.

Buch., L e o p o 1 d
von (1771-1835),

saks. geologi, viime
vuosisadan alku-

puoliskon tunne-
tulinpa. Hänellä
on etenkin ansiota
maan eri osien

fysikaalisten olosuhteitten tutkimisessa ja myös
paleontologiassa. Tehnyt laajoja tutkimusmat-
koja, m. m. Pohjoismaihin, missä hän tutki

Fennoskandian maan kohoami.sta ja yhtyi eusi-

mäisinä siihen käsitykseen, että täällä maa liik-

kuu, merenpinnan pysyessä paikoillaan. B. edusti

tieteessään n s. vulkanistista kantaa, koettaen
selittää useampia vuorilajeja, vieläpä dolomiit-

tejakin, tuliperäisiksi. Tulivuorien muodostumi-
sesta hän kehitti n. s. nostokraateriteorian, joka
nykyään on saanut väistyä, samoin kuin hänen
yksipuoliset vulkaaniset oppinsa. P. E.
Buch, Max (s. 1850), lääkäri Helsingissä,

kansatieteilijä: ollessaan lääkärinä Izevskin ase-

tehtaalla Vjatkan kuvernemeutin Sarapulin pii-

rissä B. teki myös kansatieteellisiä havaintoja
ympäristön votjaakkien keskuudessa. Hänen jul-

kaisemansa kansatieteellinen kuvaus „Uie Wot-
jäken" (Hels. 1882, Suom. Tiedeseuran „Acta"
sarjassa) perustuu osaksi liiinen omiin havain-
toihinsa, osaksi vars. venäläisessä kirjallisuu-

dessa tavattaviin aineksiin. Virolaisten vanhaa
pakanauskoa koskettelee hänen kirjoituksensa:

„Uber den Tönnis-cultus u. andere Opfergebräuche
der Esthen" (Suom.-ugr. seur. aikak. XV, 1897).

y. TV.

Buchan /ftat.TO/, Alexander (s. 1828),

skotlantilainen ilmatieteilijä, v:sta 1860 Skot-
lannin ilmatieteellisen seuran sihteeri. B. on suo-

rittanut käänteentekeviä ilmanpaineen jakaantu-
misen ja vallitsevien tuulien tutkimisia tarkoit-

tavia töitä sekä lukuisia ilmastotieleellisiä tut-

kimuksia. (V. V. K.)
Buchanan [hjiikä'n3nj, George (1506-82),

skotl. oppinut: harjoitettuaan Pariisissa perin-

pohjaisia humanistisia opinnolta B. palasi Skot-
lantiin ja jiääsi erään Jaakko V;n aviottoman
pojan kotiopettajaksi : kirjoitti kaksi ivarunoa
munkeista ja joutui tämän johdosta vankeuteen,
mutta pääsi 1539 pakenemaan ja vietti sen jäl-

keen kuljeksivan oppineen elämää toimien opet-

tajana Bord('aux'ssa, Pariisissa ja Coimbrassa
(Portugalissa). Viimemainitussa paikassa hän
vapaiden mielipiteittensä tähden joutui papiston

vihoihin, suljettiin ensin inkvisitsionin vanki-

laan ja sitten erääseen luostariin, missä hän kir-

joitti kuuluisan latinalai-sen psalmien käännök-
sensä. Vapaaksi päästyään hän jälleen kierteli

maailmaa, kunnes n. 15G1 palasi isänmaahansa.
Täällä hän oli jonkun aikaa Maria Stuartin
latinanopettajana, mutta liittyi sittemmin us-

konnollisista ja valtiollisista syistä hänen vas

tustajiinsa ja kirjoitti kuningattaresta häväis-

tyskirjoituksen „Detectio Marise reginop". B. oli

Marian kukistuttua hänen poikansa Jaakko VI:n
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opettajana, sinetin vartijana ja valtioneuvoston

jäsenenä 1570-78. V. 1579 hän julkaisi kirjoi-

tuksen „De jure regni apud scotos", jossa hän
rohkeasti puolusti kansan oikeuksia. Viime
vuosinaan hän harjoitti historiallisia tutkimuk-
sia, joiden tuloksena oli ,,Eerum scoticaruiu histo-

ria" (1582), loistavasti, mutta puolueellisesti kir-

joitettu teos. B. oli myöskin uuden ajan etevim-

piä latinankielisiä runoilijoita. [Hume Brown,
„George B."] J. F.

Buchanan [bjukanan], James (1791-1868),

Pohjois-Ameriikan Yhdysvaltain presidentti, tuli

1812 asianajajaksi, valittiin 1820 kongressiin, oli

1831-33 Yhdysvaltain lähettiläänä Pietarissa,

missä sai aikaan ensimäisen kauppasopimuksen
Yhdysvaltain ja Venäjän välillä. Valittiin 1834

senaattiin, jossa hän kuului demokraattisen puo-

lueen johtaviin miehiin; oli 1845-49 valtiosih-

teerinä ja 1853-56 lähettiläänä Lontoossa; valit-

tiin 1856 presidentiksi, jossa toimessa hän oli

1857-61. B. oli orjuuden kannattaja, ja hänen
aikanansa kävivät etelä- ja pohjoisvaltioiden

välit orjakysymyksen johdosta niin kireiksi, että

seurauksena oli sisällinen sota, joka puhkesi heti

B:n seuraajan Lincolnin tultua presidentiksi.

Politiikkau.sa puolustukseksi hän 1866 julkaisi

kirjoituksen ,,Buchanans administration". [Cur-

tis, „Life of James B."] J. F.

Buchez [byse'], Philippe Joseph Ben-
jamin (1796-1865), ransk. kirjailija ja filosofi,

otti nuoruudessaan osaa valtiollisiin salavehkei-

lyihin ja liittyi sittemmin Saint-Simonin koulu-

kuntaan, josta kuitenkin pian luopui ;
julkaisi

sen jälkeen aikakauslehtiä (m. m. ,,L'europfien"

nimistä) ja teoksia, joissa esitti omaa „buche-

zismin" nimellä tunnettua siveellis-uskonuollista

oppijärjestelmäänsä, joka liittyy läheisesti kato-

lisuuteen. Huomattavin puoli B:n toimintaa on
kuitenkin hänen propagandansa työväen tuotanto-

osuuskuntien perustamiseksi. Jo 1831 hän jär-

jesti eräiin puuseppäin tuotanto-osuuskunnan.
Häntä onkin pidettävä Ranskan uudenaikaisen
osuustoimintaliikkeen perustajana. Helmikuun
vallankumouksen jälkeen 1848 B. valittiin kan-
salliskokoukseen ja tuli yhdeksi sen puheenjohta-
jia, mutta osoitti tässä toimessa niin suurta heik-

koutta, että menetti kaiken luottamuk.sen. Hä-
nen teoksistaan mainittakoon: „Introduction ä

la science de Thistoire" (1833), „Histoire parla-

mentaire de la revolution frangaise (1833-38),

„Essai d'un traitö eomplet de la philosophie"
(1839-40). J. F.

Buchloe, kasvisuku GromiiiacetE-heimossa.
Ainoa laji B. dactyloides. b u f f a 1 o-h e i n ä, on
Pohj.-Ameriikan preerioitten arvokkain rehu-
heinä. Säilyy Texasissa vihreänä yli talven, ja

kun kesäkuivuus sen näyttää polttaneen, se tar-

vitsee ainoastaan muutaman tunnin sateen uudes-
taan viheriöitäkseen. Myös näköjään kuivunutta
buffalo-heinää karja syö mielellään.

Buchmayer, Richard (s. 1857), saks. pia-

nisti. B. on julkaissut v. 1903 löytämiään 17:n-

nen ja 18:nnen vuosis. saksalaisia piano- ja urku-
sävellyksiä, joilla on suuri historiallinen arvo.

/. A'.

Buchner, Edvard (s. 1860) , saks. kemisti,
v:sta 1898 Berliinin maanviljelyskorkeakoulun
kemianprofes.sori. B. on julkaissut useita tutki-
muksia puhtaan orgaanisen ja käymiskemian

alalta, kuuluisuutta hän on saavuttanut varsinkin
olkoholikäymistä käsittelevillä tutkimuksillaan.
B. on näyttänyt, ettei käyminen ole riippuvainen
hiivasienten elintoiminnasta sinänsä, kuten ai-

kaisemmin otaksuttiin, vaan että sen saa aikaan
eräs näiden erittämä käyteaine, ,,tsymaasi". Hii-

vasta voidaan siis kovasti pusertamalla saada
soluton neste, joka sokerinesteessä saa aikaan
alkoholikäymisen. B. sai 1907 Nobel-palkinnon
kemiassa. (W. B.)

Buchner, Johannes Andreas (1783-

1852), saks. farmakologi, oli farmaseuttisen lai-

toksen päällikkönä Miinchenissä ; edisti suuresti

farmasian tieteellistä tutkimusta; salisiini on
hänen keksimänsä. Laajassa teoksessaan „Inbe-

griff der Pharmacie" hän itse kirjoitti ne neljä

osaa, jotka käsittelevät farmasiaa, fysiikkaa,

kemiaa ja toksikologiaa. il. 0-B.

Buchner, Max (s. 1846) , saks. tutkimusmat-
kailija, synt. Miinchenissä ; v:sta 1887 sikäläisen

kansatieteellisen museon johtaja. Teki 1875 mat-
kan maan ympäri, kävi 1879 Länsi-Afrikassa ja

seurasi 1884 Nachtigalia (ks. t.) Togoon ja

Kameruniin. (W. S-m.)

Buchta, Richard, Afrikanmatkustaja (1845-

1894), synt. Galitsiassa; matkusti 1878-80 Val-

koista Niiliä ylös Ugandaan. Julkaisi 1881 valo-

kuvakokoelmansa (maisema- ja kansankuvia,
160 lehteä) ; kirjoittanut teoksia Sudanista.

Buckingham Ibakirpm]. 1. James Silk
B. (1786-1855), engl. matkakertomusteutekijä ja

sanomalehtimies, joutui 10-vuotiaana merille.

Monien matkojen jälkeen hän asettui Kalkut-

taan (1818), ruveten siellä julkaisemaan „Cal-

cutta Journal" nimistä sanomalehteä, jossa hän
ankarasti arvosteli Itä-Intian kauppaseuran toi-

mintaa. Hän karkoitettiin Intiasta, ja sai hyvi-

tystä vasta pitkän ajan kuluttua. Palattuaan

Englantiin hän toimi sanomalehtimiehenä, ollen

muun muassa perustamassa „The Atenseum" aika-

kauskirjaa (1828) ; oli myös 1832-37 parlamen-

tin alihuoneen jäsen, ajaen sosiaalisia parannus-

uudistuksia. Sittemmin hän taas kulki pitkillä

matkoilla, etenkin Pohjois-Ameriikassa, ja kir-

joitti matkakertomuksia, joita paljon luettiin

ja joiden nojalla hän 1851 sai valtion eläkkeen.
— 2. LeicesterSilkB. (1828-67) . edellisen

poika, näytelmien kirjoittaja, oli isänsä mukana
matkoilla Ameriikassa, Ranskassa ja Itämailla,

ja herätti sittemmin huomiota luennoitsijana,

huvinäytelmien kirjoittajana ja teatteri- ja

musiikki-arvostelijana. A'. O. L.

Buckinghamshire [bakir}3msid] , kreivikunta

Keski-Englannissa Thamesin alueella; 1,925 knr,

197,046 as. (1901), 1. 102 km=;llä. Hedelmällinen

alue, pääelinkeinot ovat karjanhoito ja meijeri-

liike sekä maanviljelys. Suuria tammi- ja

pyökkimetsiä.
Buckland IbaklandJ, William (1784-1856),

geologi, Oxfordin professori v:sta 1813. Hänen
pääharrastuksensa oli saada luonnontieteellisten

tutkimusten tuloksia sopimaan yhteen Raamatun
kanssa. P- E.

Buckie [bakl], Henry Thomas (1821-

62), engl. historiantutkija; hän päätti jo nuoru-

kaisena kirjoittaa ihmiskunnan sivistyksen his-

torian ja ryhtyi valmistautuaksensa tähän teh

tävään laajoihin opintoihin. V. 1857-61 ilmes-

tyikin hänen kuuluisa kaksiosainen teoksensa
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1. Sotilassairaala, 2. Opettajaopisto (Piedagogiura). 3. Ktelilascnia. 3a. Varastohuoneita, -t. KristiiDan-kirkko.
5. KuDink. linna. 6. Maanpuolustusministeriö. 7. Matiaksen-temppeli. 8. Raha-asiainministeriö. 9. Sisäasiain-
ministerit. 10. Lukio. 11. Reform. kirkko. 12. Kasarmi. 13. Tilastotiet, laitos. 14. GlU-Baban hautapatsas.
15. LukAcsfardö. 16. CsAszÄrftlrdö. 17. Margareetansaari. 18. Pannonia hoyr\'mylly. 19. Huviteatteri. 20. Länsi-
asema. 21. Kasarmi. 22. Kunink. tuomioistuin. 23. Oikeuspalat-si. 24. Parlamenttitalo. 2ö. Maanviljelysminis-
teri(i. 2(i, Saks. reform. kirkko.. 27. Opetusministeriö. 28. Uusi piirssi. 29. Vigadö. 30. Tiedeakatemia. 31. Basi-
lika. 32. Raatihuone. 33. Pääposti. 34. Kreikk.-kat. kirkko. 35. Yliopistonkirjaslo. 36. Rudasfilrdii. 37. Tulli.

38. Iso kauppahalli. 39. Varastohuone. 40. Elevaattori. 41. Kirkko. 42. Taideteollisuusmuseo. 43. Klinikkoja.
44. Kansallismuseo. 4-^. Vanha polyteknikumi. 46 Kansallisteatteri. 47. Ooppera. 48. Orpheum. 49. Telefoni-
keskus. 50. R6kus-sairaala. 51. Kansanteatteri. 52. TekniU. museo. 53. Kasarmi. 54. Lastensairaala. 55. Lasten-
koti. .56. Lapsenpäästidaitds. ,57. Kasviiiet. puutarha. 58. Sotilasakatemia. 59. .Sotilassairaala. 60. Kaupungin-
sairaala. 61. Kasarmeja. 62. Tavara-asema. 63. Kaasulaitos. 64. Itäasema. 65. Elainläakäriopisto. 66. Kesä-
näyttÄmO. 67. Geolog. laitos. 68. Vesitorni. 69. Liikennemuseo. 70. Kauppamuseo. 71. Kaupunginmuseo. 72.

Velodromi. 73. Taidenäyttelyhuoneusto. 74. Millennium-pat-sas. 75. Luistinrata suojineen. 76. Maatalouden,
museo. 77. Sirkus. 78, Juutal. sairaala. 79. Kasarmi. 80. Taidemuseo. 81. Varastohuoneita. 82. Frans-Joosepin-

silta. 83. Elisabetin-silta. 84. Ketjusilta. 85. JIargareetan-silta. 86. Evank. kirkko. 87. Yliopisto.
88. Uusi raatihuone.

„nistory of civilisation in England". Se on
käännetty useille kielille, myöskin moisiksi.
Hänen kuolemansa jälkeen julkaistiin ,.Miscella-

neous and posthumous \vorks" (1872). — B. koetti

sovittaa luonnontieteellistä käsityskantaa ihmis-

kunnan historiaan ja väitti, että historiassa val-

litsevat niinkuin luonnossakin järkähtämättömät
lait, joiden perille hän tahtoi päästä. Historian-
tutkijain puolelta hänen pääteoksensa joutui

ankaran ja pääasiassa hylkäävän arvostelun
alaiseksi, mutta saavutti siitä huolimatta laa-

jan lukijapiirin suuren yleisön keskuudessa.
J. F.

Buckskin [huk-] (engl.) , toimikaskuvioinen
tai toimikkainen villakangas, joka viimeistelyssä

on hitaasti vanutettu ja lopuksi leikattu aivan
lyhytnukkaisoksi tai melkein tarkkaan nukatto-
maksi, liarjattu ja kuumana silitetty. Käyte-
tään miesten pukukankaiksi, E. J. S,

Bucuresci 1, Bucuresti [bukure'stj], Ro-
maaniau pääkaupungin Bukarestin (ks, t,)

kotimainen nimi.

Buda. 1. Unk. tarujen mukaan yksi hunnien
seitsemästä johtajasta ja Attilan veli ; kerro-
taan saaneen surmansa -Attilan omasta kädestä.
Aiheena Arauy'in (ks. t.) „Kuningas Budan kuo-
lema" nimisessä eepoksessa. — 2. ks. Buda-
pest.
Budapest [-pästj, Unkarin kiiuingaskunnan

kaunis ja komea pää- ja hallituskaupunki, sijait-

see Pest-Pilis-Solt-Kiskunin komitaatissa, tällä

kohdalla 300-800 m leveän Tonavan kummalla-
kin puolin, n. 100 m yi. merenp., n. 891,000 as.

(1907) ; näistä n. 85 % on unkarilaisia, 9,3 95,

saksalaisia, 2,c % slovaakkeja ja 3,1 % muita
kansallisuuksia. Uskonnoltaan 60 % on room.-
katolilaisia, 14 % protestantteja, 23 % juutalaisia

ja 3 % muuta uskontoa. — Tonavan oikealla

(länsi) rannalla kohoaa kukkuloilla Buda (saks.

Ofen) , vastaisella matalalla rannalla P e s t,

jotka 1872 yhdistettiin ja nyt, Ö-B u d a n 1. Van-
han Budan sekä K ö b ä n y a n kanssa muodosta-
vat nykyisen B:n. Budan puolella kohoavat kuk-
kulat ovat Unkarin keskivuorten itäisintä osaa;
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tärkeimmät niistä ovat G e 1 1 e r t h e g y („Ger-

hardin-vuori"), Värhegy („Linna-vuori"),

Rözsaliegy („Ruusu-vuori"), Sashegy
(„Kotka-vuori"), Sväbhegy (..Svaabilais-

vuori") ja Jänoshegy („Julion-vuori"). Kau-
])unki sijaitsee 47° 30' pohj. lev. ja 19° 4' it. pit.

Sen pinta-ala oli 200,9 km= (1903). B. jaetaan

10:een kaupunginosaan eli piiriin (kerillctj.

Budan puolella orat: I. V ft r („Linna"), K r i s z-

1 1 n a V ä r o s (,,Kristiinan-kaupunki") ja T a-

bän (..Serbialais-kortteli") , II. Viziväros
(„Vesikaupunki") ja Orszägöt („Valtatie")

sekä III. Ujlak („Uudisasutus") ja Ö-B u d a.

Pestin puolella ovat IV. B.e 1 v ä r o s („Sisä-

kaup.") , V. L i p 6 t v ä r o s („Leopoldin-kaup.'")

,

VI. Terözväros („Teresian-kaup.") , VII.

Erzs6betväros (,,Elisabetin-kaup.") , VIII.

Jözsefväros (,,Joosepin-kaup."), IX. F e-

rencväros („Fransin-kaup.") ja X. K ö b ä-

nya (..Kivilouhos"). B:n pohjoisosassa, Tona-
vassa, sijaitsee ..Budapestin helmi", kaunis
Margitsziget („ilargareetan-saari")ihanine

puistoineen, kuuluisine ruusutarhoineen, luos-

tarinraunioineen, lämpimine rikkilähteineen ja

kylpylaitoksineeu. Virran yli johtaa 4 suurta
siltaa (Margareetan-, Ketju-, Elisabetin- ja Frans-
Jootopiusilta) ja 2 rautatiesiltaa. Sen rantoja

pitkin kulkevat 16 km pituiset hyvät satama-
laiturit varastohuoneineen. „Sisäkaupunki", jota

sisempi kaartotie ympäröi ja V:n kaupunginosan
eteläpuoli ovat liikkeen ja henkisen elämän kes-

kuksia. Raatihuone, yliopisto, upea parlamentti-

talo, tiedeakatemia, pörssi, oikeuspalatsi, maan-
viljelysminLsteriö y. m. rakennukset ovat näit-

ten kaupunginosain kaunistuksina. Keskellä tätä

kaupunginosaa sijaitsee n. s. ,,Valatori" (Eskii-

tSr)
,
josta Elisabetinsilta johtaa Budaan. Kos-

suthiukatu käy täältä vastakkaisessa suunnassa
ja siitä haaraantuu säteentapaisesti suuria ka-

tuja, kuten V ä c i k ö r ö t-bulevardi, A n d r ä s-

synkatu, Kuninkaan-, Räköczyn-
y. m. kadut. Erikoista huomiota ansaitsee tässä

kaupunginosassa Ketjusillan ja Elisabetinsillan

välinen osa Tonavan rantaa, n. s. ,,Korso", joka
ihanain näköalojensa ja keskisen asemansa
vuoksi on hyvin suosittu kävelypaikka. Jlarga-

reetansillan kohdalta kulkee ulompi kaartotie-

jono 1. n. s. „suuri kaartotie" (Nagy körfit)

yhdensuuntaisesti sisemmän kanssa, lämän ulko-

puolella on vielä kolmas, Hungäria köröt, etu-

kaupunkien läpi kulkeva kaartotie-jono. Kah-
den viimemainitun kehän välissä sijaitsevat itäi-

nen ja läntinen rautatieasema. Kristiinan-kau-
pungissa on eteläinen rautatieasema. Mainitse-

mista ansaitsevat vielä ihanat Värosligct
(.,Kaupungiupuisto") , Xfipliget (,.Kansan-
puisto") ja O r c z y-k e r t (.,0:n-puisto") puis-

tot, uusi kilpa-ajorata ja Kerepesin hautausmaa,
johon m. m. Unkarin suuret valtiomiehet Deäk,
Kossuth ja Batthyäny (ks. n.) ja runoilijat

Arany ja VörOsmarty, monet etevät taiteilijat

y. m. ovat haudatut. — B:ssä ei monta vanhem-
paa rakennusta ole säilynyt; turkkilaisvalta vv.

1526-1686 on niistä suuren osan hävittänyt.

Melkein kaikki rakennukset ovatkin uudemman-
aikaisia, useimmat vasta viime vuosisadalta. Tär-

keimmät, paitsi jo ennen mainittuja, ovat Budan
puolella, Linnavuorella sijaitseva, Maria Tercsian

aikana rakennettu kunink. linna, useat ministe-

42. Painettu ^1^09.

riöiden rakennukset ja alkuperäisesti goottilai-

seen tyyliin rakennettu, kaunis Mattiaksen-
kirkko ; sen vanhin osa on lo:nnelta vuosis., mutta
sitä on monet kerrat korjattu ja rakennettu lisää

uusia, erityylisiä osia. Vielä on Budassa vanha,
vv. 1543-48 rakennettu moskeia, jossa on Giil-Baba
nimisen turkkilaisen pyhimyksen hauta. Pestin
puolella Pyh. Tapanin basilika on huomattavin
kirkkorakennus. Muista B;n rakennuksista mai-
nittakoon: kansallismuseo, tullitalo, ooppera,
kansallisteatteri, taideteollisuusmuseo, musiikki-
akatemia ja valmistumassa oleva suurisuuntainen
teknillinen korkeakoulu. — Kaupunkia koristavat
monet muistopatsaat ja -merkit. Linuantorilla on
Zalan veistämä HonvSd-patsas ja Gellörthegyin
juurella Unkarin apostolin, marttyyrikuoleman
kärsineen Pyh. Gell6rtin kuvapatsas. Kuningatar
Elisabetin muistopatsas on pystytetty Vala-
torille. Muista mainittakoon Pyh. Tapanin. Eu-
gen Savoijilaisen ja Gyula Andrässyn ratsastaja-

patsaat sekä Matias kuninkaan, Deäkin, Eötvö-
sin, Tapani Szfchenyin, Petötin, Aranyin, Vörös-
martyn y. m. kuvapatsaat sekä Unkarin ku-
ningaskunnan 1000-vuotisen olemassaolon muisto-

merkki. Mainitsemista ansaitsee myös Calvinin-

torin mahtava suihkukaivo. — B:n tärkeimmät
sivistyslaitokset ovat yliopisto (kirjastoineen ja

uusine klinikoineen) , teknillinen korkeakoulu,
kaksi koulunopettajaopistoa, useat teologiset,

reaali- ja taidekoulut, 14 lukiota, 110 ammatti-
ja 245 kansakoulua, tiedeakatemia (kirjastoi-

neen) , musiikkiakatemia, kauppa-akatemia, kan-

sallismuseo (kallisarvoisine kirjastoineen) , taide-

teollisuusmuseo, suurenmoinen maataloudellinen

museo, liikennemuseo, B:n ja Aquincumin museot,
monilukuiset tieteelliset, taiteelliset sekä yleis-

sivistystä edistävät seurat, ooppera, lukuisat

teatterit, esim. Kansallis-, Kansan-, Huvi-, ja

Unkarilainen teatteri j. n. e. — Unkarin kesku.s-

hallitus ja tärkeimmät virastot ovat B:iin sijoi-

tetut ja tänne myös parlamentti kokoontuu.
Täällä on Pestin komitaatin hallituksen ja kor-

keimpien hengellisten ja sotilaallisten viran-

omaisten, kotimaisen honved- (isänmaanpuolus-
tus-) sotaväen hallinnon y. m. sija. Useilla val-

tioilla on B:ssä konsulinsa, ja kauppaa varten

täällä on kauppa- ja teollisuuskamarit. Kau-
pungin hallitusta johtaa hallituksen nimittämä
ylipormestari. Toimeenpanevina viranomaisina

toimivat valittu varsinainen pormestari, mai.st-

raatti ja kaupungin valtuusto. — B:ssä on useita

sairaaloita ja armeliaisuuslaitoksia. Köyhäin-
hoitoa ja julkista armeliaisuutta varten maksaa
kaupunki vuosittain n. 2 milj. mk. B;n suu-

renmoiset kylpylaitokset, jotka saavat vetensä

kuumista lähteistä, ovat joko vanhoista, roo-

malaisaikuisista syntyneitä, tahi uudenaikai-

sia, keinotekoisesti porattujen lähteitten luo

rakennettuja. Huomattavimmat niistä ovat: Csä-

szärfiirdö. Lukäcsfurdö. Kirälyfurdö ja Margit-

sziget-saaren kylpylaitos. Erikoisen leimansa an-

tavat B:lle sen tavattoman lukuisat, usein upeasti

sisustetut kahvilat, jotka vars. iltapäivisin ovat

täynnä juttelevaa, sanomalehtiä lukevaa ja bil-

jardia y. m. pelaavaa yleisöä, ja joissa usein

nuistalaissoittajat myöhäiseen yöhön saakka

kaiuttelevat tulisia säveliään. Budan kukkulain

eteläpuolella on karvasvesilähteitä (Hunyndi

JänosMn y. m.). — B. on myös Unkarin teoUi-
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Euuden pääpaikka ; n. 42 % sen asukkaista saa

tästä elatuksensa, lluomattavimmat teollisuuden-

haarat ovat mylly- ja koueteoUisuus, laivan-

rakennus, rautatievaunu-, sähkö- ja olutpanimo-
teollisuus y. m. B:n asukkaista 14 'fc kuuluu
kauppiassäätyyn. Kaupan päätuotteet ovat vilja,

jauhot ja karja. Tonavalla tavaraliikenne on
suuri; vuosittain n. 2 milj. tonnia kuljetetaan

sitä pitkin. li:n kauppamaailman ke.skus on
„Leopoldinkaupunki", jossa useimmat tukku-
kauppiaat asuvat.

Pestin ympäristö on tasainen ja yksitoikkoi-

nen ; täällä ovat m. m. etukaupuugit U j p e s t

ja R ä k o s-P a 1 o t a. Vuoristomaisema Budan
ympäristössä on sitävastoin erinomaisen ihana

;

kuuluisa on varsinkin kaunis, vuorijonojen väli-

nen Hiivösvölgy (,,Viileä laakso") lukuisine
huvilasiirtoloineen. — Liikeneuvoista on hyvää
huolta pidetty: hyvät ja halvat sekä maanpääl-
liset että maanalaiset sähköraitiotiet ja nopea-
kulkuiset Tonavan-höyrylaivat välittävät mai-
niosti suurta, nojieasti kasvavaa liikettä. Erityi-
sesti mainittakoon, että liikeyhteys etukaupun-
kien kanssa hallituksen toimesta on tehty varsiu
mukavaksi ja halvaksi. TV. S-m. {Y . ll'.y

Historia. B:n ensimäinen asuttaminen on
alkuisin kelttiläisajalta. N. 150:n paikkeilla
roomalaiset perustivat tänne Aquincum nimisen
siirtolan (nyk. ö-Buda). Ennen tataarien hyök-
käystä 1242 B:u nuiinitaan olleen rikas saksa-
lainen alue (..Villa Teutouica ditissima"). Sen
jälkeen B61a IV (1244) muisti „pestiläisiä vie-

raita" („liospites nostri de Pest", Arpadicn ai-

kainen saksalaisten siirtolaisten nimi) valtiolli-

silla etuoikeuksilla, jotka myös käsittivät Köb.l-
nyan ja Kispestin Tonavan vasemmalla rannalla
(„minor Pest ultra Danuhium"). Pent nimi näyt-
tää johtuvan kalkkiuuneista (vrt. niuin.-bulg.

7)(,sH = uuni) ja viittaa vanhaan slaavilaiseen
alkuperään. Sen jälkeen nimitettiin myös nykyi-
sen linnavuoren linnaa Budaksi, saks. Ofcn
(=„uuni"). Vähitellen viimemainittu nimi jäi

linnalle ja oikealle rannalle muodostuvalle kau-
pungille, kun taas vasemman rannan kau])unki
säilytti nimen Pest. Kun Buda 1444 oli tehty
linnoitukseksi ja Jlatias Corvinuksen aikana
tullut hallitu.skaui)ungiksi, kohosi se Pestin
edelle. Vv. lö41-lfiS(i Huda oli pasan asuntona,
kärsi kuuden ankaran piirityksen tuhoisat vau-
riot, ja Pest pysyi vähäi)ätöisenä. Lothringiu
Kaarlen karkoitettua turkkilaiset (2 p. .syysk.

1686) tuli molemmista vapaakaupuiigii. Maria
Theresia, joka 1771 rakennutti linnan, siirsi 1777
Nagyszombatin yliopistfin lUulaan. V. 1723 siir-

rettiin sinne myös korkeimmat oikeudelliset
virkakunnat. Josef II ryhtyi laajoihin uutis-
rakennuksiin ja siirsi yliojjiston liudasta Pestiin
(1784). Siitä aikain Pest on ripeästi kasvanut,
marsinkin 19:nuellä vuosis., kaupan vilkastuessa
ja etenkin Tonavalla harjoitetun laivaliikkeen
vaurastuttua, joskin vuosien IS.SSin ja 1870:n tul-
vat sitä i)aljon tuhosivat. Unkarin itsenäisvvs-
taistelun aikana 1848-4!) oli Pest, ollen kansal-
lisen hallituksen ja llnkarin valtiopäiväin kau-
[>unkina, samoin kuin Bu<lakin tammikuusta
1849 elokuuhun osaksi Kossuthin ja Dembinskin
osaksi Itävallan armeian hallussa. Taistelun
lakattua se tuli hallituskauimngik^i. Uusi, kau-
nis jakso näiden molem])ien jiaikkojen historiassa

alkaa niiden yhdistämisestä yhdeksi kaupungiksi
Buda-Pestiksi 1872. V. 189G pidettiin siellä koko
maan käsittävä loistava kansallisnäyttely Un-
karin valtion 1000-vuotisen olemassa-olon muis-
toksi; 1898 pidettiin siellä hygienian, kansan-
ravitsemisen, köyhäinhoidon, urheilun ja mat-
kailijaliikentecn edistämistä tarkoittava kan-
sainvälinen näyttely ynnä keksintöjen ja uutuuk-
sien erikoisnäyttely.

Budda ks. B u d"d h a.

Budde, J ö n s, Naantalin luostarin munkki,
ruotsinkielinen kirjailija, eli n. 143.5-95 välillä.

Ensi kerran hän mainitaan 1461 Naantalin lucsta-

rissa todistajana muutamassa oikeusasiassa. Sit-

temmin hän tavataan Tukholmassa. Turussa ja

Vadstenassa luostarin asiamiehenä huomattavissa
toimituksissa. B. on kääntänyt useita kirjoja,

kuten: ,,Liber gracie spiritualis Sancte Jhclitil-

dis' (1469), „Viridarium celeste Birgitte" ; „Clau-
strum anim:r" (1480) sekä Juditin, E.sterin,

Ruutin ja Makkabealaisten kirjat — vanhimmat
varsinaiset Raamatun kirjojen käännökset ruot-

sin kielellä. Sitäpaitsi hän on n. s. „Jöns Buddes
bok" nimiseen kirjaan omakätisesti 1487 ja 1491
kirjoittanut kappaleet: Houoriuksen „Lucida-
rius", „0m S. Julianus och S. Basilissa", „Tun-
dalus", „Guidos själs uppenbarelse", „Ora S.

Justina och trollkarlen Cyprianus", „Den usle

biskopen Udo", „S. Bernhards betraktelser", „0m
biskop Albert den helige", „0m de tolf gyllene
fredagarna" ja „0m den heliga fru Karin".
Mihin määrin nämä kirjoitukset osoittavat B:n
omintakeisuutta, on vielä tutkimatta, mutta
kielellisenä muistomerkkinä niillä on arvaamaton
merkitys. — B:llä on myös liikanimenä Ra>k.
ja hänen muistonsa on säilynyt, paitsi kirjoi-

tuksissa, myös eräässä ehtoolliskalkissa ja öy-

lältilautasessa, jotka hän lahjoitti Naantalin
luostarille ja jossa viimemainitussa on ke.skellä

birgittalaismunkin kuva (arveltu B:n kuvaksi)
sekä reunassa kirjoitus: thenne kalk loth brod-
ha!r Jones budde afT nadliendal gora hy Stok-

holm. (,,Jöns Buddes bok"in on O. F. Hultraan
julkaissut Ruots. kirjallisuusseuran „Skri£ter"

sarjassa, 1895, XXXI.) A'. S.

Budde, Karl Ferdinand Reinhard
(s. 18.50), saks. teologi, v:sta 1890 prof. Mar-
burgissa. B:n lukuisista teoksista mainittakoon
„l)ie biblLsche Urgeschichte" (1883), „Riehter

und Samuel" (1890), ..Hiob" (189G), „Die Reli-

gion des Volkes Israel" (1900). „Das A. Testa-

ment und die Ausgrabungen" (1903), „Gesch. der

althebräischen Litteratur" (1906). K. T-f.

Budde. V i n c e n t s (1600-1729) , norj. upseeri,

otti osaa m. m. taisteluihin Kaarle XII:ta vas-

taan. Niinikäiin hän johtavana kenraalina puo-

lusti pohjoispuolella Dovrea Trondhjemin hiippa-

kuntaa Armfeltin johtamia ruotsalaisia vastaan.

K. S.

Buddel, II e n r y, engl. lähettiläs ja rauhan-
sovittaja .'^tolbovan neuvotteluissa Ruotsin ja

\'enäjiiii välillä vv. 161()-17. Yhdessil .Manko-
maiden lähettilään Andries van Wou\vin kanssa
B. lähti 1616 tarkempia ohjeita saadakseen Kus-
taa Aadolfin luo, joka silloin oleskeli Turussa.
Lähettiliisten matkasta on van Womv jättänyt
jälkeensä kertomuksen, johon sisii]t}»y valaisevia

ja mieltiikiinnittiiviä tietoja Suomen silloisesta

tilasta. [II. \Vieselgren, ,,lled prestaf och pro-
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foss. Tvä diplomaters färd i Finland 1616", al-

bumissa ..Ljus ät värt folk".] O. R.

Buddenbrock, Henrik Magnus von
(16S5-1743), soturi, polveutui liiviläisestä su-

vusta. HäQ antautui nuorena sotapalvelukseen,

otti osaa Liesnan ja Pultavan taisteluihin ; seu-

rasi sitten Kaarle Xllita Turkinmaalle ja

palasi sieltä yhdessä hänen kanssaan. V. 1717 B.

korotettiin everstiksi ja Länsipohjan rykmentin
päälliköksi, otti osaa Kaarle XII:n Norjan ret-

keen (1718) ; 1731 B. sai vapaaherran arvon ja

yleni 1740 kenraaliluutnantiksi. B. kuului hattu-

puolueeseen ja oli Venäjää vastaan aloitettavan

sodan innokkaimpia puolustajia ja puuhaajia.

Hän pantiin 1739 siihen valiokuntaan, jonka tuli

tehdä ehdotus valtakunnan turvaamiseksi ja joka

,,salaisessa liittees.sä" arveli sodan Venäjää vas-

taan paraaksi puolustukseksi. V. 1740 hän nimi-

tettiin Suomessa olevien joukkojen ylipäälliköksi

j;, tuli hänen varustautua sotaa varten Venäjää
vastaan. Tänne tultuaan B. huomasi, etteivät

varustukset olleet .sotakelpoisessa kunnossa ja

ilmoitti siitä hallituksellekin: mutta sotainto oli

suuri ja B. koetti kyllä parastaan tehdä Suomen
puolustukseksi. Saatuaan tiedon sodanjulistuk-
sesta hän jakoi joukkonsa kahteen osastoon,

lähettäen toisen kenraalimajuri K. H. Wrangelin
johdossa pohjoiseen päin pääjoukosta, joka oli

vähän Haminan pohjoispuolella, ^\'ra^gcl ryhtyi
taisteluun Lappeenrannan luona, vaikka B. oli

kehoittauut varovaisuuteen, voitettiin ja joutui
itse vangiksi (1741). B. tehtiin kuitenkin syy-

pääksi tappioon. Vähän sen jälkeen hän jätti

ylipäällikkyyden K. E. Lewenhauptille. B. oli

niitä harvoja upseereja, jotka sitten seuraavalla
kurjalla perilytymismatkalla, joka päättyi Hel-
singin antautumiseen, puolusti taisteluun ryhty-
mistä. Häntä samoin kuin Lewenhauptia syy-

tettiin sodan kehnostiv johdosta; molemmat kut-

suttiin Tukholmaan, missä ylisotaoikeus sekä
säätyjen a.settama tutkijakunta tuomitsi heidät
kuolemaan. B. mestattiin 1743, joutuen siten

hallituspuolueen erehdysten uhriksi. K. O. L.

Buddha. Ensimäisen vuosituhannen e. Kr.
edelli.sellä puoliskolla vallitsi Intiassa b r a h m a-

pappisvalta nöyryyttävältä, jonka vuoksi onkin
ymmärrettävissä, että juuri sen piiristä kohosi

brahmalaisuudelle vastustaja, Intian suuri refor-

maattori, Buddha.
Buddhan elämän aika voidaan jotenkin tar-

kasti määrätä: hän eli vv. 560-480 välillä e. Kr.
Hän oli syn-

tylsin Kapila-
vastuu kau-
pungista, poh-

joisesta Hin-
dustanista,

jossa hänen
isänsä, Suddo-
dana oli tilan-

haltija. B.

kuului Sakya-
sukuuu. jonka
johdosta hä-

nellä oli nimi
S a k y a-

m u n i, s. o.

erakko Sakya-
suvusta. Sluita

B:n nimiä ovat
Siddharta
ja G a u t a-

m a. Itse hän
käytti nimeä
Tathagata (se, joka on siten s. o. oikein

vaeltanut) . Buddha on arvonimi, joka merkitsee
„valaistu". B:n elämä on tärinäin ja legendain
peitossa. Kaksi etevää tutkijaa, K e r n ja S e-

n a r t, koettivat sen vuoksi 1860-70 luvuilla selit-

tää Buddha-legendan aurinkotarun muodostu-
maksi, poistaen siis B:n kokonaan historiallisten

henkilöiden luvusta. Mutta vaikka nykyään myön-
netään, että aurinko- eli krisna-tarusta on siir-

tynyt piirteitä Buddha-legendaan, on mainittu

radikaalinen kanta hyljätty, jotenka B;n histo-

riallisuus tunnustetaan. Kuitenkin ollaan hyvin
epävarmoja siitä, missä määrin B:n todelliset elä-

Riiddhan kuva.
{.Japanilainen tyyppi.)

Buddhan kuva.
(Intialainen tyyppi.)

Buddhan kuva.
(Kiinalainen tyyppi.)

1 a i s u u s (ks. t.) . Tämä pappisvaltainen us-

konto kannatti ankaraa kastijärjestelmää, jul-

maa a.skeesia sekä sielunvaellusoppia ja oli siten

saanut kansan orjuutetuksi raskaaseen henki-

.seen ikeeseen. Varsinkin sotilaskastist* tuntui

Buddhalainen temppelirakennus.

niänvaiheet voidaan erottaa tarunomaisista piir-

teistä. — Legendan mukaan B. kasvoi kodissaan
ylellisyydessä ja tuntematta elämän varjopuolia.

Eräällä ajelumatkalla ympäristössä hän saa
nähdä vanhuksen, heikon sairaan, ruumiin sekä
erakon, ja näiden näkeminen herättää hänessä.
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vastustamattoman halun luopua maailmasta.
Hän jjitt.ää vaimonsa ja pienen poikansa, rupeaa
erakoksi ja koettaa itsekiilutuksilla päästä mie-
lenrauhaan. Jatkettuaan tätä kuusi vuotta hän
käsittää, ettei askeesi vie jierille, ja silloin ta-

pahtuu valaistus hänen istuessaan pyhän
]iuuu alla Xeranjaran rannalla. Hänelle selviää

silloin, että nautintoelämä ja askeesi ovat kaksi
harliaan viepää yksipuolisuutta, jotka vain lisää-

vät kärsimistä ja ylläpitävät elämän surullista

kiertokulkua fs(tmsara). Sekä nautinnot että

kidutukset kasvattavat työtä (karma), joka

viepi syntymisestä syntymiseen. Ainoastaan
elämänhalun täydellisellä voittamisella ihminen
pääsee kiertokulusta pois nirvanaan, mikä on
tahdon ja tajunnan täydellinen sammuminen,
mutta ei kuitenkaan samaa kuin olemattomuus.

B:n voimakasta itsetajuntaa valaistuksen jäl-

keen kuvaavat muutamat säkeet, jotka hänen
sanotaan lausuneen eräälle munkille, kun tämä
kysyi hänen opettajaansa:

..Ki kukani) opotlajan" oo.

ei ole vertaistanikaan,

pi ihmiston, oi jumahen
.joukossa raua voittavaa.

Vain inina yksin pyhil oon
ja korkein opettaja ni.vi^s.

MJl yksin valistunut oon
ja vapaa intohimoista.

N\t Kasilaisten kaupunkiin (Benares)
oppini vallan pfnistan:
laaan pimeydessä rumpua
ma kuolemattomuuden lyiin."

Knsimäisou suuren saarnansa sanotaan B:n
pitäneen Benaresissa. Siinä hän selitti neljää

totuutta kärsimise,stä. Pelastus kärsimisestä,

elämästä, kiertokulusta, on .se aihe, jota hän
lakkaamatta käsittelee. Hän voittaa paljon op-

pilaita, m. m. erään kuninkaallisen suosijan,

Bimbisaman, joka lahjoittaa hänelle ihanan
puiston. Hänen elämänsä kuluu opetuksessa ja

väittelyis.sä bramiinien ja toisuskolaisten kanssa.

Buddhan ojietustapa on yksitoikkoinen — sa-

moja väitteitä uusitaan ehtimiseen. Kertomuk-
set bramiinien kääntymisestä ovat myös joten-

kin samaan malliin laaditut. Legenda kosket-

taa aivan lyhyesti B:n elämää viipyäkseen taas

pitemmältä hänen kuolemassaan ja niissä ih-

meissä, jotka sen jälkeen tapahtuivat. — Pelas-

tuksen tie on kahdeksaiiasteinen. .\lkuasteisiin

luetaan varsinaiset siveelliset vaatimukset, joista

buddhalaisuus on muodostanut 5 yleistä siveys-

käskyä: ei saa tappaa elävää olentoa, ei saa
varastaa, ei saa tehdä aviorikosta, ei valehdella,

eikä juoda väkijuomia. Näiden kä.-kyjen nou-
dattaminen on ainoastaan valmistusta korkeam-
paan siveellisyyteen, jonka muodostavat oikea
ajatteleminen ja itseensä vajoominen. Jälki-

mäisen päämääränä on täydellisen välinpitämät-
tömyyden saavuttaminen, tila. jossa ei ihminen
mitään tahdo eikä tajua. .Toka sen on saavut-

tanut, on pyhimys, arhal. Hänen kiintymisensä
olemiseen on lakannut ja hänen „karmansa"
hävitetty. Tavallaan hän jo on eläessään „nirva-
nassa".

Buddhalainen seurakunta oli alkuaan munk-
kien veljeskunta. Buildhalainen munkki elättää

itsensä kerjuulla, on hiljainen ja sävyisä ja tun-

tee sääliä kaikkia eläviä olentoja kohtaan. To-

delliseksi rakkaudeksi tämä sääli ei kohoa, sillä

rakkaus vaatii työhön ja toimintaan, mikä taas
veisi jälleensyntymiseen. Mitään jumaluutta ei

alkuperäinen buddhalaisuus opeta, vaan uskovan
turvana ovat: Buddha, laki ja seura-
kunta. — Buddhalainen raamattu, joka on
syntynyt pitkät ajat Buddhan kuoleman jälkeen,
jakoantuu kolmeen osaan: rinaya = munkki-
sääntö, döima = laki ja aitVfarma = filo.sofia. Yh-
teensä kantavat nämä osat nimeä: tripitaka =

kolme koria. Huomattava teos on buddhalainen
virsikokoelma: dammapadnm, jossa buddhalaista
elämänviisautta viehättävällä tavalla esitetään.

Tärkeä sija buddhalaisuuden historiassa on
ktiningas Agokalla (ks. t.) (TII:nnella vuosis.

e. Kr.), joka ajaksi saattoi sen Etu-Intian valta-

uskonnoksi. Pian sen jälkeen tapahtui hajaannus:
muodostui 2 suuntaa: hinayäna ja mahayäna,
joista edellinen säilytti puhtaampana B:n alku-

peräisen opin. mutta jälkimäinen rupesi palve-

lemaan jumalina Buddhan taivaallisia esikuvia,

Boddhisatvoja, sekä asetti päämääräksi „nirva-

uan" sijasta taivaan autuuden. ,.Mahayäna" on
buddhalainen katolisuus paiipisvaltaisine järjes-

töineen, taikauskoineen ja pyhimyskuvineen.
Tässä muodossa on buddhalaisuus levinnyt Tibo-

tiin. Kiinaan ja Japaniin. Etu-Intiasta on bud-

dhalaisuus hävinnyt kaikkialta paitsi Nepalista.

„Hinayäna"'-oppi vallitsee Birmassa, Siamissa ja

Ceylonilla. Buddhalaisuuden historiasta ks. lä-

hemmin Intian uskonnot. [H Oldenberg,

„Buddha" (5:s painos 1906) ; D. Rhys, „Bud-
dhism" (2 painos 1904) ; E. Lehman, „Buddha"
(Kobenhavn, 1907) ; S. Takajama, .,Buddhan
elämäntarina" (japanin kielestä suom. A. B.

Wellroos, 1904) ; R. Hackmann, „Kristinusko ja

buddhalaisuus" (suom. ion.5) ; E. Kaila, „I'.skon-

nonhistoriallisia luentoja" (1908).) E. K-a.

Budenz f-ntsj, Jözsef (1836-92), saksalais-

sjntyinen kuuluisa unk. kielentutkija, siirtyi

1858, opiskeltuaan
Göttingenissä indo-

eurooppalaista kieli-

tiedettä sekä arabian-

kieltä m. m. Theodor
Benfeyn johdolla, etup.

P. Hunfalvyn (ks. t.)

toimesta Saksasta
kokonaan Unkariin,
jossa sai opettajan-

paikan Sz^kesieher-
värin lukiossa: v:sta

1801 Unk. tiedeaka-

temian kirjastonhoi-

tajan ai>iilainen, v:st;i

1868 „unkarilais-ugri

laisen" kielitieteen

dosentti ja v:sta 1872
vertailevan ..altailaisen

Budapestin yliopistossa.

Jti^sef Budeuz

kielitieteen professori

Joskin B:n tutkimuk-
set liikkuivafkin hyvin laajalla alalla kaukai-
sempienkin ,,urali altailaisten" (samojedilaisten,

turkkilais-tataarilaisten, mongolin. mantsun)
kielten piirissä, niin hän kuitenkin un saavutta-

nut varsinaisen merkityksensä suomalais-ugri-

laisten kielten nerokkaana tutkijana. Hänen
pääteoksensa tällä alalla ovat vertaileva sana-

kirja („Magyar-ugor összehasonlltö szötär", Bu-
dap. 1873-81), jossa hän tahtoo osoittaa, mikä
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osa unkarin sanavarastoa on vanhaa suomalais-
ugrilaista perua (teos sisältää 996 eri saua-artik-

kelia) , sekä vertaileva suomalais-ugrilaisten kiel-

ten muoto-oppi („Az ugor nyelvek összehason-
lltö alaktana", Budap. 1884-87, sisältää sauau-
jolito-opin ; taivutusopin luonnoksen toimitti pai-

nosta myöhemmin hänen oppilaansa Zs. Simonyi)

.

Tärkeinä valmistavina töinä näihin on pidettävä
niitä tutkimuksia, joihin hänen täytyi syventyä
toimittaessaan julkisuuteen A. Regulyn (ks. t.)

kokoamat runsaat tseremissiläiset ja mordvalai-
set kieliopin- ja sanakirjanainekset (ilmestyivät

„Nyelvtudomänyi Közlem^nyek" aikakauskir-
jassa). Tällöin B., joka alkujaan oli pitänyt
unkaria turkkilais-tataarilaisena- kielenä, vähitel-

len muutti entiset mielipiteensä ja siirtyi suoma-
laisten ja ulkomaalaisten tutkijain ,,suomalais-
ugrilaiselle kannalle". Kun sitten A. Vämbery
1880-luvulla julisteli unkarinkielen ja unkari-
laisten turkkilaisperäisyyttä, esiintyi B. vankim-
pana miesnä suurella menestyksellä unkarin suo-

malais-ugrilaisuuden puolustajana. B:n muista
isommista teoksista ovat mainittavat „A magyar
es finn-ugor nyelvekbeli szöegyez(5sek" (1867-68),

jossa hänen muuttuneet mielipiteensä jo selvällä

varnuiudella esiintyvät ja joka muodosti rungon
ja esityön hänen yllämainittuun vert. sanakir-
jaansa, „Ugrische Sprachstudien" (Budap. 1869-

70), jossa hän vertailevasti käsittelee tärkeitä
muoto-opillisia seikkoja, ja ,.tjber die Verzwei-
gung der ugrischen Sprachen" (Gött. 1879),
jossa hän esittää mielipiteensä suomalais-ugri-
laisten kielten keskinäisestä asemasta ja suku-
suhteista. Sitäpaitsi B. julkaisi suuren joukon
pienempiä tutkielmia aikakauskirjoissa ,,Magyar
Nyelvgszet" ja ,,Nyelvtudomänyi Közlem^nyek",
joka viimemainittu hänen toimittamanaan (1879-

92) muuttui pääasiallisesti „urali-altailai.sen"

kielitieteen äänenkannattajaksi. Oppilaitaan var-
ten B. julkaisi (1873) suomenkielen oppikirjan,
vieläpä hän teki paljon esitöitä suomalais-unka-
rilais-saksalaista sanakirjaakin varten. — Joskin
on myönnettävä, että B. ei jaksanut seurata indo-
eurooppalaisella alalla tapahtunutta tutkimus-
menetelmän uudempaa kehitystä ja että hänen
metodinsa sen johdosta monessa suhteessa oli

vanhanaikainen, niin on toiselta puolen kuiten-
kin huomattava, että hän harvinaisen laajoilla

ja perusteellisilla tiedoillaan, suurella yhdistely-
kyvyllään, mallikelpoisella tarkkuudellaan ja
erehtyessäänkin nerokkailla ajatuksillaan on
erittäin voimakkaasti, monessa suhteessa uran-
aukaisijana vienyt eteenpäin sekä kielentutki-
musta Unkarissa että suomalais-ugrilaista kieli-

tiedettä yleensä. B. oli ensimäinen, joka suoma-
lais-ugrilaisella alalla, tyytymättä pelkkiin ver-

tailuihin, koetti tunkeutua taaksepäin kielen-
historiassa saadakseen selville suomalais-ugrilai-
sen alkukielen muotoja; vasta sen jälkeen saat-
toi lähteä vertailemaan tätä muihin, samalla
tapaa rekonstrueerattuihin urali-altailaisten
kieliryhmien alkukieliin. [Budenz-Album, Budap.
1884; Simonyin kirjoitus Ung. Revue'ssä 1884,
Asböthin kirj. Deutsche Rundschaussa 1885; Se-
tälän kirj. Valvojassa 1892.

J

Y. TV.

Budget [hadiit] (engl. : laus. meillä sekä
budsct että btidjet) , tarkoittaa alkuaan säkkiä
tai pussia, sittemmin tilitodisteita sisältävää
salkkua. Yleensä: tulo- ja menoarvio (ks. t.).

Budiinit (kreik. budVnoi) , Herodotokseu mai-
nitsema „vaaleaverinen" „skyyttalainen" kansa-
kunta, jonka kansatieteellisestä ja maantieteel-
lisestä asemasta ei ole saatu varmaa selkoa.
Toiset pitävät heitä slaavilaisena tai germaani-
laisena, toiset taas suomensukuisena kansana
(m. m. votjaakkeina). XTseat tutkijat (m. m.
Sehafarik) arvelevat b:ien asuneen Länsi-Veuä-
jällä. r. W.
Budilovits [-10'-], Anton Semenovits

(1846-1908), ven. slavisti, oli ensin Varsovan ja

sitten Tarton yliopi-ston professorina ja rehto-

rina. On toimittanut vanhojen kirkkoslaavilais-
ten tekstien julkaisuja, kirjallishistoriallisia tut-

kimuksia ja teoksen slaavilaisten kulttuuri-
sanoista sekä esiintynyt panslavistina, jonka mie-
lestä latinaista kirjaimistoa käyttävien slaavi-

laisten kansain olisi omaksuttava kyrillinen (ve-

näläinen) kirjaimisto ja yleensä kaikkien slaa-

vilaisten käytettävä venäjän kieltä yhdyssiteenä
eri slaavilaisten kansain kesken. ./. J. il.

Budoaari (ransk. bmidoir < bouder = olla. nyr-
peällä mielellä) , oik. nurkka, johon pahalla tuu-

lella oleva vetäytyy ; hienosti sisustettu huone,

jossa naiset viimeistelevät pukeutumistansa tai

ottavat vastaan lähimpiä tutta\fiaan.

Buenos Aires [-('n-] (esp.. suom. ,,hyvä ilma")

,

provinssi ja kaupunki Argentiinassa (ks. t.).

1. Tasavallan provinssi alisen La Plata-joen

eteläpuolella, 305,121 km=, n. 1,5 milj. o,s. (1906).

Puutonta tasankoa, ilman suurempia jokia ja

järviä; ilmasto on lauhkea. Asukkaat harjoit-

^nS ^ ' ' ^^^^^^I^^^^^B

^^bt^

^
iC---W

Buenos Aires, Avenida de Mayo-katu.

tavat maanviljelystä jii karjanhoitoa. Pääkau-
punki La Plata (ks. t.). — 2. Tasavallan pää-

kaupunki La Plata-joen oikeanpuolisella ran-

nalla, Etelä-Ameriikan tärkeimpiä kauppakau-
punkeja, 1,149,330 as. (1908). Laaja () SU km=)

kaupunki, joka suunnattomasti on kehitt}'nyt ja

kasvanut, huolimatta epäsuotuisasta, kuumeille
alttiista ilmanalastaan (B. A. kantaa siis syyttä

nimeään). Vanhoja kaupunginosia lukuunotta-

matta B. A. on uudenaikainen, komeasti ja sään-

nöllisesti rakennettu kaupunki. Liikkeen ja kau-

pan keskuksena on satama, joka leveästä joen-

suusta huolimatta on liikekelpoinen korkein-

taan 5,5 m:n syvässä kulkeville laivoille. B. A:n
huomattavista paikoista mainittakoon iso Plaza

de Mayo-tori, jonka varrella hallitusrakennus,

pörssi, kansallispankki ja kenraali Belgranon
ratsastajakuvapatsas sijaitsevat. Täältä vie
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länteen 30 m leveä ja 1,5 km pitkä Avenida
de Mayo-katu. jouka päässä on kongressitalo.

Suurimmat paukkiliikkeet ovat Calle Reeon-

quista kadulla. Muita huomattavia paikkoja

ovat Plaza San Martin näyttelypaviljonkineen,

Plaza Libertad, Constitucion, Independencia

y. m., kasvit, puutarha ja useat ihanat puis-

tot, ra. m. 368 ha laaja Palermon puisto.

B. A:ssa on 25 kirkkoa (tuomiokirkko), 1821

perustettu yliopisto, pääpostilaitos ja teattereja.

— Yli '/s asukkaista on maahan muuttaneita,
pääasiallisesti italialaisia, espanjalaisia ja rans-

kalaisia. Teollisuus on kehittyneellä kannalla:

rautatehtaita, sahalaitoksia, myllyjä, väkijuoma-
tehtaita, parkitus- ja kenkätehtaita, Barracas
nimi.sessä etukaupungissa on suuria leurastus-

ja lihanjäädyttämislaitoksia. B. A:n tukku-
kauppa käsittää 'I, koko Argentiinan kaupasta.
Täältä viedään viljaa, jauhoja, maissia, lihaa ja

vuotia sekä tuodaan eurooppalaisia tavaroita.

Sataman eteen on rakennettu aallonmurtaja;
lisäksi se on varustettu suurenmoisilla nosto-,

säilytys- ja kuljetuslaitoksilla. — B. A;n tär-

keyttä lisäävät useat rautatielinjat, mutta var-

sinkin Euroopan pääsatamista alkavat monet
suoranaiset höyrylaivalinjat sekä 3 lennätin-

kaapelia. Kaupungissa on sähköraitiotict ja

sälikövalo. Se on presidentin, senaatin, edustaja-

kamarin, ylioikeuden ja arkkipiispan sija. Siinä

majailee linnaväki; hyvä poliisilaitos ja palo-

kunta. Ympäri-stöllä sijaitsee joukko kauniita
ctukaupunkeja huviloineen ja ihanine virkistys-

paikkoinoon; kiitetyiramät ovat Tigre ja Bel-

grano. — Kaupungin perusti Pedro de Mendoza
1535. Kaksi vuotta myöhemmin intiaanit sen
hävittivät. V. 1580 se rakennettiin uudestaan.
Vv. 1776-1810 se oli La Plata nimisen espanja-
laisen varakuningaskunnan pääkaupunkina. V.
1880 B. A. erotettiin liittotasavallan pääkaupun-
kina maakunnasta. (W. S-m.)

Bufetti iransk. tiuffct). tarjoilukaappi, pöytä-
kaluston säilytyskaappi : huone tai paikka, jossa
on saatavana virvokkeita.

BufE, Charlotte (1753-1828) , synt. Wetzla-
rissa, Goethen \Vertherin Lotten alkukuva.
Goethe, joka 1772 oleskeli Wetzlarissa. seurusteli

perheessä ja rakastui pian tulisesti Charlotteen.
Tämä oli kuitenkin jo aiemmin kihlautunut
arkistokirjuri Kestnerille. jonka kanssa hän v.

1773 meni naimisiin, ja antoi tämä toivoton rak-
kaussuhde sen sisäisen aiheen, josta Goethen
romaani „Nuoren Wertherin kärsimykset" .syn-

tyi. V. K-i.

Buffalo /bafsltm], tärkeä satamakaupunki New
Yorkin valtiossa Yhdysvalloissa, Erie-järven
itäisellä rannalla, lähellä Niagaran putousta.
Erie-kanava yhdistää sen New Yorkiin. No-
peasti suureneva kaupunki, 381,819 as. (lOllG).

B. on laaja kaupunki, sillä on suuret puistot,
2 tuomiokirkkoa, upeat kaupungin- ja oikeus-
talot sekä suurenmoinen houruinhuone. Kau-
punki on 17 rautatielinjan risteyskohta ja käy
^ilja-, jauho-, kivihiili-, malmi-, puutavara-,
karja- ja lihakauppaa. Sen teollisuus on suuren-
moinen: tehtaitten (n. 4,000) liikevoima saadaan
pääasiallisesti Niagaran putouksesta. Tuotteiden
vuotuinen kauppa-arvo nousee n. 125 milj. dol-
lariin. ITnomattavimmat ovat leurastuslailokset,
konetehtaat (11 rautatietehdasta), oluttehtaat, i

laivaveistämöt y. m. B:ssa on katolilainen arkki-
piispanistuin sekä yliopisto ja seminaari, n. s.

Grosvenor-kirjasto, taidekoulu, 2 taidehallia,

monta coUege-opistoa, luonnontieteellinen museo,
3 köyhäinkotia, kuuromykkäinkoulu ja 20 .sai-

raalaa. — B:n perustivat 1SU5 hollantilaiset siir-

tolaiset ; he antoivat sille nimen Uus i-A ra s-

t e r d a m ; 1810 se sai nimen B. ja saavutti suu-

ren kukoistuksen Erie-kanavan valmistuttua.
Buffalo Bill ks. C o d y.

Buffalo-heinä ks. B u c h 1 o e.

Buffertti k.s. P u h v e r 1 1 i.

Buffo (it., fem. buffa), koomillinen, ly.stikäs.

— Aria buffa, koomillinen aaria ; duo
buffo, koomillinen duetti ; basso buffo,
bassolaulaja koomillisissa osissa ;opera buffa,
koomillinen ooppera, j. n. e.

Buffou fbiffö'], George Louis Leclerc
de (1707-SS). ransk. kreivi ja aikansa kuului-

simpia luonnontutki-

G. L. 1, liuffun.

joita. Linnan aikalai-

nen ja tämän arvoss-i-

pidetyiu vastustaja.

Päinvastoin kuin
Linn^, joka luokitteli

ja määritteli elollisen

luonnon esineitä, oli

B:n mielestä yksityis-

ten lajien elintapojen

äelville saaminen oleva

lulkimuksen pää-
määrä. Myö.skin eläin-

maantieteen ja geolo-

gian alalla hän esitti

huomiota herättäneitä

teorfoja. Tyyiimesta-
rina B. hakee vertais-

taan. Hänen tärkein teoksensa on yhdes.sä Dau-
benton'in ja Lac(?pMeu kanssa julkaisemansa
.jHistoire naturelle, gön^rale et particuliiSre, avec
la description du cabinet du roi" (1749-1804).

B:n kootut teokset julkaisi A. Riehard nimellä
„CEuvres complfites de Buffon" (1825-29).

Buffone f-fö'>ie] (it.), narri, kujeilija.

Bufo ks. Sammakko.
Buftalmia (6h» = nauta, ja opA<Ao/mo','! = sil-

mä), silmämunain sairaloinen suureneminen.
Bug, usean joen nimi. 1. Läntinen B.,

Veikselin (ks. t.) oikeanpuolinen syrjäjoki ; saa

alkunsa Galitsiassa. sen syrjäjokia ovat Muhovez,
Narev ja Vkra oikealta ja Huczva, Vlodavka.
Krzna ja Liviec va.semmalta. B. laskee M< lUinin

(Novogeorgievskiu) luona emäjokeensa : 750

km pitkä ; yli 500 km purjchduskelpoinen. —
2. Eteläinen B. Etelä-Venäjällä. Lähteet
Volhyniassa ; vasemmanpuolinen .syrjäjoki Ingul,

laskee Dnjeprin limaaniin. B. on 750 km pitkä,

aina 160 m:iin leveä: siinä on yli 100 koskea,
ennenkuin se tulee arolle. Matala ja huono liike-

väylä.

Bugenhagen fbSgcnhä-J, Johannes, tun-

nettu myös nimellä Pomeranus (1485-1558),

Lutherin oivallisimpia apumiehiä, on niitä, joille

humanismi oli johdattajana uskonpuhdistukseen.
Lutherin kanta näytti B:sta aluksi liian jyr-

kältä, mutta sittemmin hän sen kokonaan omak-
sui ja lähti Wittenbergiin 1521 tullen Lutherin
lähimmäksi ystäväksi. Hän vihki Lutherin ja

piti ruumissaarnan hänestä. V. 1523 B. tuli
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Wittenbergin kirlckolierraksi ja 1535 vakinai-

seksi opettajaksi yliopistoon. Hän oli usein k>it-

suttuna muille paikkakunnille järjestelemään
uusia kirkollisia oloja; useat kirkkojärjestykset
ovatkin häueu työtään. M. m. hän oli Kristian
Ill:n kutsumana järjestämässä Tanskan uskon-
pululistusta. B:u vahvin puoli oli käytäntö,
mutta hän oli myöskin osallisena jumaluusopil-
lisia riitakysymyksiä ratkaistessa sekä ahkerim-
pia raamatunkäännöstyössä. [H. Heriug, „Johan-
ues B."; M. Meuser, „Johannes B."]

Bugge, Elseus Sophus (1833-1907) , kuu-
luisa norj. kielen- ja kansanrunoudentutkija,

v:sta 1866 vertai-

levan kielitieteen ja

muinaisnorjan kielen

professori Kristiaa-

nian yliopistossa. B.

johti Edda-runoja
koskevat tutkimukset
aivan uusille urille

teoksellaan ,,Norra^n

fornkvaedi" (1867),

jossa m. m. on täydel-

linen selonteko Edda-
käsikirjoituksista

;

suoritti perustavaa
laatua olevia tutki-

muksia muinais-
skandinaavialaisista

Sophus Bu-g,..
riimukirjoituksista,

tulkiten nerokkaasti m. m. useimmat tällaiset

kirjoitukset ajanjaksolta 300-700 j. Kr. (tär-

keimmät julkaisut: „Tolkning av runeindskriften

paa Rökstenen i Östergötland", Antiqv. tidskr.

f. Sverige, V ;
„Norges indskrifter med de leldre

runer", I 1891-1903, II 1904 ja scur. ;
„Korges

indskrifter med de yngre runer", 1902 ja seur.) ;

loi aivan uutta valoa skandinaavialaiseen „juma-
laistarustoon" näyttäessään, että Eddan myytil-

liset runot eivät voi olla 9:ttä vuosis. vanhempia
ja että sangen suuri osa siinä esiintyvää taru-

aineistoa ei ole vanhaa germaanilaista alkuperää,

v»an että se pääasiallisesti on lähtöisin kristill.

legendoista ja kreikk.-roomal. taruista, jotka

viikingit oppivat tuntemaan Britannian-matkoil-

laan (,,Studier over de nordiske gude- og helte-

sagns oprindelse", 1881-89) ;
julkaisi suuren jou-

kon tärkeitä kielitieteellisiä tutkimuksia: m. m.
sanantutkimuksia germaanil. kielten alalta, norj.

ja ruots. paikannimien selityk.siä, tutkimuksia
armeeniankielestä kuin myös vanha.sta etruskin-

kielestä, jota hän pitää armeeniankielen suku-

laisena, sekä salaperäisestä lykiankielestä, jota

hän koettaa selittää indoeurooppalaisperäiseksi.

Nerokkailla, aaterikkailla, syvälle tunkevilla,

tietäraivaavilla tutkimuksillaan B. kohosi nyky-
ajan tiedemiesten ensi riviin. [A. Noreeuin kir-

joitus ,,Nord. Familjebok"in uudessa painok-
sessa.] y. W.
Bugge, Peter Olivarius (1764-1849),

norj. pappi. Suoritettuaan teologian ja filosofian

tutkinnot Kööpenhaminassa B. saavutti teol.

tohtorin arvon Göttingenissä v. 1795. B. oli

maansa huomatuimpia pappismiehiä, toimien

Trondhjemin piispana v. 1804-42. Aikalaiset

moittivat B:a liiallisesta riippuvaisuudesta halli-

tukseen nähden ; saarna, jonka B. piti Trond-
hjemin tuomiokirkossa Kaarle Juhanan kruu-

nauksessa, herätti yleistä suuttumusta hänen
kansalaisissaan. At: II.

Bugi [-u-] (Bugiisit 1. Bugineesit),
vaaleaihoinen malaijikansa Celebes-saaren eteläi-

sellä niemellä ; sivistyksellisessä suhteessa he
ovat muita malaijeja etevämmät. He ovat taita-

via merimiehiä, urhoollisia, älykkäitä, sotaisia;

heillä on oma kirjoituksensa ja vähän tunnettu
kirjallisuutensa sekä harjoittavat huomattavaa
kauppaa ja merenkulkua. (W. S-m.J
Bugii (ransk. bougiej, sylinterinmuotoinen,

tavallisesti taipuvainen, tylsäpäinen ase virtsa-

torven y. m. ruumiin tiehyeiden ja onteloiden
tutkimista, venyttämistä ja muuta hoitoa varten.
Buguljma /-a'/, Venäjän Samaran kuverne-

mentin piirikaupunki. Kaman lisäjoen Bugulj-
iiiinkan varrella; 7,581 as. (1897). Harjoittaa
vuosimarkkinoillaan vilkasta hevos-, karja- ja

puuvillatavarakaupjjaa. — B:n piirissä asuu,
paitsi venäläisiä, baskiireja, tataareja ja tsuvas-

seja. myös suomensukuisia mordvalaisia
(parikymmentätuhatta)

.

Buguruslan [-la'n], Samaran kuveruementin
piirikaupunki Venäjällä Kinel-joen varrella,

12,109 as. (1897). Harjoittaa vilkasta kauppaa
Volgan rannikkoasukkaiden ja arokansojen
kanssa; syyskuussa suuret vuosimarkkinat.
Läheisyydessä on rikin- ja astaltinpitoisia läh-

teitä. — B:n piirissä asuu myös suomensukuisia
mordvalaisia (n. 65,000) ; muut asukkaat:

venäläisiä, tsuvasseja, tataareja, baskiireja.

Buhl [-ui], Frants Peter William
(s. 1850), tansk. teologi ja orientalisti, professori

Kööpenhaminassa 1881-90, Leipzigissä 1890-98 ja

jälleen Kööpenhaminassa v:sta 1898. Julkaisi:

,.Kanon u. Te.xt des Alten Test." (1881) ,
„Jesaja"

(1889), „Messianske forja?ttelser" (1894), „Geo-
graphle des alt. Palästina" (1896), „P.salmerne"

(1898), „Dct Israelit, folks historie" (3:s p.

1899), „Die socialen Verhältnisse der Israeliten"

(1899), „JIuhammeds liv" (1903) y. m.
K. T-t.

Buhurt (saks.)., ritaritaisteluleikki, jossa hyö-

kättiin joukko joukkoa eikä, kuten ,,tjost"issa

mies miestä vastaan. Tavallisesti b. oli leikkiä

huviksi ja se tapahtui sauvoilla eikä miekoilla,

vrt. Turnaus.
Buijs-Ballot [böisbalö'], Kristoff Hein

rich Diedrich (1817-90), alank. fyysikko

ja ilmatieteilijä, Utreehtin yliopiston professori.

Hänen tutkimuksensa ilmakehän samanaikaisista

tiloista ovat tehneet hänet uranaukaisijaksi

dynamisen ilmatieteen alalla. B.-B:n laki mää-
rää tuulen suunnan ja ilmanpaineen jakaantu-

misen keskinäi.sen suhteen. (V. V. K.)

Buinsb l-i'-J, kaupunki Venäjällä, Simbirskin

kuveruementin piirikaupunki, sijaitsee purjehdus-

kelpoisen Karia nimisen joen (Volgan haaran
syrjäjoki) varrella, 4,641 as. (1897), joista n.

40 % tataareja. — B:n piirissä asuu myös joku

määrä suomensukuisia mordvalaisia; sitä-

paitsi: venäläisiä, tataareja, tsuvasseja.

Buisson Ibt/is.iö'], Ferdinand l5 d o u a r d

(s. 1841), ransk. kasvatustieteilijä, tuli 1878

Ranskan kansakouluopetuksen ylitarkastajaksi,

1879 kansakouluosaston johtajaksi opetusasiain

ministeriöön, 1897 kasvatusopin profes.soriksi

Sorbonneen ; on toimittanut kasvatusopillisen

sanakirjan „Dictionnaire de p^dagogie".
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Uusi pdstitalu

Buitenzorg [buitenz-] („surutoin") , kaupunki
Jaavalla, Batavian residenttikunnassa, saaren

halki kulkevan rautatien varrella. 25,075 as.

(1900). Alankoniaitten Intian kenraalikuver-

nöörin kesäasunto sekä maailmankuulu kasvitie-

teellinen puutarha lukuisine tieteellisine labora-

toreineen ja laitoksineen. Rautatie yhdistää B:n

Bataviaan. C^. S-m.j

Bujidit, muhamettilainen hallitsijasuku, anas-

tivat 945 Bagdadin ja sittemmin koko Mesopo-

tamian ja Persian, mutta menettivät jo 1055

valtansa seldsukeille. E- T-t.

Bukarest (romaan. Bucuresci), Komaanian
kmniigaskiiiinan linnoitettu pääkaupunki Tona-

van Dämbovitsa
nimisen lisäjoen

molemn)in puolin

ja hedplmällisellä

alatasangolla II-

fovin piirikun-

nassa, 288,565 as.

(1907), joista n.

201,000 kreikka-
Inis-katolilaisia,

37.U00 roomalais-
katolilaisia ja

protestantteja,

44,000 juutalai-

sia; n. 50,000 on ulkomaalaisia. — Joen yli käy
rautatiesilta sekä 12 muuta siltaa. Kaupunki on
alueeltaan hyvin laaja, n. 50 km', sekä 36-.

n

pikkulinnoituksen suojelema. Keskikaupungilla
on suuria, useampikerroksisia rakennuksia,
muualla ne ovat pienet, matalat ja puutarhojen
ympäröimät. Kauniita puistokatuja on useita.

B;n pää- ja kauppakadut ovat Calea Victoriei,

Strada Lipscani ja Str. Carol. Keskellä k;iu-

|)unkia on kaunis Cismigiun puisto. Rakennuk-
sista mainittakoon kunink. linna, eri minis-

teriöiden talot, oikeuspalatsi, kansallispankin

y. m. rahalaitosten sekä Dacia Romanian (vakuu-
tusyhtiön) rakennukset, postitalo, Ateueum-seu-

ran talo, metro-
poli-kirkko ja

vanha Hadu-
Vodän (v:lta

1568) kirkko.

Sivistyslaitok-

sista ovat huo-

mattavat tiede-

ruKT f « b «---^"^i« akatemia suu-

^!? .-'.''[ '!' ^.^fL^lflJI ''"^ kirjastoi-

neen ja histo-

riallisinc ko-

koelmineen, vli-
i iKM.i^iiiiri IiiitiiMri iMIi l^iin, -

opisto, johon
myös kuuluu muinaismuseo. luonnontieteellinen

kabinetti ja kirjasto, taide-, musiikki-, käytän-
nölliset ja sotakoulut, lyseot, lukiot ja .semi-

naarit sekä kauppa-, ammatti-, alkei.s- ja yksi-

tyiskoulut. Kirjallisuudessa ja ylhäisön elin-

tavoissa on ranskalainen vaikutus huomatta-
vissa ; sivistyneet käyttävät paljon ranskan-
kieltä ja i.sommissa kauppaliikkeissä sitä ym-
märretään yleisesti. — B:ssa on Romaauian pää-
metropoliitan, senaatin ja eduskunnan sekä yli-

ja vetoami.soikeuden sija; täällä asuvat minis-
terit ja ulkovnltain lähettiläät sekä konsulit.
Kaupungilla on luja varusväki. Kauppa ja teol-

lisuus ovat vilkkaat. B:iin on peru-stettu monta
suurta rahalaitosta; mainittavimmat ovat Banca
Nationalä (pääoma 12 milj. fr.), Banca Geueralä
Romänä (perustamispääoma 1 milj. puntaa),
Banca Agricola (pääoma 1899: 9 milj. fr.), Banca
de Scont ; Casa de depuneri, consemnatiumi si eco-

nomie y. m. — Historia: 15:nnellä vuosis.

paikalle rakennettiin linnoitus, joka myöhemmin
joutui Giurgievon tien valmistuttua turkkilais-

maitten yhteyteen ja juli-stettiin Valakian pää-
kaupungiksi. Sen vanhin hallitussääntö on v:lta

1578. — B. on saanut kärsiä monta onnetto-

muutta. Serbialaiset ryöstivät sitä 1716. itä-

valtalaiset sen valloittivat 1789 ja pitivät hallus-

saan 2 vuotta. Maanjäristyksiä oli 1793 ja 1802;
rutto raivosi 1738, i797 ja 1812; tulipalo 1804

sekä tulvat 1805 ja 1806. — Turkki luovutti B:ri

rauhanteossa toukok. 28 p. 1812 Venäjälle Bessa-

rabian ja kolmannen osan Moldovaa. Maalisk. 3 p.

1886 Serbia ja Bulgaaria tekivät täällä rauhan.
V. 1861 B. tuli yhdistettyjen Valakian ja Mol-
dovan, s. o. Romaanian ruhtinaskunnan pääkau-
pungiksi, jona se — vars. 1878:n jälkeen, ku-
ningaskunnan pääkaupungiksi kohottuaan — on
saavuttanut suurimman kukoistuksensa.

(W. S-m.)
Bukephalos (kreik. tav. BukephaUas, lat.

Buce'phalus = ,,häränpäinen") , Aleksanteri Suu-
ren lempihevonen, joka kuoli 320 e. Kr. ilydas-

pes-joen taistelun jälkeen Intiassa, jolloin Alek-
santeri sen muistoksi perusti Bukephala kau-
pungin mainitun joen varrelle. A. Ii-n.

Buketti (ransk. bouquct), kukkavihko.
Bukhara [fira], muinoin Keski-Aasian kuu-

luisin valtio, joka ulottui Kaspian-mereltä Kii-

nan rajoille; nykyään Venäjän suojeluksen alai-

nen emiirikuuta, 205,000 km', n. 1 'j, milj. as. Se
rajoittuu etelässä Afganistaniin, mutta muuten
Venäjän Keski-Aasia sitä ympäröi. B:n länsiosa

ou aroa ja erämaata, itäosa vuori.sta. Amu-joki
on maan eteläraja ; joen syrjäjoista ovat Surkab
ja Sursan tärkeimmät. Ilmasto on manner-
ilmasto. Alangolla vallitsee kuivuus, kesä on
kuuma, talvi lyhyt, mutta kylmä (jopa —30°).

Helmikuu ja syksy ovat sateiset. Itäosan vuoris-

tossa vallitseva leuto kesä aikaansaa rehevän
ruohokasvullisuuden. Stetsiä on vähän. Puu-
lajeista mainittakoon saksanpähkinäpuu, ora-

pihlaja, silkkiäispuu, pistaasia, plataani, paju,
pt.ppeli, öljy- ja hedelmäpuut. Vuoristossa on
tiikereitä, karhuja ja panttereita. Joet ovat
kalarikkaita, mutta kalastusta harjoitetaan
vähän. Heinäsirkat hävittävät usein viljelyksiä.

Vuorten rikkaudet ovat vielä käyttämättä. —
Asukkaat ovat usbekeja. tadzikeja. turk-
meeneja, arabialaisia, kirgiisejä, persialaisia

y. m. Sunniittinen islami on valtionuskontona.
Pääelinkeinot ovat puuvillanviljelys ja

karjanhoito (800.000 hevosta, 500.000 nautaa,
200,000 kamelia sekä 6 milj. rasvahäntäisiä lam-

paita ja vuohia) ; sen ohella harjoitetaan keino-

kastelun avulla maanviljelystä ja puutarhanhoi-
toa sekä silkinviljelystä. Kotiteollisuus (kan-

kaat, nahkatavarat, puutavarat ja aseet) tyy-

dyttää vain kotimaista tarvetta, mutta kauppa
on vaurastunut. Kauppateitä käy täältä Oreo-

burgiin, Ferghanaan. Kasgariin ja Intiaan.

Rautatie maan halki Samarkandiin rakennettiin

1888. Vientitavaroita ovat puuvilla (10 milj.
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mk. vuodessa), raaka silkki (6 milj.) , villat, vuo-

dat, matot ja hedelmät. B:aan tuodaan kan-

kaita, sokeria, rautaa, paloöljyä y. m. Tärkeitä

kaupunkeja ovat rautatien lähtökohta Tsardzui

sekä Kaasi ja Hissar. — Maan linnoitettu pää-
kaupunki B. sijaitsee Seravsanin keitaassa

;

tl'ällä on 360 moskeiaa, joista useat varsin lois-

tavia, suuria basaareja ja karavaanimajataloja,

n. 70,000 as. B. oli ennen orjakaupan keskus ja

islamin pääpaikka („Pyhä kaupunki") ; nyt se

on maan kauppakeskus. Sera Bodinin pa-

latsi sijaitsee B:n läheisyydessä; se on korkeit-

ten muurien ympäröimä. 11'. S-m.

Historia. B;n ja sen ympärillä olevien

seutujen vanha nimi oli Sogdiana eli Transoxa-
nia. Se kuului Persian valtakuntaan aina tämän
kukistumiseen asti (641 j. Kr.). Päästyään itse-

näiseksi 874 sillä oli loistokautensa samani-
dien hallitessa (874-1004). Tämän jälkeen se

oli useiden valloittajain hallussa. V. 1219 sen

valloitti Tsingis-kaani, jonka jälkeläiset liallit-

sivat siellä v:een 1363. V. 1369 huudettiin Timur
suurkaaniksi. Hän valitsi Samarkandin pää-

kaupungikseen. Hänen sukunsa hallussa B. py-
syi noin v.een 1500. Sen jälkeen maassa on

ollut useita hallitsijasukuja. 19:nnellä vuosis. B.

joutui läheisempiin kosketuksiin eurooppalais-

ten kanssa. V. 1842 emiiri mestautti kaksi Eng-
lannin lähettilästä. V. 1868 venäläiset kenraali

Kaufmannin johdolla valloittivat Samarkandin,
joka ynnä koillinen osa maata oli luovutettava

heille. Siitä lähtien B:n emiiri on ollut vain

Venäjän vasalli. J. F.

Bukharia, vanhentunut nimitys Kaspian-me-
reltä Tibetin ja Mongolian rajoille ulottuville

maille. B. jaettiin Suureen B:aan ja Pie-
neen B:aan, jälkimäinen oli sama kuin ny-

kyinen Itä-Turkestani. (W. S-m.)

Bukolinen runous (kreik. Jrtto^os = karjan-

paimen) 1. paimenrunous, kreikkalaisilla

eepoksen ja draaman sekainen runouden laji, joka,

vastakohtana ylenhienostuneelle kaupunkiin is-

elämälle, käsitteli koruttomain paimenten elä-

mää ja sen lemmenriemuja ja -suruja, usein tosin

paimen-nimien taakse kätkien samanaikuisia
runoilijoita ja oppineita. Kreikan ja Sisilian

paimenlauluista ja kansansaduista kehittyneenä
b. saavutti taiteellisen täydellisyytensä varsin-

kin Theokritoksen (n. 270 e. Kr.) ynnä
Bionin ja Moskhoksen kautta : rooma-
laisten joukossa sitä viljeli ennen muita V e r-

g i 1 i u s. Myös uudemmalla ajalla on b. kukois-

tanut. E. R-n.

Bukov, paikkakunta Mecklenburgin ranni-

kolla ; sen kohdalla tapahtui 4 p. kesäk. 1565
meritaistelu, jossa Ruotsin laivasto suomalaisen
Klaus Kristerinpoika Hornin johdolla voitti Her-
lof Trollen johtaman Tanskan laivaston.

Bukovina (s. o. „pyökkien maa") , herttua-

kunta. Itävallan itäisin osa ja n. s. kruununmaa.
10,456 km", 783,252 as. (1906) 1. 75 km':llä. B.

rajoittuu Galitsiaan, Venäjään (Bessarabiaan),

Romaaniaan (Moldovaan) ja Unkariin (Sieben-

biirgeniin). Maan etelä- ja länsiosan täyttävät
Karpaatit ja niitten sivuhaarat, pohjois- ja itä-

osa on mäkistä, pengermäistä, n. 300-500 m yi.

merenp. ; tämän läpi virtaa monta jokea, kuten
Dnjestr, Prut ja Seret ja niiden lisäjoet Su-

czawa, Moldova ja Kultainen Bistritza. Vuori-

ptiän muodostavat etelässä vanhat kidemäiset

liuskeet; näitä seuraavat koillisempana lyhyinä

harjuina nuoremman liitukauden hiekkakivet

sekä eoseeni-ajau (vanhemman tertiääriaika-

kauden) vuoret. Viimemainitulla alueella on

vuoriöljylähteitä ja suolakerrostumia. Vuorten
tuotteista mainittakoon vielä hopeanpitoiset lyijy-

malmit sekä louhittaviksi otetut Pozorikau ja

Jakobeuyn rautamalmit. Etelässä on rikki- ja

kivennäislähteitä. — B:n talvet ovat kylmät ja

koleat, kesät kuumat. Czernowitzin (240 ni yi.

merenp.) keskilämpö 7°,9 ; korkeammalla sijait-

sevien paikkojen keskilämpö vielä alhaisempi.

Sademäärä on keskimäärin 590 mm. — Vuoret
ovat metsäisiä ; n. 40 % maan pinta-alasta on
metsien peittämä. Alavammalla maalla harjoi-

tetaan maanviljelystä ja karjanhoitoa. Viljelys-

kasveista ovat tärkeimmät kaura, maissi, palko-

kasvit, perunat, sokerijuuret ja hamppu. I\oti-

eläimistä ovat naudat ja siat tavallisimmat.

Asukkaista 41,2 % on ruteeneja (vähävenäläisiä)

,

31,« % romaanialaisia, 22,1 % saksalaisia (uudis-

asukkaita), 3," % puolalaisia ja 1,3 % unkarilai-

sia. Uskonnoltaan 68,6 % on kreikkal.-katolilaisia

(arkkipiispa Czernowitzissa), 15,1% room.-kato-

lilaisia, 13,2 % juutalaisia. Ammatiltaan 72,6 %
maan- ja metsänviljelijöitä, 11.3 <fc harjoittaa

teollisuutta ja 8,6 % kauppaa. Teollisuustoimcu

tärkeimpänä silmämääränä on maan- ja melsän-

viljelystuotteiden jalostaminen. Jokien vesivoi-

maa käytetään mylly- ja sahalaitoksissa. — B:n

rautatieverkon pituus oli (1905) 117 km ])ää- ja

448 km sivuratoja; maanteitä (1902) 4,117 km.
Pääliikeväylä Unkariin käy 1,196 m yi. merenp.

olevan Borgön-solan kautta. — Kansansivistyksen

edistämiseksi on B:ssa n. 400 kansa- ja porvari-

koulua, mies- ja naisseminaari, 6 korkeampaa
oppikoulua, 2 kauppakoulua, valtion teollisuus-

opisto ja -ammattikoulu, 54 jatko-opistoa, 3

maanviljelys- ja metsäopistoa, saksankielinen yli-

opisto (CzernoNvitzissa) ja paikallismuseo. B:n

hallintoa hoitavat maapresidentti ja 29 jäseniset

valtiopäivät, joitten puhemiehenä on maapääl-

likkö. Hallituksen, maapäivien ja maaoikeuden
sekä kauppakamarin sijana on pääkaupunki

C 7. e r n o w i t z. B. on jaettu 11 aluepäällikkö-

kuutaan. Oikeudenkäyttöä varten on maa- ja

piirioikeus sekä 17 alueoikeutta. TT. S-m.

Historia. Rooman vallan aikana B. oli

osa Dacian maakuntaa. Sittemmin sinne asettui

slaavilaisia ruteeneja (ehkä 6:nnella vuosi-

.sadalla?) ja 12:nnella ja 13:nnella vuosis. romaa-

nialaisia. Nämä perustivat 14:nnellä vuosis.

Moldovan ruhtinaskunnan, jonka tärkeimpänä

osana B. jonkun aikaa oli. 16:nnella vuosis. B.

joutui Turkille ja 1775 Ttävallalle. V. 1849 siitä

tehtiin erityinen Itävallan „kruununmaa".
J. F.

Buksbompuu ks. B u x u s.

Bulak [hiihVk], Kairon etukaupunki ja satama
Ismailija-kanavan pohjoispuolella, vastapäätä

Bulak-saarta. B:ssa vallitsee itämaalaisen

satamakaupungin vilkas ja kirjava elämä var-

sinkin lokakuusta joulukuuhun, jolloin laiva-

kulku Niilillä on parhaimmillaan. B:ssa on Egyp-
tin valtiolla asevarasto, asetehdas, paperitehdas,

kuritushuone, hulluinhuone, teoUisuuskoulu ja

Muhammed Alin 1822 perustama suuri kirja-

paino, josta on lähtenyt joukko arabian-, per-
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sian-, turkin- ja ranskankielisiä teoksia. — B.-

saaressa, jonka komea silta yhdistää Kairoon,
on eutiiieii varakuninkaan palatsi, joka nyt on
muutettu hotelliksi. K. T-t.

Bulawayo [bulaua'iouJ, 1. B u 1 u \v a y o ja

G u b u 1 u w a y o, kaupunki Etelä-Afrikan EtcUi-

Kliodesias.sa, Kapkaupunki-Salisburyn radan var-

rella, n. 6,000 as. B. sijaitsee Matabele-maassa
ja oli Moselekatse ja Lobeugula nimisten kafferi-

rulitinasten hallituskaupunkina, kunnes euglan-
tilaiset sen v. 1893 miehittivät. Nyt se on tär-

keä ja kukoistava kauppakaupunki monine jul-

kisine rakennuksineen, kirkkoineen, pankkeineen,
kirjastoineen j. n. e. Täältä käy rautatie Vik-
toria-putouk.sille ja Kalonion kaupunkiin. Lähei-
sy}'dessä on kultakenttiä. B:n ympäristö on he-

delmällinen ja viljelykselle sopiva. (W. S-m.J
Bulbilli, kasvit., itusilmu 1. sipulisilrau. ks.

S i 1 m u.

Bulbääriparalysia. Selkäytimen jatkossa
(meduUa nbloiignttissa) esiintyvien taudillisten

muutosten aiheuttanui halvaus kielen, kitapur-
jeen, huulien ja kurkunpään lihaksissa, mikä
synnyttää uielemis- ja hengittämishäiriöitä vie-

den lopuksi kuolemaan. Saattaa jo.skus ilmetä
akuuttisena verenpurkautumien, veritulppien tai

tulehdusten johdo.sta mainitussa elimen osassa,
enimmjikseon kuitenkin kroonillisena ollen saman-
luontoisten selkäydintautien seuralaisena ja pe-
rustucu liikuntohermojohtojea jatkuvasti kehit-
tyvään surkastumiseen (degeneratsioniin).

M. OB.
Buldaani, eräs laji kaksiniitistä kangasta,

pellavasta, hampusta ja juutista kudottua, käy-
tetään säkeiksi, käärekankaaksi y. m. sekä myös-
kin työvaatteiksi.

Bule Ibillc] (kreik., = neuvo, neuvosto). Van-
han Kreikan buleista oli tunnetuin Ateenan,
tavallisesti 500:n jäsenen (bulcutinj muodos-
tama neuvosto. E. li-n.

Buleuteriou fbiileutfrionj (kreik.), neuvosto-
huone, (ks. Bule).

...Bul^aarUaisen karwsalU»uuilen raja.

s^ ValtlolUnea raja.

Bulevardi (ransk. boulevard, saks. Bollicerk),

merkitsi alkujaan vallin, tavallisesti paaluista

rakennettua suojavarustusta. Nykyään b:ksi sa-

notaan kävelypaikoiksi muutettuja valleja ennen
linnoitetuissa kaupungeissa sekä suuria, leveitä

jmistokatuja yleensä.

Bulgaaria, Balkanin niemimaan pohjoisosa.ssa

sijaitseva, vv. 1878-1908 ,.puoleksi-suvereeninen",
luikille veroa maksava perustuslaillinen ruhti-

naskunta, joka 5 p. lokak. 1908 juli.stautui itse-

näiseksi kuningaskunnaksi, käsittää varsinaisen
B:u sekä (v:sta 1885) Itä-Rumeelian (Etelä-

B:n), yhteensä 96,345 km= ja 4.035,615 as.

(1905), 1. 42 km=:llä: tästä 32,594 knr tulee

I'^telä-E:n osalle. B. rajoittuu pohjoisessa Tona-
vaan (Romaaniaan), idässä Mustaan-mereen, ete-

lässä Turkkiin, lännessä Serbiaan. Varsinainen
B. on etenkin lännessä ja etelässä vuorimaata.
Balkan (ks. t.) , muin. H se m u s, bulg. S t ä r a
Planina on B:n päävuorijono. Sredna Gorä.
jonka itäosan nimenä on Karadza Dagh. kulkee
sen kanssa yhdensuuntaisena. Näitten eteläpuo-
lella alenee maa Etelä-B:n (1. Filippopeliu) laa-

jaksi tasangoksi. Tämän lounaiset reuuavuoret,
Ösogov Planina, Riia Planina (Musalla 2,930 m
yi. merenp.) ja Rhodope-vuoret ovat myöskin
rajavuoria Turkkia vastaan. Balkanin pohjois-

puolella oleva n. s. bulgaarialainen löss- ja liitu-

peugermaa on aaltomaista, matalaharjuista tahi

-kukkulaista, loivasti Tonavaan piiin viettävää,

hedelmällistä maata, joka kumminkin ajoittain,

missä sitä ei keinotekoisesti kastella, veden puut-
teen takia muuttuu arontapaiseksi. Tiihän mai-
semaan, joka jyrkkänä (100-200 m) kohoaa To-
navan etelärannalta, ovat B:n pohjoiseen vir-

taavat-joet uurtaneet syviä, rotkontapaisia laak-

soja, jotka tosin ovat strategisesti edulliset,

mutta huonoja liikeväyliä; ne kuuluvat Tona-
van (ks. t.) jokialueeseen ja saavat useimmiten
alkunsa Balkanilta. Ainoa Balkanin läpi mur-
tautunut joki on Rila-vuorilta tuleva Tonavan
lisäjoki Tsker. Muutamat pienemmät joet vir-

taavat myös Mustaan- sekä suu-

remmat, Struma ja Maritsa Tundza
lisäjokineen, Aigeian-mereen. Bul-

gaarialaiseen pengermäähän liittyy

koillisessa n. s. Tonavan alanko.
— B:n ilmanala on, muuta-
mia Tonavan alangolla olevia räme-
seuluja lukuunottamatta, terveelli-

nen: talvet ja kesät kovine ukkos-
sateineen ovat lyhyet ja kuivat,

keväät ja syksyt ovat pitkät ja

sateiset. Balkan-vuoret est.-ivät kyl-

mien pohjoistuulten piiäsyä Etelä-

H:aan, joten kasvikunta tääll.-i on
suhtroopillinen. Muualla B:ssa

maan asema kahden kasvimaantie-
teellisen alueen välillä selvästi

ilmenee sen kasvikunnassa. Samoin
eläinkunnassakin on sekä euroop-
palaisia että itämaisia muotoja.

—

Bulgaarialaiset (ks. t.) ovat
maan pääväestönä. V. 1905 heitä

oli 3.204.990. Muista kansoista

turkkilaiset. 497.SIS B:n itäosi.ssa.

mustalaiset. 94,649 yli koko maan.
romaanialaiset. 83,942 Tonavan
varsilla, kreikkalaiset. 69,757 rnn-
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lukolla, juutalaiset (spanielit) 36,455, gagauzit

(krist. turkkilaisia) y. m. ovat mainittavat.

Väenlisäys täällä on ollut suurimpia Euroo-
passa, nim. n. 17 % 10:ssä vuodessa. Nykyään
siirtyy paljon turkkilaisia maasta pois, mutia
heidän sijalleen tulee Venäjältä, Unkarista ja

Romaaniasta bulgaarialaisia. Uskonnoltaan n.

3,3J7 milj. on kreik.-katolilaisia, 0,603 milj. mu-
hamettilaisia j. n. e. Maassa vallitsee uskon-
vapaus. B:n kreik.-katolilainen kirkko on Kon-
stantinopolissa asuvan bulgaarialaisen cksarkin
johtama itsenäinen kansalliskirkko. — B:n sivis-

tysolot ovat, kuten muissakin Balkanin valtioissa,

vielä sangen epätyydyttävät, ja huolimatta 1.S79

säädetystä koulupako.sta laiminlyö osa koulu-

iässä olevista lapsista (varsinkin tytöt) koulun-
käyntinsä. Korkeammista oppilaitoksista mai-
nittakoon B:n pääkaupungissa, Sofiassa, sijait-

seva korkeakoulu lakitieteellisino, historiallis-

kielitieteellisine ja luonnontieteellisine tiedekuu-

tineen, muutamat teknilliset ja käytännölliset

koulut, seminaari, korkeammat oppikoulut, lukiot

y. m. Sen lisäksi B:aan on perustettu m. m.
ilmatieteellinen laitos, useita tieteellisiä kokoel-

mia, kansalliskirjasto ja monta kansankirjas-

toa. — Tuotantokykyynsä nähden B:ssa 27 %
maasta on peltomaata, 30 % niittyä ja laidunta,

IS 'Jo metsää ja loput, 25 %, tuottamatonta
maata. Maanviljelys ja karjanhoito
ovat B:n pääelinkeinot, mutta kumpaakin
harjoitetaan vanhanaikaisella tavalla. Niitten

tuotteet ovat kuitenkin n. 69 % B:n koko tuo-

tannosta. Suurtiloja on ainoastaan Dobrudzassa,
muussa osassa B:aa vain pieniviljelijöitä (yh-

teensä koko B:ssa 546,000 maanomistajaa) ja

vuokratilallisia. Vehnä on tärkein viljalaji;

muista ovat maissi, ruis, ohra ja palkokasvit
niainittavimmat. B:ssa harjoitetaan suurta vi-

hannes- (puutarha-) viljelystä. Teollisuudessa
käytetyistä kasveista täällä viljellään hamppua,
pellavaa ja tupakkaa, sekä, varsinkin Kazan-
lykissä, Itä-Rumeliassa, ruusuja. B:n etelä-

osassa on myöskin viininviljelys huomattava,
mutta sekä silkinviljelys että mehiläishoito ovat
taantuneet. Karjanhoitoakaan ei kansa, kuten
sanottu, vielä harjoita järkiperäisesti ; se on
muuttelevaa: kesäksi karja viedään vuoristoon,

talveksi tasangolle. Kotieläiminä pidetään etu-

päässä nautakarjaa, puhveleja, lampaita ja vuo-

hia, hevosia, aaseja, muuleja ja sikoja. Suuret
karjamarkkinat pidetään Plevnassa. Kalastuk-
sen päätuotteet ovat makrilli (Mustasta-merestä)
ja sampi (Tonavasta). B:n metsät ovat huonosti

hoidetut, niissä harjoitetaan tuottavaa pienem-
pien peto- ja turkiseläinten metsästystä. Mui-
noin tuottava vuorityö oli kauan rappiolla, ny-

kyään se on elpymässä; se tuottaa kultaa, rau-

taa, lyijyä, rusko- ja kivihiiltä. Suolaa saadaan
rannikolla haihduttamalla. Lukuisten kivennäis-

lähteitten luo on perustettu uudenaikaisia kylpy-

laitoksia. Maan varallisuus on huomattavasti
nousemassa. Vienti on muutamina vuosina ollut

tuontia melkoista korkeampi (esim. 1904 teki

vienti 157,610,000 ja tuonti vain 129,689,577 mk),
1907 on kuitenkin vienti ja tuonti melkein tasan

(ks. alemp.) . T e o 1 1 i s u u s on etupäässä koti-

teollisuutta, jonka tuotteista villa-, nahka- ja

metallitavarat ovat mainittavimmat. Tehtaat,

joita ei ole paljon, ovat yleensä pieniä ; myllyjä

on runsaasti. Suuria tehtaita on vain kohne:
sokeri-, puuvilla- ja tulitikkutehdas. B:n vienti-

tavaroista ovat vilja, joka muodostaa '\, koko
viennistä, jauhot, munat, karja, vuodat ja ruusu-

öljy tärkeimmät. Niitten kauppa-arvo nousi 1907

125,0 milj. mk:aan. Puuvilla, kankaat, metalli-

tavarat, paperi ja rohdokset ovat tärkeimmiit

tuontitavarat, joitten arvo s. v. nousi 124,04 milj.

mk:aan. B:n kauppalaivasto on mitätön. Varna
ja Burgas ovat tärkeimmät merisatamat. Tona-

van jokisatamista mainittakoon Rustzuk, Lom-
Palanka, Svistov y. m. Niihin tuli (1907) 14,190

laivaa (yhteensä 3,217,791 tonnia) ja lähti

14,198, (yhteensä 3,258,420 tonnia). Rauta-
teitä B:ssa oli 1908 1,601 km, mutta epätasainen

maa vaikeuttaa niitten rakentamista. — V:sta

1889 on B:ssa metrijärjestelmä. Rahayksikkö
1 I e V = 100 s t o t i n k a a, on suomen markan
arvoinen. Maan värit: valkoinen, vihreä, punai-

nen. Vaakuna: kultainen leijona punaisessa kil-

vessä. W. H-m. (J. J. M.)

B. on perustuslaillinen valtio. Kansan edus-

kunta (Narodno sobranije) on yksikamarinen.
Äänioikeus on kaikilla 21 vuotta täyttäneillä

miespuolisilla kansalaisilla.

Sotalaitos perustuu yleiseen asevelvollisuuteen.

Vakinaiseen palveluk.seen, joka on 2 vuotta jalka-

väessä ja 3 vuotta muissa aselajeissa, astutaan

jo 20 vuoden vanhana. Tarvittaessa voidaan
jokainen 17 ja 46 vuoden välillä oleva mies-

puolinen bulgaari kutsua aseisiin. Vuotuinen
rekryyttimäärä 22,800. Sodan aikana armeian
miesluku nousee 250,000 :een.

Valtion tulot v. 1908 tekivät 127 milj. (niistä

suoranaisia veroja 41 milj.). Sotalaitokseen me-

nee n. 30 milj. ja kansanopetukseen n. 12 milj.

Valtiovelka n. 388 milj., johon pian tulee lisäksi

itsenäiseksi julistautumisesta johtuvat suori-

tukset Turkille. Valtiolainat ovat enimmäkseen
6- ja 5-prosenttisia ja niistä menevät korot ja

kuoletukset ovat valtion suurin menoiTä. Valtio-

pankki (B:n kansallispankki) on Sofiassa.

Historia. B:n vanhimmat tunnetut asuk-

kaat olivat traakialaiset (ks. t.). Erään traa-

kialaisen heimon, mopsilaisten, mukaan sai To-

navan ja Balkanin välinen maa, joka keisari

Augustuksen aikana liitettiin Rooman valtakun-

taan. Mccsian provinssin nimen. Tonavan varsilla

olevat alkuasukkaat roomalaistuivat ensimäisinä

vuosisatoina j. Kr. 6:nnella vuosis. (527) maini-

taan slaavilaisten jo rynnänneen Itärooman

valtakuntaan, vaikka heidän ensimäinen siirty-

misensä Balkanin niemimaalle on luultavasti

tapahtunut jo aikaisemminkin. Jo 7:nnellä

vuosis. on nykyinen B. slaavilaisen asutuksen

hallussa. Slaavilaisten johtajina heidän sota-

relkillään Balkanin niemimaalla, samoinkuin

unkarilai.sten heidän vallatessaan nykyiset

asuma-alansa, olivat usein turkkilaiset, ensinnä

avaarit, sitten bulgaarit. Nämä olivat samaa hei-

moa kuin holgaarit, jotka Volgnn varsilla perus-

tivat kuuluisan valtakunnan. V. 079 bulgaarit

kävivät Tonavan yli, sen eteläpuolella olevaan

MfEsiaan ja perustivat siellä olevien slaavi-

laisten keskuudessa valtakunnan, joka samoin

kuin itse kansakin sai nimensä hallitsevalta

turkkilaiselta yläluokalta. Väite, että tämä B:n

valtakunnan perustanut heimo olisi ollut suoma-

laisugrilaista alkuperää ei perustu mihinkään
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tosiasiaan. Sen turkkilaisuutta osoittavat sel-

vään sekä ruhtinaitten että ylimysten nimet

;

vieläpä on tämän valloittajaheimon kielestäkin

säilynyt muutamia sanoja eräässä B:ssa kokoon-
pannussa vanhassa ajantiedossa ja ne ovat sel-

västi turkkilaista kieltä. Vähitellen sulautui

kuitenkin turkkilaisperäinen ylimystö (boljarit)

slaavilaiseen kansaan. Ensimäisistä hallitsijoista

mainittakoon kaani Asparuch, Krum, joka pii-

ritti Konstantinopolia, ja Omortag, jota vastaan

Ludvik Hurskas puolusti Savan aluetta. V. »04

ruhtinas Boris eli Bogoris antoi kastaa itsensä

kristinuskoon ja otti itselleen nimen Mikael. Hä-
nen poikansa Symeonin (893-927) aikana B:n
valtakunta saavutti suurimman kukoistuksensa.

Siilien kuului koko nykyinen B:n kuninga.skunta

ynnä Makedonia ja osa Albaniaa. Voitettuaan
kreikkalaiset Ankialoksessa Mustan-mcren ran-

nalla 917 Symeon otti itselleen „bulgaarialaisten

tsaarin" arvonimen osoittaakseen tämän kautta
olevansa Bysantin keisarin kanssa tasa-arvoinen
— ,,tsaari" kun johtuu samasta Csesar sanasta
kuin „keisarikin". Valtakunnan pääkaupunki
Preslav Balkanin pohjoisrinteellä (Sumlasta ete-

lään) kohosi huomattavaksi kirjalliseksi ja

kirkolliseksi kulttuurikeskustaksi. Bulgaarian
kirkko, joka oli vähällä joutua Roomau yhtey-

teen, pysyi itäisen kirkon yhteydessä, mutta val-

tiollisen itsenäisyyden merkiksi kohotti Symton
Preslavin metropoliitan B:n patriarkaksi. Hänen
heikko poikansa Pietari (927-968), joka samoin
kuin Symeonkin oli vastaanottanut kruununsa
Roomalta, oli kykenemätön hallitsija. Hänen
avioliittonsa kreikkalaisen prinsessan kanssa
nosti taas Bysantin vaikutusta ja nyt tuli B;n
kirkkokin, vaikka Bysantissa sen itsenäisyys
tunnustettiinkin, lopullisesti itäiseen kirkkoon
liitetyksi. Pietarin aikana valtakunnasta irtaii-

tui koko läntinen osa, Makedonia ja Epeiros ja

länsiosa nykyistä Bulgaariaa. Sinne peru.sti

uuden bulgaarialaisen valtakunnan bulgaarialai-
nen ylimys ftisman, joka teki Sredetsin (nykyisen
Sofian) valtakuntansa pääkaupungiksi. Heikon-
tuneeseen Hä-Bulgaariaan ryntäsi kaksi kertaa
Kiovan ruhtinas Svjatoslav. Silloin voimakas
Bysantin keisari Johannes Tsimeskes tuli 971
bulgaarialaisten avuksi, mutta valtasi samalla
koko valtakunnan, pani viralta tsaari Boris II:n,
vei hänet Konstantinopoliin, uhrasi alttarille B:n
tsaarien valtikan ja teki lopun koko Itä-Bulgaa-
rian tsaarikuiinasta. Länsi-B. jäi vielä itsenäi-
seksi. Sismanin poika Samuel siirsi sen pääkau-
pungin eteliiän, Oehridaan. Mutta eivät tämän-
kään valtakunnan jiiiivät olleet pitkät. Bysantin
keisari Basilius II, joka historiassa on tunnettu
„bulgaarialaistappajan" (Bulgaroktonos) nimellä,
teki 1018 lopun tästäkin bulgaarialaisvaltiosta.
Vihassaan bulgaarialaisia vastaan Basilius silloin

surmautti näitä ITi.dOO. Lähemmä kaksi vuosi-
sataa oli B. bysanttilaisena maakuntana, kunnes
1186 kaksi Sisman-suvuu jäsentii Pietari ja

Johannes A.sen vapauttivat Tonavan ja Balkanin
välisen maan, jonka pääkaupungiksi tuli Tirnova.
Johannes A.s^n II:n aikana (1218-41) oli B:n
valtakunta taas melkein yhtä laaja kuin Symeo-
nin aikana. Mutta pian heikontui tämäkin valta-
kunta sisäisten selkkausten kautta. Kuu turkki-
laiset 1365 siirsivät pääkaupunkinsa Aasiasta
Adrianopoliin, oli B:ssa kolme keskenään riite-

levää kristittyit hallitsijaa. Tsaari Johannes
Sisman III tuli 1375 turkkilaisten vasalliksi ja
1393 Bajazet I valloitti Tiruovau ja teki suurim-
masta osasta ^altakuntaa lopun. A'idiuissä hal-

litsi vielä Sismanin veli Sratsimir, mutta 1396
liitettiin tämäkin B:n osa Turkin valtakuntaan.

B:lle ei jäänyt, kuten muille Turkin vallan

alle joutuneille Balkanin maille, paikallisen itse-

hallinnon laitoksia. Kieltänsä ja kulttuuriansa
turkkilaiset eivät kuitenkaan tyrkyttäneet bul-

gaarialaisille. Sen sijaan osasivat kreikkalaiset
ottaa haltuunsa B:n kirkon parhaat paikat, tämä
kirkko kun oli alistettu Konstantinopolin kreik-

kalaisen patriarkan alle. Bulgaariaukielinen
sivistys sammui, kansallistunto oli katoamaisil-
laan. Vasta 19:nnellä vuosis. muuttuvat olot.

Taloudellinen tila parani melkoisesti. Bulgaa-
rialaiset alkavat opiskella ulkomailla, varsinkin
Venäjällä. Kreikkalais-bulgaarialaisten koulujen
sijalle perustetaan bulgaariankielisiä, sanoma-
lehtiä alkaa ilmestyä ja Pariisin rauhan jälkeen
useat kaupungit karkoittavat kreikkalaiset piis-

pansa. V. 1S70 bulgaarialaiset saivat kirkkonsa
johdon omiin käsiinsä. Sen ylimmäksi hallitus-

mieheksi tuli bulgaarialainen eksarkki Kons-
tantinopolissa 1872. Romaaniasta käsin valmis-
telivat muutamat bulgaarialaiset kirjailijat

fSava Rakovski, P. Hitov, L. Karavelov) ja en-

tinen munkki V. Levski kapinaa Turkkia vas-

taan.

Kun 1875 Bosniassa ja Hertsegovinassa oli syt-

tynyt kapina, ryhdyttiin B:ssakin 1876 muuta-
milla vuoristoseuduilla taisteluun turkkilaisia
vastaan. Yritys ei onnistunut. Kostoksi turkki-
lainen uostoväki ja bulgaarialaisten omat muha-
metinuskoiset maamiehet, pomakit, panivat toi-

meen hirveän hävityksen ja teurastuksen —
10,000 bulgaarialaista kristittyä murhattiin.
Tästä syntyi yleinen suuttumus Euroojiassa ja
suurvallat ehdottivat joulukuussa 1876, että
B:sta tehtäisiin kaksi autonomista maakuntaa.
Portti ei suostunut .siihen ja turkkilais-veuäl.

sota puhkesi. San Stefanon rauhan päätökseksi
maalisk. 3 p. 1878 tuli, että Turkin vasalliuden
alaisena syntyisi sisäisesti itsenäinen Btn ruh-
tinaskunta, johon kuuluisi ei ainoastaan Tonavan
B. ja Itä-Rumelia, vaan suurin osa Traakiaa
ja Makedoniaa. Berliinin kongressi (ks. t.)

kesällä 1878 määräsi kuitenkin, että ainoastaan
Tonavan B:sta tulee Turkin vasalliuden alainen

ruhtinaskunta, Itä-Rumeliasta taas autonominen
turkkilainen maakunta kristityn kuvernöörin
hallinnon alaisena. Helmikuussa 1879 kokoontui
Tirnovaaii etupäässä virkamiehistä ja papeista
muodostettu „notabelikokous" laatimaan ruh-

tinaskunnalle valtiosääntöä ja huhtikuun lopulla

kokoontui ensimäinen ..kansalliskokous" (edus-

kunta) valitsemaan ruhtinasta ja otti siksi

Venäjän keisarinnan Maria Aleksandrovnan vel-

jen, Hessen-Darmstadtin prinssin 22-vuotiaan
pojan, Aleksanteri Battenbergilaisen, joka 13

p. heinäk. saapuikin ruhtinaskunnan pääkau-
pungiksi määrättyyn Sofiaan. Venäjän keisaril-

linen komisanri, ruhtinas Doiidukov-Korsakov
jätti hänelle hallituksen. Ainoastaan armeia
ja sotaministerin toimi jäivät venäläisten käsiin.

Keskinäiset riidat ja rettelöt, valmistumatta
mitä vapaimman valtiomuodon saaneen kansan
johtajien keskuudessa, saattoivat nuoren ruhti-
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naan epätoivoon. Hän ilmoitti keväällä 1S81

luopuvansa kruunustaan, jollei kansalliskokous

suostu hänen ehtoihinsa ja asetti väliaikaisen

hallituksen, jonka etunenässä ja kolmen ministe-

ristön johtajana laajoilla valtuuksilla oli silloinen

sotaministeri, kansalaisemme Kasimir Ehrnrooth.

Heinäkuussa kokoontunut kansanedu.skunta hy-

väksyikin ruhtinaan ehdot, joihin kuului eri-

tyiset valtuudet hallitsijalle seitsemäksi vuodeksi

ja konstitutsionintarkastus. Mutta ei tästäkään

tullut apua. Ehrnrooth, ruhtinaan oikea käsi,

.«ai vihoUisekseen Venäjän diplomaattisen asia-

miehen ja oli pakoitettu jättämään B:n. Halli-

tuksen kokoonpano oli hyvin kirjava, siinä oli

ulkomaalaisiakin. Monivaiheinen valtiomies

Dragan Tsanköv alkoi kiivaan agitatsionin ruh-

tinaan itsevaltiutta vastaan, mutta vangittiin.

Asema tuli tästä yhä vaikeammaksi. Ruhtinas
Aleksanteri lähti Pietariin ja otti Venäjän kei-

sarin luvalla kaksi venäläistä kenraalia avuk-
seen: L. Sobolevin ministeripresidentiksi ja pä-

reeni A. Kaulbarsin sotaministeriksi. Asiat siitä

vain pahenivat, ruhtinas menetti kaiken suosion

bulgaarialaisten keskuudessa. Hän talitoi vuo-

den perästä jo itsekin päästä irti venäläisistä

ministerikenraaleistaan. mutta siihen ei Pieta-

rissa suostuttu. Kaikki puolueet vaativat konsti-

tutsionia takaisin.' Syksyllä 1883 uudislikin ruh-

tinas perustuslaillisen hallitusmuodon, mutta
vaati eduskunnalta siihen tarpeellisia muutoksia.
Silloin erosivat venäläiset kenraalit ja uusi hal-

litus Tsankövin johdolla pantiin kokoon. Venä-
jälle palanneiden kenraalien Sobolevin ja Kaul-
barsin valituksista tulivat Venäjän hallituksen

ja ruhtinas Aleksanterin välit kireiksi, josta seu-

rasi lopulta, että Venäjän hallitus kutsui kaikki
Bulgaariassa palvelevat upseerit takaisin.

Itä-Bumelia ei voinut tyytyä asemaansa, vaan
julisti .syy.sk. 188-5 yhdistyneensä B:aan. Ruhti-
nas Aleksanteri hyväksyi yhdistymisen. Venä-
jän hallitus oli molempien maiden yhteenliitty-

misen puolella, mutta oli tyytymätön ruhtinaa-
seen. Kun Serbiakin olisi tahtonut alueensa hm-
jentamista, ja kun kuningas Milanin asema oli

toivoton, ryhtyi hän sotaan Bulgaariaa vastaan
lokakuu.ssa 1885. Sotaa, jossa Serbian armeia
voitettiin, kesti vain kaksi viikkoa. Tsankovin
puolue ja ylennyksettä jääneet, podas::.a olleet

upseerit tahtoivat kukistaa ruhtinaan, vangitsi-

vat hänet yöllä elokuussa 1886 ja veivät Bessa-
rabiaan. Sillä välin oli maassa syntynyt vasta-

liike, jota johti Stambulov. Ruhtinas kut.sut-

tiin takaisin ja saapuikin syyskuun alussa

Sofiaan, mutta, huomaten suhteensa Venäjään
mahdottomaksi, luopui syysk. 7 p. 1886 kruunus-
taan asetettuaan ensin Stambulovin johtamaan
hallitusta, joka pian joutui selkkauksiin Venä-
jän kanssa. Kesällä 1887 ruhtinas Ferdinand
Koburgilainen valittiin hallitsijaksi. Voimakas
Stambulov johti hallitusta salaliitoista ja niinis-

terimurhista huolimatta, mutta 1894 ruhtinas
Ferdinand hylkäsi hänet parantaakseen välejään

Venäjän kanssa ja seuraavana vuonna surmasi-

vat Stambulovin hänen vihollisensa. Ferdinand
osasi taitavana politikkona Aleksanteri III:n

kuoltua parantaa suhteitaan Venäjään, saaden
hurjat puolueriidat asettumaan: taitavasti käyt-

täen Turkin tilaa hyväkseen hän julisti maansa
lokak. 5 p. 1908 täydellisesti itsenäiseksi kunin-

gaskunnaksi ottaen itselleen vanhan B:n hal-

lit.sijain arvonimen ,.Kaikkien bulgaarialaisten
tsaari". [K. Jirecek, „Geschichte des bulg. Volks"
(1875) : sama, ,.Das Fiirstenthum Bulgarien"

(1891).] J. J. M.
Bulguarialaiset, slaavilainen kansa, asuvat

Bulgaarian kuningaskunnassa (varsinaisessa Bul-

-^
^ tJfS:^

%^
.ssy^^»

w^
^JW mM^

M
^^^^^^^^^H^^SrVv '

Nainen Sofian ti<'ii<.ilia.

Nainen It;i-Rumelian
etelilosasta. Mies Luoleis-Bulgaariasta.

gaariassa ja Ttä-Kumeliassa) , Makedoniassa,
Traakiassa, Unkarissa, Baanaatissa, Romaanian
puolella Dobrudzassa ja Veaäjällä Bessarabiassa,

yiitecnsii heitä on yli 5 miljoonaa. l'sknnnoltaan
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h< ovat suurimmaksi osaksi kreikkalaiskatolisia.

Miikp(loiii:i>.sa lindopp-vucristoii rinteellä ja osaksi

Adriauopolin vila-

!

jeetissa on 350,000

mubametinuskoista
bulgaarialaista

(pomakkia). Un-
karin Baanaatin
liulgaarit ovat ka-

tolilaisia.

Yhtenäistä bul-

gaarialaista tyyp-
piä ei ole. Varrel-

taan bulgaarialai-
set eivät ole yhtä
kookkaita kuin

Mies l.Ilnsi-Kulf^iiariasla.

.\;uni'ii KuiUis-Biil^aa-
riasta.

muut eteläslaavilaiset. Hiusten ja silmien väri

oa tumma. Luonteeltaan bulgaarialaiset ovat

tyyniä ja etujansa valvovia. Myöskin he ovat

eritläiu säiistäviii.^iii. ./. J. M.
Bulgaarian kieli ja kirjallisuus. 1. Kieli.

B:u kieli kuuluu slaavilaiseen kielikuntaan.

8itä puhutaan Bulgaarian kuniiigaskunnassa(var-
si naisessa Bulgaariassa ynnä Itä-Rumeliassa)

,

Makedoniassa (paitsi sen eteläosassa) ja pai-

koittain Traakiassa. B:n kielen ala rajoittuu

siis pohjoisessa Tonavaan, lännessä Serbiaan ja

Albaaniaau; etelässä Salonikin luona Aigeian-
mereen (rannikkoväestö on kreikkalainen) ja

idässä Mustaan-mereen ja osassa Bessarabiaa
\'enäjälle. Sitä ]iaitsi ]iuliulaaii bulgaarian kieltä

Unkarin Baanaatissa ja Komaanian Dobrudzassa.
Muista .slaavilaisista kielistä se eroaa äänteelli-

sessä rakenteessaan sen kautta, että ainoastaan
bulgaariassa ovat alkuslaavilaiset yhtymät (; ja dj

muuttuneet s(:ksi ja i(/:ksi (esim. svcst ,,kynttilä",

tuvilla ,,raja", jota vastoin ven. si'}rtsd, mciii,

puol. .«'iivicco, micdza j. n. e.). Jo useampi vuosi-

sata sitten ovat nimisanain eri sijamuodot kadon-
neet ja taivutus tapahtuu prepositsionin avulla

kuten romaanilaisissa kielissä. Samoinkuin ro-

maanian kielessä liitetään loppuartikkeli nimi-
sanoihin. B:n kirjakieli on vielä vähän vakaan-
tunut; varsinkin on oikeinkirjoituksessa suuri

horjuvaisuus. Uudempi kirjakieli on kehittynyt

vahvan venäläisen vaikutuksen alaisena.

2. B:n kirjallisuus sai alkunsa jo yh-

deksjinnen vuosis. lopulla. Muinaisslaavilainen
kirkkokieli (ks. t.), joka perustuu johonkin bul-

gaarialaiseen (makedonialaiseen) murteeseen, oli

tämän kirjallisuuden kielenä. Se on kuitenkin

yhtä vähän alkuperäinen kuin kansanomainen,
sillä sen tuotteet ovat käännöksiä kreikasta ja

syntyneet melkein yksinomaan kirkollisia tar-

peita tyydyttämään. Kääntäjien lukumäärä oli

sangen suuri ja muutamia vaikeatajuiseinpiakin

teologisia teoksia siirrettiin lyhennettyinä mui-
uai.sslaavilaiseen kirkkokieleen. Että Bysantissa
ei suopein silmin kat.seltu tätä slaavilaista kult-

tuurityötä, huomaa siitä loistavasta slaavilaisen

kirjaimiston ja raamatunkäännöksen puolustuk-
sesta, jonka munkki Hrabr kirjoitti lOmnen vuo-
sis. alkupuolella. Runollista kirjallisuutta edus-
tivat apokryfit (ks. t.) ja keskiaikainen Alek-
santerintaru (ks. t.) ja itämaalaista alkuperää
olevat kertomukset viisaasta Akyrioksesta, Bar-
laamista ja Joasatista, Salomonista ja Kitovra-
sista y. m. Mutta koko tämä kirjallisuus oli

\ailla elinvoimaa. Se oli Bysantin kuolevaa kult-

tuuria kuvastavan kirjallisuuden huono kopia.
Hysanttilaisen kulttuuriu mukana tuli myöskin
viha ,. latinalaista", länsimaista maailmaa vas-
taan, ja kun Konstantinopoli oli kukistunut ja
Bulgaarian itsenäisyys 14:nnen vuosisadan lopulla

mennyt, ei bulgaarialaisilla samoinkuin muilla-
liaan Balkanin kreikanuskoisilla slaa\ ilaisilla

ollut mitään ulkoapäin tulevia kultluuriherätyk-
>iä. .Ta bysanttilainen henki oli vaikuttanut tu-

'iahuttavasti kansallisen slaavilaisen kulttuurin
ituihin. Turkkilaiset eivät kyllä väkivaltaisesti

kohdelleet Balkanin slaavilaisten kansallisuutta,

uutta kansallinen ylimystö ja ruhtinaat eivät
olleet enää tukemassa kirjallisuutta j.t monet
oppineet pakenivat Venäjälle. Kirkon ylin johto
ja piispanistuimet joutuivat kreikkalaisten kä-
siin. Bulgaaria jäi pitkiksi ajoiksi ilman kan-
sallista kulttuuria ja kirjallisuutta. Maassa ei

ollut edes kirjapainoa ja ensimäinen bulg. kirja,

eräs saarnakirja, painettiin 1806 maan rajojen

ulkopuolella, ^'asta noin SO vuotta sitten alkoi

kansallinen kulttuurielämä uudestaan. Eräs Un-
karin ruteeni, J. Veneliu (ks. t.) herätti muuta-
mat bulgaarialaiset kaupjiiaat Odessassa anta-
maan varoja bulgaarialaisiin kouluihin ja 1835

perustettiin ensimäinen bulg. koulu. 184t) ilmes-

tyi ensimäinen sanomalehti. Kansa vaati kirkol-

leen bulgaarialaista hallitusta ja v. 1870 bulgaa-
rialaiset pääsivät erilleen kreikkalaisista kirkon-
hallintomiehistiiän. Kans;illinen kirjallisuus pääsi

alulle. Bulgaarialaisen taiderunouden isä on P.

ti. Slavejkov (ks. t.l. jonka ensimiiinen huomat-
tava runoelma ilmestyi 1845. Myöheinniistä ru-

noilijoista mainittakoon Hr. Botjov (ks. t.) ja

K. Velitskov. Kansanebimää on lyhyemiuissä ja

piteramissä kertomuksissa kuvanneet Lj. Kara-
v( lov (ks. t.), Bulgaarian huomattavin kirjailija

T. Vazov (ks. t.) ja kansan heikkouksien ivaaja

.\. Konstantinov. Aivan heikko on draainallinen

kirjallisuus. Ensimäinen bulgaariankii-iini-n teat-

terinäyiös oli 1800 ja vakinainen näyttiimö avat-
tiin Sofiassa vasta 1007. Kansallisaiheiset näy-
tdmät ovat kuitenkin näytelleet suurta osaa
bulgaarialaisen kansallistunnon kehityksessä.
Muukalaisista kirjallisuuksista on suurin vai-

kutus ollut veniiläisellä. ./. J. M.
Bulgaarit ks. B u 1 g a a r i a 1 a i s e t.

Bulgar, muinainen kaupunki ltii-V"enäjällä.

ks. B o I g a r.

Bulimia (krcik.), sairaloinen näläntunne
(sudonniilkä)

.



i;?4i Buljonki—Bundgaard 1342

Buljonki (ransk. bouilhm < bouillir = kiehua)

,

lihaliemi (ks. t.)

.

Bull, John (1563-1628), engl. urkuri ja sävel-

täjä; sävelsi etenkin pianokappaleita, joista kui-

tenkin vain vähän on säilössä. /. E.
Bull, John ks. John Bull.
Bull, Ole (1810-80), norj. viulunsoittaja, Pa-

ganini'n oppilas; sävelsi fantasioja norjalaisista

sävelmistä. /. K.
Bulla (lat.) merkitsee alkujaan viralliseen

asiakirjaan liitettyä, nauhasta riippuvaa metalli-

kapselia, johon valettuun vahaan sinetti painet-

tiin ; sittemmin se merkitsi itse sinettiä ja lo-

pulta koko asiakirjaa, jossa sellainen sinetti riip-

pui. B.-nimitystä käytettiin täten keisarillisista

asiakirjoista (esim. Kaarle IV:n „kultaiuen

bulla", ks. t.) , mutta varsinkin pergamentille

kirjoitetuista paavin virkakirjelmistä, jotka kos-

kevat kirkollista lainsäädäntöä, uskonkysyiiiyk-

siä tai tärkeitä hallinnollisia asioita. Toinen
paavillisen asiakirjan muoto, jota 15:nnellä vuo-

sis. saakka käytetään vähemmän tärkeissä asi-

oissa, on brcve; se on kirjoitettu paperille. Bullaa

nimitetään alkusanojensa mukaan; kuuluisia b:ia

ovat Clericis laicos (1296), Vnajn sanctam (1301,

ks. Bonifaeius VIII), kiirastorstaina luettu

kirousbulla In coena Doinini (1326), jossa luetel-

laan kaikki harhaoppiset, Exsitrge Dominc {i520)

,

jossa Luther julistettiin paavin paunaan, j. n. e.

Innocentius III:n ajoista pidettiin paavin arkis-

tossa rekisteriä (Regislnnn tai Bullariiim) lähe-

tetyistä bullista. J. G.

Bullarium [-ä'-] (lat.) ks. Bulla.
Bulldoggi ks. Koira.
Buller [bul3], Sir K e d vv e r s (s. 1839) , engl.

kenraali, otti kunnialla osaa Asantin-sotaau 1873,

sotaan suluja vastaan 1879 ja Egyptin sotaret-

keen 1882. Kun buurisota 1899 puhkesi, mää-
rättiin hän ensin niiden sotajoukkojen päälli-

köksi, jotka lähetettiin buureja vastaan, mutta
hänen yrityksensä auttaa piiritettyä Ladysmithiä
raukesivat buurien urhoolliseen vastarintaan
Colenson ja Spionkopin luona y. m. Syyskuussa
1900 B., jonka toimintaan Englannissa ei oltu

tyytyväisiä, kutsuttiin pois sodasta.

Bulletiini (ransk. huUetin < lat. 6HZ7a = kuu-
lutus), tiedonanto.

Bxilliarda aqua-
tica, paunikko,
hyvin pie:-.i kalju,

ranta- tai veden-

alainen kasvi. Leh-
det vastakkaisia,

tasasoukkia, kukat
lehtihangoissa. Lä-
täköissä, järvissä

j. n. e. ei varsin
yleinen.

Bullinger,
II e i n r i c h (1504-

75), sveits. uskon-
puhdistaja, kiintyi jo nuorena uskonpuhdistuk-
seen lukiessaan Lutherin ja Melanchtonin kir-

joja. 1523-29 B. oli Kappelin luostarikoulun

opettajana, joUoinka läheisesti liittyi Zwingli'n

aatteisiin, jonka seuraajaksi hän tuli Zurichiin

tullen sveits. u.skonpuhdistuksen henkiseksi joli-

tajaksi. Reformeeratut tunnustuskirjat ,,Eusi-

mäinen sveits. tunnustus" (1536) ja „Toinen

BiiUiarda.

sveits. tunnustus" (1564) ovat suureksi osaksi
hänen työtään.
BuUs (mon. engl. sanasta i«Z/ = härkä), pörssi-

keinottelijoita, jotka koettavat saada hinual ko-
hoamaan, kun ovat tehneet itselleen siinä tapauk-
sessa voittoa tuottavia aikakauppasopiniuksia.

1. K-o.
Bullterrieri ks. Koira.
Bulmerincq, August von (1822-90), sak-

sal.-veuäl. valtio-oikeuden opettaja; 1858-75 prof.

Tartossa, 1882 prof. Heidelbergissa ; „Institut
de droit international"in perustajia; teoksia:

„Das Asylrecht" (1853), „Praxis, Theorie und
Kodifikation des Völkerrechts" (1874), „Das Völ-

kerrecht" (1884, toinen painos 1889), „Die
Staatsstreitigkeiten und ihre Entscheidung"
(1889). O. K:nev.
Bulthaupt, Heinrich (s. 1849), saks. kir-

jallisUistorioitsija ja kirjailija. Hänen pääteoik-

sensa on ..Dramaturgie des Schauspiels"' (4 nid.,

1882-1901). B. vieroo uudenaikuisimpia virtauk-
sia ajan runoudessa ja taiteessa, ilyöskin lukui-

san määrän näytelmiä B. on kirjoittanut sekä
myöskin ruuoja, novelleja ja ooiiperantokstejä
sekä huomattavan ,,Dramaturgie der Oper" (2

nid., 1887, 2 pain. 1902). V". K-i. (I. K.)
Buluwayo, kaupunki Etelä-Afrikassa, ks. B u-

1 a \v a y o.

Bulvaani (ven. 6oZia'n = tyhmeliini) , henkilö,

joka näennäisesti toimii itsenäisesti, mutta on
toisen kätyrinä. — Metsästyksessä: , .kuvat",

joilla eläimiä houkutellaan.
Bulwer ks. L y 1 1 o n.

Bunieranki (austr.), Austraalian alkuasuk-
kaiden käyttämä heittoase. B. tehdään käyrästä
puusta n. 60 cm pitkäksi, päistään se un kapea,

toiselta sivulta litistetty, leveimmältä kohdal-

taan käyrä. Se ominaisuus, että se palaa heit-

täjänsä luo takaisin, riippuu siitä, että tasaiset

sivut ovat kierretyt ruuvin tapaan eri puolille,

joten .se heitettynä kääntyy vaakasuoraan asen-

toon ja kiertyy (ruuvin lain mukaisesti) ellip-

tisessä kaaressa takaisin. B. tunnetaan myös
Intiassa, vrt. Aseet (kuvataulu).

Burnia, Tunisissa käytetty kultaraha = 100

piasteria = noin 60 mk.
Bundehesh ks. Z o r o a s t e r.

Bundeli (amer.-suom., < eugl. bundle), käärö,

mytty.
Bundesrat [-ä-J, (saks., = liittoneuvosto) . Näin

nimitetään Saksan valtakunnassa sitä neuvostoa,

minkä eri liittovaltioiden hallitusten edusmiehet

muodostavat (ks. Saksa). Samaa nimeä käy-

tettiin jo Pohjois-Saksan liiton aikana vastaa-

vasta neuvostosta. B:n jäsenluku on joka valtioon

nähden tarkoin määrätty, niin esim. Preussi -saa

lähettää 17 jäsentä, Baieri 6 ja muut vähemmän.
B. kokoontuu Berliinissä ja valtiokacsleri, joka

samalla on Preussin edustajia, johtaa sen kes-

kusteluja. B:n jäsenet eivät voi samalla olla

valtiopäiväin jäseninä. — Sveitsissä B. (Conseil

federal) ou valtioliiton korkein hallinnollinen

ja toimeenpaneva virasto (ks. Sveitsi). G. R.

Bundgaard [bungörj, Anders Jensen
(s. 1SÖ4), tan.sk. kuvanveistäjä, talonpojan poika,

opi.skeli Kööpenhaminan taideakatemiassa ja oli

opintomatkalla Italiassa ja Pariisissa. Kööpen-
haminassa B. on Tivoli'n porttaalia \arlen teh-

nyt koristeellisen ryhmäkuvan (1890) ja sika-
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Iäiseen uuteen raatihuoneeseen kaikki graniitti-

voistokset, jotka esittävät satuolentoja, meren-
neitoja ja tonttuja. V;sta 1899 alkaen hänellä

on ollut työnalaiseua jättiläissuihkukaivo „Ge-
lion", joka pronssiin valettuna pystytetään Lange-
linielle. E. R-r.

Bung^aloTO- [baTjijsloiij, b a n g a 1 o, engl. nimi-

tys bengaalialaisille taloille. Intia.ssa asuvat
eurooppalaiset käyttävät niitä kesärakennuksi-
uaan ; ne ovat jyrkkäkattoisia, kuistilla varus-

tettuja, puusta ja ruokokudoksesta rakennettuja.
Myös yksinkertaisia, hallituksen ylläpitämiä,

autioitten ja harvoin käytettyjen teitten varsilla

olevia majataloja nimitetään b:ksi. (W. S-m.}
Bung-e. 1. Friedrich Georg von B.

(1802-97), saks. lainoppinut ja historioitsija, oli

ensin lainopin dosenttina, sitten professorina

(1831-65) Tartossa; siirtyi loppuiäkseen Sak-
sa nmaallo. B. on julkaissut useita Itäraeren-

ninakiintia käsitteleviä tioksia ja asiakirja-

kokoelmia, kuten ..Sammhing der Eechtsquellen
Liv-, Esth- und Kurlands" (1845-46), „Das Her-
zogtum Esthlaud uuter deu Königen von Däne-
mark" (1877), ,,Altlivlands Rechtsbucher" (Leipz.

1879), y. m. Hän perusti 1836 myös historiallis-

statistisen viikkolehden „Das Inland", julkaisi

lS42:sta ,,Archiv fUr die Geschichte Liv-, Esth-
und Kurlands" ja 1852-72 „Liv-, Esth- und Kur-
ländisches Urkundenbuch". — 2. Aleksandr
V. B. (s. 1851), edellisen veljenpoika, matka-
tieteilijä, oli 1882-84 Lenan ja 1885-86 Janan-
ja Uus-8iperian-saarten retkikunnassa mukana.
Tutkimuksensa hän on julkaissut Piet. tiedeaka-
lomian kirjoissa. ii. S.

Bunge, Gustav von (s. 1844) , saks. fysio-

loginen kemisti, tuli 1885 fysiologian professo-

riksi Baseliin. Paitsi muita tieteellisiä teoksia
hän on kirjoittanut laajan ilimisfysiologian oi)pi-

kirjan. Innokkaana alkoholijuomain vastusta-
jana 11. on vaikuttanut paljon hyvää kirjaili-

jana tällä alalla.
" M. Oli.

Bunge, Nikolai II r i s t i a n o v i t s (1823-

95), ven. valtiomies, synnyltään luterilainen ja

kotoisin Kiovasta. B. suoritti lainopilliset opin-

tonsa Vladimirin yliopistossa, oli Kiovan yliopis-

ton professorina 1852-80, valtionvarainininiste-

rinä 1881-87 ja vihdoin ministerikomilean pu-
heenjohtajana. B. edisti oikeudenmukaisempaa
verotusta, laati helpotuksia talonpojilh- maan-
omaisuuden saamiseksi, jierusti talonpoikien maa-
l)ankin y. m. Vähemmin onnistui hänen tulli-

politiikkansa sekä aateliston maapankiu [ierus-

taminen. K. *'.

Bungert, August (s. 1846), saks. runoilija

ja säveltäjä; on tetralogiassaan ,,Homerische
\Velt" (Kirke. Nausika'a, Odysseus' Heimkehr ja

Odysseus' Tod) yrittänyt seurata Wagnerin
jälkiä.

"

/. K.
Bunias, kasvisuku CruciYcrfr-heimossa. B.

oriciitalis, u k o n p a I k o, joka meillä kasvaa
rikkaruohona viljelyksissä, on joks. korkea, kar-
healehtinen, keltakukkainen yrtti, joka usein
metrin ])ituist('n juuriensa vuoksi on vaikeasti
hävitettävä rikkaruoho. Lidut vinopuikeita, kyh-
myisiä, kivenkovia, varisevia. Kotoisin Itä-

l*!uroopasta.

Bunin /-«/, Ivan A 1 e k s e j e v i t s

(s. 1870), ven. runoilija, osoittaa runoudessaan
likeistä henkistä heimolaisuutta Zukovskijn

kanssa, joka on myöskin kuulunut Buninien
sukuun. Maailmaa hallitseva harmonia ja kau-
neus stkä olemassaolon ilo ovat hänen runou-
tensa perussävelenä. Surut ilmenevät siinä vain
hiljaisena nöyryytenä. B:n huomattavin runoelma
on „Lehtien varistessa" (1903). Hänen proosa-
teoksistaan paras ou „Tarantella", kertomus hie-

noon seuraan pyrkivästä kansakoulunopettajasta.
Luonnonkuvaajana B. on uudemman venäl. kir-

jallisuuden etevimpiä. J. J. il.

Bunsen, Kristian Karl Josias (1791-

1860), preussil. diplomaatti ja tiedemies; har-
joitti teologisia ja filologisia opintoja ja herätti

jo nuorena oppineen maailman huomiota kirjoi-

tuksellaan „De jure Atheniensium hereditario"
(1813). Opettajansa Niebuhrin toimesta hän
1818 tuli Preussin Roomassa olevaan lähetystöön
lähetystönsihteeriksi ja 1827 lähettilääksi. Hänen
Roomassa harjoittamainsa arkeologisten ja topo-
grafisten tutkimusten tuloksena olivat tärkeät
osat teosta .,Beschreibung der Stadt Rom" (1830-

43) ja julkaisu „Die Basiliken des christlichen
Rom" (1843). V. 1838 hän kutsuttiin pois Koo-
masta, syystä ettei hän voinut selvittää Preussin
hallituksen ja paavin välillä syntynyttä selk-

kausta. V. 1839 hän nimitettiin lähettilääksi
Berniin; lähetettiin 1841 Lontooseen hankkimaan
Englannin hallituksen suostumusta evankelisen
preussilais-englantilaisen piispanviran perusta-
miseen Jerusalemissa ja oli v:sta 1842 Preussin
lähettiläänä Lontoossa ; luopui täslä toimesta
Krimin sodan aikana 1854, kun ei saanut Preus-
sia asettumaan venäläisvastaiselle kaunalle

;

korotettiin 1857 vapaaherraksi. B. harjoitti elä-

mänsä loppuun asti kirjallista ja tieteellistä

työtä. Hänen tärkein arkeologinen teoksensa on:

..Ägyptens Stelle in der Weltgeschichte" (1845-

57). Eritj-isesti hänen mielensä oli kiintynyt
raamatullisiin, kirkkohistoriallisiin ja liturgisiin

tutkimuksiin. Tältä alalta hän on m. m. jul-

kaissut: „Ignatius von Antiochien und seine Zeit"

(1847), „Christianity and mankind" (1854) ja

kesken jäänyt „Bibelwerk fiir die Gemeinde"
(ilmestyi Kamphausenin ja Holtzmannin jatka-
mana 1858-69). Vielä mainittakoon hänen kir-

joituksensa „Die Zeichen der Zeit" (1855), jossa

hän puolustaa omantunnon vapautta, ja „Gott in

der Geschichte" (1857), jossa hän koettaa sovit-

taa kristinuskoa ja nykyajan tiedettä. [B:n
leski julkaisi hänen elämäkertansa ,.A incmoir
of baron Bunsen" ; Ranke, „Aus dem Brief\vechsel
Friedrich Wilholms IV mit Bunsen".] J. F.

Bunsen, Robert Wilhelm (1811-99),
saks. kemisti ja fyysikko, tuli 1836 kemian pro-

fessoriksi Kasseliin, 1838
Marburgiin, 1851 Breslau-

hun, 1852 Heidelbergiin. B.

on julkaissut tärkeitä tutki-

muksia monelta kemian eri

alalta. Tutkimuksillans;i
hän on suuresti lisännyt

tietojamme syaani vhdistyk-
sistä ja varsinkin myrkyl-
lisistä kakodyliyhdistyksislii.
Mainittavat ovat myös hänen
kaasuanalyyttiset ja foto- , \*mv,\\«m«iBti| -,

kemialliset tutkimuksensa. ^^^eP) Z*
Kuuluisuutensa B. on saa- \^ 1

'f/

vuttanut spcktraalianalyysiu l; \v. Dunsen.
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(ks. t.) varsinaisena porustajaaa }'lidpssä Kirch-

lioffin kanssa (..Chemische Analyse mit Spectral-

beobaehtungen" 1860). V. 1S46 B. teki kemial-

lis-geologisia tutkimuksia Islannissa, jonka läm-

[löisiä liihteitä hilu tutki. vrt. Bunsenin
1 a m p p u. TV. /?.

Bunsenin lamppu, R. W. Bunsenin 1855 kek-

simä ivansuhimjiiiu, jossa kaasuun itse lampussa
sekoittuu niin pal-

jon ilmaa (n. 2 '/j

tilavuusosaa) , että

se palaa kuumalla,
valottomalla lie-

killä. Kuvassa näh-

dään tavallisen

laboratoreissa

käytetyn Bunsenin
lampun läpileik-

kaus. Valokaasu
virtaa päästään
jotenkin ahtaaksi
supistetun putken
kautta laajempaan
varsinaiseen poltto-

putkeen, imien sa-

malla tämän sivu-

reikien kautta il-

maa mukaansa.
Raasua öamaa periaatetta

käytetään sangen
moninaisissa lam-
puissa, esim. auer-

lampuissa (ks. t.)

ja taloudessa käy-
tetyissä keitinlam-

(W. B.J
Galvaaninen

Bimsfiiin lamppu.

puissa (kaasukeittiöissä).

Bunsenin sähköpari ks.

sähköpari.
Buuting [bantiqj, Edward (1773-1843),

irl. urkuri; julkaisi 1796 suuren kokoelman van-
hoja irlantilaisia sävelmiä. /. K.
Bunyan [banjan], John (1628-88). Englan-

nin kansanomaisin uskonnollinen kirjailija. B.

oli köyhän kupari-
sepän poika Bed-
iordshirestä ; 17-vuo-

tiaana hän rupesi

sotamieheksi parla-

mentin .sotajouk-

koon. Naituaan
erään köyhän tytöu,

jolla hänen kehityk-

seensä oli suuri

vaikutus, hän pian

eli elämänsä murros-
kauden ja liittyi

Bedfordin baptistei-

hiu ruveten saarna-

mielieksi ; tämän joh-

dosta hänet resta.u-

ratsioniajan alussa

missä vietti 12 vuotta

;

.J"iUi LiuaViin.

suljettiin vankeuteen,
tämän ajan kuluessa B. harjoitti kirjallista työtä,

kirjoittaen m. m. kuuluisan, monelle kielelle

kuännetyn kirjansa .,The pilgrims progress"

(Kristityn vaellus) ; sittemmin vapaaksi pääs-

tyään hän toimi Bedfordin baptistien pappina,

[kootut teokset (3 nid., Lont. 1864).] K. O.

Buonarroti [-arö'-] ks. Michelangelo.
43. Painettu =",',,09.

Buononcini [-nisl'-], Giovanni Battista
(n. 1660-1750), it. oopperasäveltäjä ; oli Händelin
kilpailijana Lontoossa 1720-luvulla. /. A'.

Buphaga, kottaraisten heimoon kuuluva alrik-

kalainen lintusuku, johon kuuluvilla lajeilla on
tapana noukkia syöpäläisiä karjaeläiuteu na-

hasta, jopa nahan alla eläviä kärpästoukkiakiu.
Saivartajahakkeli, B. africana. K. M. L.

Buquoy 1. B u e q u o i [hykuä'], Karl B o-

naventura de Longueval (1571-1621),
Vaux'n vapaaherra, B:n kreivi, itävalt. sotapääl-

likkö 30-vuotisessa sodassa, sai 1618 keisaril-

lisen sotajoukon ylipäällikkyyden, soti menes-
tyksellä Mansfeldia y. m. vastaan Böömissä sekä
Gabor Bethleniä vastaan Unkarissa; otti osaa
Valkovuoren tappeluun 1620. Kaatui sodassa
Bethleniä vastaan Neuhäuselin luona. G. R.
Buran (tat., = myrsky, ven. l>ura'n), kova

vihurinen tuuli Venäjän ja Siperian aroilla sekä
Ylä-Aasiassa (Tibetissä). Se tuo muassaan ke-

säisin pölyä ja suurta kuumuutta, talvisin taa-

sen kovia pyryilmoja, jotka tuhoavat paljon kar-

jaa. Itä-Turkestanissa sanotaan heikompaa
hiekkamyrskyä sarik buraniksi, keltai-

seksi myrskyksi, vahvaa kara buraniksi,
mustaksi myrskyksi. Tundra-seuduissa nimite-

tään tämänluontoista tuulta p u r g a i k s i.

W. S- m.
Burbank [b3bäi]k], Luther (s. 1S49). amer.

kasvienialostaja. Koottuaan kauppapuutarhurina
tarpeellisen pääoman,
hän antautui kokonaan
kasvien jalostamiseen.

Hänen koekenttänsä

ovat Kaliforniassa

Santa Rosassa ja Sp-

bastopolissa. Etupäässä
hä,n on jalostanut he-

delmäpuita ja korea

kukkaisia puutarha-

kasveja. Päämääränään
on hänellä saada syn-

tymään kuivuutta ja

kylmää kestäviä, vähän
vaativia muotoja, joita

voitaisiin viljellä hä-

nen kotimaansa kesällä

kuuman kuivilla, talvella kylmillä aavikoilla.

Kuuluisimmat hänen jalostuksensa ovat: piikitön

opuntiakaktus, jollainen kelpaa karjanruuaksi

;

jalostettu rantaluumu, jonka tärkeimpänä kanta-

muotona on Kalifornian rannoilla kasvava, pieni-

ja kitkerämarjainen rantaluumu (Primus mari-

lima), jolta jalostettu muoto on perinyt sen pie-

net vaatimukset mitä maaperään ja ilmastoon

tulee ; kivetön luumu, jolta puuttuu siementä

ympäröivä kova kerros, sen kantamuoto on eräs

ranskalainen pehmytkivinen mutta pieni- ja

huonomarjainen luumulaatu. Risteyttämällä

nämä suuri- ja hyväraarjaisten laatujen kanssa B.

on saanut niiden hedelmät isoiksi ja maukkaiksi.

Vielä kuuluu näihin kuuluisimpiin primusberry

niminen sinivatukka. Näiden lisäksi ou hänen

puutarhastaan lähtenyt parikymmentä erilaista

Inumulaatua, omenoita, päärynöitä, kirsikoita,

rypiilcitä. viikunoita, kvitteniä, saksanpähkinöitä,

kastanjoita. Hänen jalostamistaan koristun-

kukista mainittakoon isokukkaiset Shasta-Daisy-

päivänkakkarat, kannat ja amaryllikset, gladio-

LutluT BlIllKlIlU.
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luksct, joidcu kukkatt-rttu on jokapuolinen, ja

magnoliatuoksuiset georgiinit. — Burbankin
menettelytapa jalostuksessa on osaksi pelkkää
valikoimista, osaksi ja enimmäkseen hän ris-

teyttää ensin eri laatuja keskenään. Erityistä

I3:lle on se suunnattoman runsas aines, jonka
hän jalostuksiaan varten kasvattaa. B:n suuri

meue.-.tys johtuu juuri hänen erinomaisesta ky-

vystään osata käsitellä näin valtavaa työaineis-

toa, s. o. osata huomata ja erottaa pieniä muun-
noksia, ja tuntea niiden rinnakkaisominaisuuksia,
jcten hän jo taimien ulkonäöstä voi päättää he-

delmän laadun. Sen ajan lyhyys, missä hänen
uudet laatunsa ovat valmistuneet, selviää tästä

ja varsinkin siitä, että hän on jalostanut pel-

kästään kasvullisesti (oksikkaista, juurakoista,

sipuleista j. n, e.) lisääntyviä muotoja, joiden

ei tarvitse olla siemenpysyviä. — Esimerkkinä
B:n työn taloudellisesta merkityksestä mainitta-

koon, että Yhdysvaltojen vuotuisen peiunasadon
arvon on laskettu kohonneen 85 milj. markalla
erään hänen jalostamansa uuden perunalaadun
kautta. V. 1895 Carnegie-opisto myönsi B:n
kokeisiin 10,000 dollaria vuodessa, sillä ehdolla,

että toisetkin pääsevät osallisiksi hänen koke-
muksistaan. K. n. n.

Burclliello l-kjeHlo], oikeastaan Domenico
di Giovanni (1404-48), it. parturi ja runoi-

lija. Hänen runonsa ovat hullunkurista ilveily-

runoutta, joiden satiiri kuitenkin on suureksi

osaksi kadottanut kiirkensii. kun niiden persoo-

nallisia salaviittauksia ei enää ymmärretä. Bur-
chiello nimensä hän on saanut siitä, että hän
tahallaan hämmensi yhteen mitä erilaisimpia

asioita, kuinka sattuma ja loppusointu vain

osutti {niin fcHrc^i ia = sattumalta) . V. K-i.

Burckhardt, Jakob (1818-97), saks. sivistys-

ja taidehistorioitsija, Baselin yliopiston profes-

sori, toimi jonkun aikaa opettajana Ziirichin

vastaperustetussa polyteknikumissa, mutta ])a-

lasi sitten takaisin entiseen virkaansa Baseliin.

Terävä kritiikki sekä loistava ja henkevä esitys

ovat B:n huomattavimmat ansiot taidehistorioit-

sijana, samalla kun hän osoittaa aivan tava-

tonta kirjallisuus- ja lähdetuntemusta. Hänen
julkaisuistaan mainittakoon: ..Kunstwerke der
Belgisehen Städte" (1842), ,.Der Cieerone. An-
leitung zum Genuss der Kunstwcrke Italiens"

(1855, 8 pain. 1900), „Die Kulttir der Kenais-
sance in Italien" (ISGO, 8 pain. 1902) ja „Ge-
schiehte der Renaissance in Italien" (1807). Hä-
nen kuolemansa jälkeen on julkaistu „Rubens"
(1898), „Griechische Kulturgeschichte" (1898-

1900).

Burckhardt, .T o h a n n Ludwig (1784-1817)

,

sveits. tutkimusmatkailija, matkusti 1809-15
Syyriassa, Egyptissä ja Arabiassa, jossa hän
pyhiinvaeltajan valepuvussa otti osaa muhamet-
tilaisten pyhiin menoihin Mekassa ja jsledii-

nassa. Erittäin tärkeitä ithmaitten tuntemiselle
ovat hänen teoksensa „Travels in Nuhia" (2:n

pain. 1822). „Travels in Syria and the Iloly land"
(1822), „Travels in Arabia" (1829), ..Notes on
the ]5edouins and Wahabys" (18."!0) ja ,.Arabic
proverbs" (1831). Ä. T-t.

Bure, ruots. suku, saanut nimensä Pkelleftciln

pitäjiis,sä tavattavasta Buren paikkakunnasta
I.änsi-Pohjassa. Ensimäinon varmasti tunnettu
suvun jiiseu on 1500-luvulla Anders Jakobsson.

Hänen tyttärensä Anna Burea oli naimisissa

Skellefteän kirkkoherran Anders Olain kanssa,

josta avioliitosta syntyi kantaäitejä tunnetuim-
mille suvun jäsenille. Vanhimman tyttären poika
oli kuuluisa oppinut Johan Bureus, nuorim-
man taas olivat huomatut Anders ja Olof
B. Aateliset, heistä lähteneet Bureus- ja

Burensköl d-suvut ovat sukupuuttoon loppu-

neet.

1. Johan B. 1. Bureus /-t"'-y (1568-1652),

ruots. oppinut, tuli 1609 valtionarkiston hoita-

jaksi, myöhemmin valtionmuinaistutkijaksi ja

kuninkaallisen kirjaston hoitajaksi. B. oli Ruot-

sissa 1600-luvulla esiintyvän muinaisuuden har-

rastuksen perustaja. Hän itse m. m. kuvasi ja

piirustutti n. 200 riimukiveä sekä pelasti van-

hoja käsikirjoituksia, joista julkaisi huomat-
tavan „En nyttigh bok om konnunga styrilse

och höfdinga" (1634). Yleensä hänen moni-
puolista tieteellisyyttä osoittavien kirjojensa

ar\oa suuresti vähentävät hänen salaoppiset

mietiskelynsä.
2. A n d e r s B. 1. A n d r e a s B u r e u s (1571-

1646), ruotsalaisen kartanteon isä. Hän toimi

1600-luvun alussa kanslianvirkamiehenä, har-

joittaen samalla sukutieteellisiä ja tähtitieteel-

lisiä tutkimuksia ja karttatöitä. V. 1611 hän
jätti Kustaa II:lle Aadolfille kaivertamansa kar-

tan valtakunnan pohjoisimmista maakunnista,

nimeltä „LapponijE, Bothnife, Cajanifequo, Regui
Sveciae provinciarum .septentrionalium, nova de-

lineatio". Toinen hänen 1626 julkaisemansa

kartta ,.Orbis Arctoi nova et accurata delincatio",

joka sisältää Ruotsin, Norjan ja Suonien, sekä

Tanskan, Saksan, Itämerenmaakuutain ja Venä-

jän läheiset osat, on ollut 1600-luvulla jn-rustana

kaikille ulkomailla Ruotsista julkaistuille kar-

toille, ja sitä voidaan täydellä syyllä pitää ensi-

mäisenä jotakuinkin luotettavana karttana Poh-
joismaista. Sitä paitsi on B:n ansio siiiiil. että

liiin 1628:sta ollessaan „pääniatemaatikkona" kas-

vatti maanmittareja työhön ja antoi maakuntain
kartoittamiselle sen tarkkuuden ja yksityiskoh-

taisen luonteen, jota meidänkin maaniiiic ensi-

maiset karttaintekijät uskollisesti 16t0-luvuu

lopulta asti seurasivat. B. oli useissa luottamus-

toimissa, kuten m. m. mukana Venäj:\n rajan

käynnissä 1617-21 ja 1618 tutkimassa Kiikisal-

men läänin oloja, Moskovan lähetystössä ilmoit-

tamassa Kristiinan valtaistuimelle astumisesta

1634, 1635:stä asessorina sotakoUegissa, monasti

tekemässä ehdotuksia hyödyllisten tehtaiden )ie-

rustamisesta, antamassa neuvoja kaupunkien pe-

rustamisesta y. m. Hän sai 1640 aikaan elido-

tuksen mittojen ja jiaiiiojen kymmenyslaskulle

y. m.: aateloitiin 1624.

3. Jonas B (k. 1655), lakimies, sukutietei-

lijä, edellisen veli, oli m. m. monet vuodet Ruot-
sin valtionarki-ston virkamiehenä. B. julkaisi

Kustaa ll:n Aadolfin käskystä kaujninginlain

1618 -sekä omasta aloitteestaan maanlain 1621.

Vuoden 1642 lakitoimituskunnassa hän oli jäse-

nenä. Hänen sukutieteellinen teoksensa „Svensk
ätte-bok" säilytetään käsikirjoituksena valtion-

arkistossa. Aateloitiin 1624.

4. Olof B. (1578-16Ö5), l.-iäkäri. edellisen veli,

oli Kustaa IT:n Aadolfin henkilääkäri. Hänen
lahjakkuutensa tähden uskottiin hänelle kuiten-
kin toisiakin tehtäviä, niinpä hän 1620 sai tehdä
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ehdotuksen Norlantiin ja Suomeen perustetta-

vista kaupungeista. 1621 hiin nimitettiin Tuk-
holman pormestariksi ja 1633 Turun hovioikeu-

den varai)resideutiksi. Aateloitiin 1024. K. S.

Bureau /byrO'] (ran.sk.), kirjoituspöytä, virka-

huone, toimisto.

Bureus ks. B u r e.

Burgdorf (ransk. Berthoud) . kaupunki Sveit-

sissii, liernin kanttouissa Emme-joen varrella,

n. 10,000 as. Sikäliiisessä linnassa Pestalozzi

(ks. '<..) avasi kasvatuslaitoksen 1798.

Burgess [bädiesj. James (s. 1832), synty-

perältään skotlantilainen orientalisti, vaikutti

v:sta 18.55 matematiikan profes.sorina Kalku-
tassa ja sittemmin Bombayssa, oli v:sta 1886

Intian ,.Aroha'ological survey"u päätirehtööri ja

asettui erottuaan virasta 1891 Edinburghiin.

Paitsi ilmatieteellisiä ja fysikaalisia kirjoituksia

hän on julkaissut joukon Intian muinaisliedettä
koskevia koruteoksia. Hänen pääteoksensa on
„Reports o£ archipological survey of Western
India". K. T-t.

Burghausen, Herman v o n (k. 1676) , suom.
soturi, Virosta kotoisin, oli ensin, nimellä von
Husen, luutnanttina Turun läänin jalkaväessä,

sitten kapteenina Suomen rakuunoissa, aateloi-

tiin Ruotsissa 1652, ja tuli 1667 Savon ja Karja-
lan autiotiloille järjestämänsä pestatun rakuuna-
ryktneutin ever.stiksi. V. 1676 tämä rykmentti

meni Tanskan sotaan ja otti osaa Lundin tais-

teluun 4 p. jouluk., jossa B. rakuunoineen, äärim-
mäisenä vasemmalla siivellä seisten, urhoollisuu-

dellsan suuresti vaikutti voiton saavuttamiseen,

mutta hän itse ynnä suurin osa hänen jouko.-jtaan

kuoli sankarikuoleman. B;n jälkeläiset antautui-

vat hekin melkein kaikki soturinurallo ; neljä

hänen pojistaan kaatui suuressa Pohjau sodassa,

viides vietiin Pultavan taistelun jälkien vankina
Siperiaan. Suku sammui Suomessa miespuolelta

1845. Ä. G.

BuTgk [lurk], oik. Joachim Meller a

Burgk (1540-1610), saks protestanttinen

kirkkosäveltäjä, aikansa huomattavimpia.
Burgkmair, Hans (14V3-1531), saks. maa-

lari ja puupiirrosten tekijä, oli isänsä Thoman
B:n sekä M. Schongauerin oppilas ja sai Ylä-

Italiassa oleskellessaan suurta vaikutusta veuet-

sialaisesta taiteesta. Keskiaikaisminialyyrimai-
sesta maalaustavasta B. kehittyi suurpiirteiseen

muodonkäsittelyyn, oppi antamaan tauluilleen

arvokkaan ja usein hienon runollisen sävyn, osasi

käyttää ilmaperspektiiviä ja maalasi ansiok-

kaalla tavalla maisemansa. Yleensä hän taiteel-

laan on koteuttauut Saksaan täysrenessanssiu

tyylin, jonka päämestarina hän oli Augsburgissa.

Tämän kaupungin taidegalleriassa ovat B:n
paraimmat teokset, kuten esim. Maarian kruu-

nausta esittävä siipialttari (1507), jossa renes-

sanssin vaikutus ensiksi ilmenee, ja voimakas-
värinen, si<-lukas maalaus „Kristus ristinpuussa"

(1519). Tärkeän ja suuren osan B:n taiteellisesta

toiminnasta muodostavat hänen puupiirroksensa,

jotka ilmai-sevat oivallista kertomakykyä ja

jossakin määrin hengenheimolaisuutta A. Durerin
kanssa. Keisari Maksimilianille B. on m. m. laa-

tinut puupiirroksia keisarin „Riemusaattoon" ja

„Weisskunig'' nimiseen elämäkertaan. E. R-r.

Burg-teatteri (Hofburgtheater) , Wienin keisa-

rillinen hoviteatteri, perustettu 1741, 1776 saa-

nut nimen hovi- ja kansallisteatteri ja 1814 ny-
kyisen nimensä. Toiminut v:sta 1888 nykyisessä
upeassa, vaikka taiteellisesti epäedullisessa huo-
neustossaan. Wienin kuuluisin teatteri, jouka tai-

teellisina johtajina eriaikoina ovat oUeot Schrey-
vogel (1815-32), Dienhardsein (1832-41), Holbein
(1841-49), teatterin taiteellisesti kuuluisin joh-

taja Laube (1849-67), Augu.st Woltr (1867-71),

Dingelstedt (1871-81), Wilbrandt (18S1-S7),

Förster (1888-89), Burekhard (1S90-9S), Schlen-
ther (v:sta 1898). Paitsi taiteellista johtajaa on
teatterilla ollut hovin asettama ylin johtaja sekä
eri aikoina eri tavalla järjestetty näyttelijöiden
keskuudestaan asettama regissööri-kunta. Kuului-
sista näyttelijöistä mainittakoon Fr. Ludwig
Schröder, jonka lyhytaikainen toiminta B.-teat-

terissa jätti syvät jäljet teatterin taidesuuntaan
;

hänen ajoistaan asti on teatterin yhä vakiintu-
vana erikoisalana ollut porvarillisten näytelmäin
ja keskustelukappaleiden luonnonomainen ja

liuoliteltu esitys. Muista huomattavammista
näyttelijöistä ja näyttelijättäristä mainittakoon
Sofie Schröder, Ansehutz, Sonnenfels, Baumeister,
Charlotte Wolter, Fr. Mitwurzer, Joseph Kainz,
Adele Sandrock. [Laube, „Das Burgtheater"

;

Teuber u. Weilen, „Das k. k. Hofburgtheater"
(1899 3 nid.) ; Lothar, „Das Wiener Burgthea-
ter" (1899).] V. K-i.

Burgundi, maantieteellinen nimi, jota eri ai-

koina on käytetty eri merkityksessä ja joka joh-

tuu burgundein kansasta. Tämä germaanilainen
kansa, joka oli vandaalein sukua, asui alkuaan
Netze- ja Warthe-jokien välisellä alueella, josta

se tunkeutui ylisen Veikselin seuduille, mutta
gepidein kuningas Fastida työnsi heidät takai-

sin. Sitten burgundit kulkivat lounaaseen päin

ja asettuivat Main-virran ympäristölle asumaan
alemannien pohjoispuolelle (277). Osa heistä

läksi Radagaisin johdolla 406 Italiaan ryöstä-

mään; mutta suurin osa siirtyi 413 Rein-virran
vasemmalle rannalle, jossa heidän kuninkaansa
Guntar perusti ensimäi.sen burgundilaisvaltion,

jonka pääkaupunki oli Worms. Tämä on se

burgundilaisvaltakunta, joka mainitaan Xiebel-

uiigenliedissä. Tähän aikaan he kääntyivät kris-

tinuskoon, sen areiolaiseen muotoon, mikä saat-

toi heidät huonoihin väleihin roomalaisten

kanssa. V. 435 he ryhtyivät taistelemaan rooma-
laista maaherraa Aetiusta vastaan, joka erään
hunnilaisjoukon avulla voitti heidät perinpohjin

(437). Reinin varrella oleva valtakunta hävisi,

ja loput burgundeista asettuivat Aetiuksen suos-

tumuksella asumaan Rhöne-virran ympäristölle

kuninkaansa Gundiochin johdolla 443, perustaen

toisen burgundilaisvaltakunnan, joka ulottui

Välimereen asti ; länsiosa Sveitsistäkin kuului

siihen. Gundiochin kuoltua 473 se jakaantui
hänen 4 poikansa ke-sken. Siinä syntyi riitai-

suuksia, ja frankkien kuningas Klodvig tuli 500

riitoja ratkaisemaan. V. 534 Klodvigiu pojat

tekivät lopun burgundilaisvaltiosta, mutta se

sai kuitenkin pitää lakinsa ja laitoksensa, vaik-

kakin se oli frankkien valtakunnan yhteydessä,

kuuluen siihen osaan, jota sanottiin N e u s t-

r iäksi; mutta v:n 561 jälkeen, kun mero-

vingien valtakunta jakaantui, mainitaan Bur-
gundikiu toisinaan eri valtiona.

Kun sitten Kaarle Suuren perustama suuri

valtakunta jakaantui, muodostui kaksi burgundi-
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laisvaltiota: cisjuraaninen B., johon kuu-

lui Ehöne- ja Saöne-rirtojen alijuoksujen ympä-
rillä oleva alue sekä kaakkoinen osa Langue-
docista, ja transjuraaninen B., johon

kuului Länsi-Sveitsi ja Franche-ComW. — Edel-

lisen, jota pääkaupunkinsa Arles'in mukaan sanot-

tiin A r e 1 a l i n valtakunnaksi, perusti 870 eräs

kreivi B o s o, joka oli keisari Kaarle Kaljupään
lanko. Boson kuoltua 887 hänen leskensä tun-

nusti keisari Kaarle III:n Paksun läänitysher-

rakseen. Hänen poikansa L u d v i k i n kruunasi
paavi Benediktus IV keisariksi, mutta hänen
kilpailijansa Berengar, jolla oli Italiassa Ivrea

niminen ruhtinaskunta, puhkaisi hänen silmänsä.

Hän kuoli 924 ja hänen seuraajansa Hugo antoi

valtakuntansa transjuraanisen Burgundin kunin-

kaalle Rudolf II:lle, Hugo kun tuli Italian kunin-

kaaksi 930. Transjuraanisen Burgun-
din oli perustanut eräs Welfien sukuun kuuluva
Rudolf 888, ja hänen poikansa Rudolf II tuli

niinkuin mainittiin molempien Burgundien ku-

ninkaaksi, jota valtakuntaa myös sanottiin Are-

latin kuninga-skunnaksi. Rudolf II:n pojanpoika
Rudolf III oli saanut Saksan keisarilta

Henrik II:Ita apua taistellessaan vasallejaan vas-

taan, jonka vuoksi hän testamenttasi valtakun-

tansa Saksan keisarille. Siten B. joutui liite-

tyksi Saksan valtakuntaan 1034. Saksan keisa-

rien valta heikkoni täällä kuitenkin heikkone-

mistaan ; B. jakaantui moneen itsenäiseen osaan,

kuten Arles'in 1. Provencen ja Savoijin kreivi-

kuntiin, mutta vähitellen ne kaikki liitettiin

Ranskaan.
Tämän Arelatin B:n ohessa oli B:n herttua-

kunta, jonka kreivi Boson veli R i k a r d

perusti 884. Se oli Chalons-sur-Saönen ja Cha-
tillon-sur-Seinen välillä ja käsitti pohjoisimman
osan entisestä B:n valtakunnasta. Rikardin
poika Rudolf tuli Ranskan kuninkaaksi 929;

sen jälkeen B:sta kiisteltiin. Kuningas Hugo
Capefn poika Robert antoi sen pojalleen Henri-
kille 1017. ja kun hän tuli kuninkaaksi 1032,

jätti hän sen veljelleen Robertille, joka tuli

vanhemm!'n burgundilais-suvun kantaisäksi. Se
sammui 1361, jolloin B. joutui avonaisena lää-

ninä Ranskan kuninkaalle Juhanalle, joka antoi

sen pojalleen Valois'n kreiville F i I i p i 1 1 e.

Hän oli jo aikai.semmin saanut Saksan keisa-

rilta Kaarle IV:ltä Burgundin vapaakreivikun-
nan (Franehe-Comti5n) . Sitä paitsi Filip sai

naimisensa kautta Flanderin rikkaan maan
sekä oston kautta useita muitakin läänejä. Siten

muodostui mahtava valta Ranskan ja Saksan
välimaille. Filipin lähimmät seuraajat olivat

Juhana Peloton (1404-19) ja Filip
Hyvä (1419-67), joka oli englantilaisten puo-

lella englantilais-ranskalaisessa vallanperimys-

soda.ssa ja sai h.iltuunsa melkein kaikki Alanko-
maat. Hänen seuraajansa Kaarle Rohkea
(1467-77) oli Burgundin viimeinen herttua. Hän
tahtoi valloittaa Lothringin ja Sveitsinkin,

mutta Ranskan kuningas Ludvik Xl vchkeili

kaikkialla häntä vastaan. Kun hän kaatui Nan-
eyn edustalla 1477, tahtoi Ludvik XI ottaa suu-

rimman o.san hänen maistaan, mutta siitä syntyi
riitaisuuksia Kaarle Rohkean tyttären Marian
puolison, Habsburginsukuisen Itävallan arkki-
herttua Maksimilianin kanssa, ja 1482 ja 1493

tehdyissä rauhois.sa sovittiin, että Burgundin

herttuakunta joutui Ranskalle, mutta muut m.aat

Maksimilianille. Hän yhdisti nämä kaikki n. s.

b u r g u n d i 1 a i s e k s i piiriksi (1512),

joka kuului Saksan valtakuntaan. Maksimilian
luovutti B:n maat pojalleen Filipille; tämän
kuoltua 1506 ne joutuivat hänen pojalleen Kaar-
lelle (Kaarle V) ja 1555 Habsburgin espanjalai-

selle sukuhaaralle. Burgundin piirin maista poh-
joiset Alankomaat (Hollanti) saivat itsenäisyyden

1648 Munsterin rauhassa, ja Burgundin vapaa-
kreivikunta yhdistettiin Nim\vegeain rauhassa
1078 Kanskann. Eteläiset Alankomaat (Belgia)

siirtyivät 1714 Espanjalta Itävallalle ja 1801 Itä-

vallalta Ranskalle; 1815 Belgia ja Hollanti yh-
distettiin Alankomaiden kuningaskunnaksi, josta

Belgia erosi 1830. [Barante, „Histoire des ducs
de Bourgogne" ; Dubois, „La Bourgogne depuis
son origine jusque ä son entiSre raunion ä la eou-

roune de France"; Binding, ,.Geschichte des bur-

gundisch-romanischen Königreichs".] K. O. L.

Burgundin piiri ks. B u r g u n d i.

Burgundin taaleri = Albertustaaleri
(ks. t.).

Burgundin vapaakreivikunta ks. F r a n c h e-

C o m t ^. vrt. B u r g u n d i.

Buigundin-viinit, Ranskan Bourgognen maa-
kunnassa valmistettuja punaisia ja valkoisia vii-

nejä ; ne ovat tulisempia kuin bordeaux-viinit,

mutta samalla raskaampia ja enemmän aromaat-
tisia. Punaisista mainittakoon Clos Vougeot,
Chambertin ja Volnay ; valkoisista Chablis ja

Mnnt Racliet.

Burial sebili [ä'- -VI-], Tuniksessa käytetty
hopearaha = n. 62 pen.

Buridan, Johannes (n. 1300-60), keski-

aikainen filosofi, nominalismin kannattaja, synt.

Artois'ssa, opetti filosofiaa Pariisissa. — Tahdon
vapautta koskevissa kiistoissa mainittiin entis-

aikaan usein ,.B iiridanin aas i". joka muka
seisoen kahden yhtäläisen ja yhtä lähellä olevan
heinätukon välillä kuolee nälkään. ko.ska ei ole

mitään ratkaisevaa syytä, joka vetäisi sitä toisen

heinätukon luo voimakkaammin kuin toisenkaan.

B:n teoksissa, joissa hän kyllä käsittelee tahdon-

vapauden kysymystä ja huomaa siinä suuria

filosofisia vaikeuksia, ei kumminkaan lainkaan
mainita tuota aasia. Sen ovat luultavasti hänen
vastustajansa keksineet, tehdäkseen pilkkaa
hänen determinismiin taipuvista mielipiteistään.

A. Gr.

Burjaatit, pohjoisin mongolinkansan kolmesta
pliäryhmästä (ks. Mongolit), asuvat Trans-
baikaliassa ja Irkutskin kuvernementissa : rajana
lännessä Ija- ja Oka-joet, idässä Onon-joen laakso,

pohjoisessa Lena- ja Vitim-jokien yläseudut,

etelässä Kiinan valtakunta. Burjaatteja on noin

300,000. joista u-skonnoltaan ovat lamalaisia n.

180,000, samaneja n. 80,000 ja kreikanuskoisia
n. 40,000. — Burjaattien maan länsiosa tunnet-

tiin vanhimpina aikoina nimellä Bargudzin-
Tukum, ja sen itäosa on ollut Mongolin valta-

kunnan kehto (Ononin laakso on maailmanval-
loittaja Tsingis-kaanin syntymäseutu). Burjaat-

tien esi-isä oli tarujen mukaan Bargu niminen
.sankari, jonka kahdesta, Buridai ja Horidai
nimisestä pojasta molemmat pääheimot, Bargu-
burjaatit (lännessä) ja Hori-burjaatit (idässä)

polveutuivat. Näihin ovat myöhemmin liittyneet

Mongoliasta käsin n. s. Selengan-burjaatit. Nämä
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jakautuvat useampiin pienempiin heimoihin ja

sukukuntiin, joitten nimet samaten johdetaan
tarunomaisista sankareista. — Venäläisten alai-

siksi burjaatit joutuivat v:sta 1612 alkaen, mutta
kasakoitten ja lähetyssaarnaajien ahdistamina
he 1635 siirtyivät Mongoliaan, josta olojen muut-
tuessa suotuisemmiksi 1665 palasivat. Siitä asti

heillä on ollut osittainen itsehallinto, joka kui-

tenkin v. 1902-7 lopetettiin. Burjaatit ovat
karjanhoitajia; vasta viime aikoina he ovat
ainakin osittain ryhtyneet maanviljelykseen ja

vakinaiseen asutukseen. Henkisesti burjaatit
ovat lahjakkaita ja Siperian alkuasukkaista
kehittyneimpiä. — Paras kielioppi on M. A.
Castrenin kirjoittama („Versuch einer burja-
tisc-hen Sprachlehre", herausg. von A. Schiefner,

St. Petersburg. 1857). G. J. R.
Burjam-Borga, M a 1 1 y (s. 1876) , suom. lau-

lajatar, .synt. Viipurissa; on esiintynyt m. m.
Wagner-oopperoissa Monte Carlossa ; herätti
yleistä ihastusta Merikannon ,,Pohjan neidon"
nimiosassa, sitä ensi kertaa esitettäessä Viipu-
ris.sa ja Helsingissä 1908. Lisännyt sukuniraeeusä
taiteilijanimen B o r g a. /. A'.

Burke [bSkJ, Edmund (1729-97), engl. val-

tiomies, esiintyi jo varhain kirjallisella alalla.

Hänen taidefilosofinen teoksensa „Philosophital
inquiry into the origin of our ideas of the sub-
lime and beautiful" (1757) herätti suurta huo-
miota ulkomaillakin. V:sta 1759 B. julkaisi aika-
kauskirjaa „The annual register". 1759-64 hän
oli W. G. Hamiltonin yksityissihteerinä, m. m.
oleskellen tämän mukana Irlannissa, tuli 1765
silloisen rahaministerin lordi Rockinghamin yksi-

tyissihteeriksi ja valittiin s. v. alahuoneeseen,
jossa osoittautui erinomaiseksi puhujaksi ja puo-
lusti, kuten myöhemminkin, Ameriikan siirto-

kuntain itseverotusoikeutta. Roekinghamin erot-

tua B. vähitellen tuli tämän ympärille ryhmitty-
neiden. Pittin ministeristöä vastustavien whi-
gien koossapitäväksi voimaksi, kirjoitteli heidän
julistuksensa ja julkaisi kirjan ..Thoughts on
the present discontents" (1770), jossa hän selit-

teli mielipiteitänsä Englannin valtiojärjestyk-
sestä; jo aikaisemmin (1766) ilmestyi „A short
history of a short administration". 1774 taas
alahuoneeseen valittuna B. koetti saada Amerii-
kan siirtokuntain ja emämaan väliset riitaisuu-
det sovitetuiksi ja puolusti vapaamielisempää
esiintymistä uskonnonasioissa ja Irlantia koh-
taan. Rockinghamin 1782 taas tullessa hallituk-
seen B. nimitettiin salaisen neuvoston jäseneksi
ja armeian ylirahastonhoitajaksi ; tässä toimes-
saan hän sai tilaisuuden toteuttaa finanssihallin-
non uudistusohjelmaansa. Kun Rockinghamin
kuoltua muodostettu Shelburnen minisleristö ei

hyväksynyt Ameriikan itsenäisyyttä, liittyi B.

jälleen oppositsioniin, mutta yhtyi taas 1783
koalitsionimini.steristöön, joka kuitenkin vielä

s. V. luopui: tämän jälkeen B. ei enää kuulunut
hallitukseen. V;sta 1784 hän oli Glasgovvin yli-

opiston rehtorina. Parlamentissa B. edelleen oli

hyvin vaikutusvaltainen jäsen. Hänen aloittees-

taan pantiin toimeen kuuluisa oikeudenkäynti
Itä-Intian kenraalikuvernööriä Warren Hasting-
sia vastaan. Ranskan vallankumousta vastaan
hän alusta aikain taisteli lentokirjasissa, pu-
heissa ja teoksessaan ,,Reflections on the revo-

lution in France" (1790), joka herätti tavatonta

huomiota. Tämä kysymys erotti B:n ystäväs-
tään Foxista; tällöin hän myös siirtyi hallitus-
puolueen riveihin. 1794 hän erosi parlamentin
jäsenyydestä, mutta taisteli edelleenkin vakau-
muksensa koko voimalla vallankumousta vas-
taan. B:n vaikutus aikalaisiinsa ei ollut niin
suuri kuin olisi odottanut, mutta jälkimaailma
lukee hänet Englannin etevimpien valtiollisten
kirjailijain joukkoon. K. B:dt.
Burke [bSk], Robert 0'H a r a (1820-61),

irlantilaista syntyperää oleva tutkimusmatkai-
lija, tuli 1853 Melbournen poliisintarkastajaksi

;

saavutti 1861 tekemällään retkellä maanosaa
halki Karpentaarian-lahden, mutta kuoli paluu-
matkalla.
Burkhardt, Heinrich Christian (1811-

79), hannoverilainen metsänlioitomies, lopulta
sikäläisen metsähallituksen päällikkö. Julkaissut
useita metsän-arvioimisaputauluja, toimittanut
julkaisusarjaa „Aus dem Walde" (10 nidosta)

;

hänen teoksellaan „Säen und Pflanzeu nach forst-
licher Praxis", josta on ilmestynyt joukko ori

painoksia, on ollut uraa uurtava merkitys.
A. a.

Burla (it.), pila. leikillinen pikkusävellys.
Burlakki (ven. burla'k), venäläinen jokiranta-

jätkä, vars. proomunhinailija : myös: maankul-
jeksija, kulkulainen.
Burlelgh [hSliJ, William ks. Cecil.
Burleski (ransk. bvrlesquc < it. 6Mr?a = ku-

jeilu), karkean sukkela, hullunkurinen, nauret-
tava. Burleskisuus on alempi ja räikeämpi laji

komiikkaa.
Burlington [bSliTjtnJ. 1. Vennontin valtion

kaupunki Champlain-järven rannalla Yhdys-
valloissa, 18,640 as. (1900). Baptistinen yliopi.sto.

B. harjoittaa kauppaa ja laivakulkua. — 2. Kau-
punki lovan valtiossa Yhdysvalloissa, Mississippi-

joen varrella, rautatien ri.steyskohta. Siellä on
valtion yliopisto ja maanviljelysopisto, 23,201 as.

(1900). — 3. New Jerseyn valtion kaupunki
Yhdysvalloissa Dela\vare-joen varrella, 7,392 as.

(1900) ; kenkätehtaita. (W. S-m.j
Bui-lus (B u r 1 o s, myös Borollos ja Brul-

lus), Niilin suistomaan matala, kalarikas
lagunnijärvi joen molempien päähaarojen välillä ;

63 km pitkä, 20 km lev. B:ta Välimereen yhdis-

tävää salmea sanottiin muinoin Sebennyti-
läiseksi Niilinsuuksi. Tämän luona on
Fort B:in kaupunki ja linnoitus.

Burma ks. B i r m a.

Burman, Johan Jakob (1771-1824) , soturi,

toimi ensin maanmittaustöissä ; mutta kun sota

Venäjän kanssa oli alkanut, hän meni 1789 va-

paaehtoisena sotaväkeen, ja otti Savon jääkäri-

joukon furiirina urheasti osaa taisteluihin,

mutta joutui vangiksi Kyrön ottelussa (1789) ;

oli vankina Etelä-Venäjällä 1791:een asti. V.
1804 B. tuli luutnantiksi, oli 1808-09 sodassa San-

delsin ajutanttina, osoittaen taitoa ja urhoolli-

suutta Pulkkilassa, Kuopiossa y. m. 1813-14

hän otti osaa Norjan- retkeen, ja oli v:sta 1816

majurina Helsinglandin rykmentissä. B. kirjoitti

laajoja muistiinpanoja, jotka julkaistiin 1865

nimellä „Anteckningar förda under tiden frän

Ar 1785 tili är 1816" ja ,.Relation om Savolaks-

brigadens operationer under 1808 och 1809 ärs

kvig" (viimemainittu julkaistu jo 1858 Suom.
tiedeseur. toimituksissa). K. O. L.
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Burmann, Johannes (1706-79), hollantil.

kasvitieteilijä, Boerhaaven oppilas, liasvi tieteen

professori Amsterdamissa. Julkaissut useita mai-
netta saavuttaneita kasvit, teoksia, joista mai-
nittakoon „Thesaurus Zeylanicus" (1737) ja „Ra-
riorum africanarum plantarum ad vivum delinc-

atarum X decades" (1738-39).

Burmeister, Hermann (1807-92) , saks. eläin-

tieteilijä, professorina Haliessa, siirtyi 1861 Bue-
nos Airesiin, jossa oli Cördoban luonnont. tiede-

kunnan kuraattorina. Tutki hyvällä menestyk-
sellä Etelä-Ameriikau sekä nykyistä että kivet-

tynyttä eläimistöä.

Burmeister, Kristofer von, sotilas, synt.

luultavasti alussa 1600-lukua Virossa tai Saaren-
maalla, missä suku omisti tiluksia. B. meni
1620-luvulla Ruotsin sotaväkeen, missä ensin
palveli Kuurinmaan rykmentissä ja sitten Liivin
ratsuväessä. Venäjän sodan alkaessa 1056 B.

oli Suomessa ja hänelle uskottiin Viipurin puo-
lustus. Hän paransi kaupungin varustukset ja
kutsui talonpojat, vieläpä lukiolaiset ja koulu-
pojut aseisiin sekä uskalsi harjaantumattomine
joukkoineen tehdä useita hyökkäyksiä, jotka
kaikki menestyivät. Niinpä valloitettiin venä-
läisten leiri Taipaleen kauppalan luona, ja Käki-
salmea koetettiin auttaa. Viimemainitulla ret-

kellä venäläiset lyötiin Raudun kirkolla 14 p.

heinäk. Tämän kautta pelastui maamme uusi-sta

hyökkäyksistä. B. ylennettiin ansioistaan ken-
raalimajuriksi ja oli myöhemmin maaherrana
sekä päällikkönä Käkisalmessa. Hän eli vielä

1670. G. R.
Burmester [biir-J, Willy (s. 1869), saks.

viulunsoittaja, kotoisin Hampurista, Joachimin
oppilas. Esiinnyttyään ensin Berliinissä (1891)
suurem])aa huomiota herättämättä B. oleskeli

muutamia vuosia Suomessa, jonka jälkeen uudel-
leen Berliinissä 1895 esiinnyttyään herätti niin

suurta huomiota, että mainittiin kunnianimellä
„Paganini redivivus". B. on tehnyt useita kon-
serttimatkoja ja tullut kuuluksi oivallisesta tek-

niikastaan.

Burne-Jones [hsn-diounzj. Sir Edward
(1833-98), engl. taidemaalari, kuuluu prerafae-

liittisen taidesuunnan
nuorempaan siikupol-

veen. B.-J. oli teo-

logian yliopi)ilaana

Oxfordissa, kun 1856

Dante Gabriel Ros-

setti ja Williani Mor-
ris herättivät hänessä
halun antautua tai-

teilijanuralle. Hänen
ensimäiset työnsä oli-

vat koristeellisia .som-

mitteluja goottilaisia

kirkonakkunoita var-

ten, mutta vasta 1877

hän eräässä näytte-

lyssä herätti maalauk-
sillaan erikoista huo-

miota, ja sittenkuin Eossetti oli kuollut, tuli

hänestä tämän välitön seuraaja ja prerafaeliitti-

suunnan päämies.
Prerafaeliiteistä B.-J. on eniten muinaissävyyn

kallistuva ja valitsee aiheensa satujen, keski-

aikaisten legendojen ja mystiikan maailmasta.

Illirnt-Jnlirs,

Hänen taiteessaan vallitsee todellisuutta vierova,

väsynyt ja unelmoiva tunnelma, joka johtaa mie-
leen myöhäiskeskiajan romantiikan. Romantikko
ja idealisti B.-J. onkin perusluonteeltaan. Hänen
taiteensa suoranaisina esikuvina ovat olleet 1400-

luvun italialaiset, etenkin Botticelli ja Mantegna,
joista edellinen on vaikuttanut häneen tyylitte-

lyllään sekä kaihomielisillä kauneustyypeillään
ja jälkimäinen dekoratiivisella taiteellaan. Mutta

Buruc-JonesiD ..Kuningas KiifHtua ja kerjälaistyttii**.

kun näiden italialaisten mestarien henkilökuvissa
tapaa sykähtelevää elämää ja kun B.-J:in opet
tajankin Rossetti'n taiteessa on voimakas pohja-

virtaus intohimoisesti värähtelevää aistillisuutta

niin ovat B.-J:in henkilöt pelkkiä aavehahmoja,
miehet naisellisia ja naiset sukupuolettomia,
kaikki hermostuneita, hentoja ja verettömiä
On kuin B.-J:in tauluissa lakkaamalta esiintyi

sivät samat tyypit, samat solakat naiset ja uinai

levät nuorukaiset. Hänen taulujensa varsinainen
arvo perustuu enemmän omituisen runolliseen

tunnelmasisällykseen kuin puhtaasti taiteellisiin

ominaisuuksiin. Kuitenkaan ei miltä puutu il-
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meistä koristeellista vaikutusta, joka jolituu hie-

nosti harkitusta sommittelusta, kirkkaista ja

sopusointuisista, vaikka ei todenmukaisista vä-

reistä seka goottilaismallisista, yhdensuuntai-
sesti pystysuorista viivoista, jotka antavat
hänen maalauksilleen tyylitellyn ja soitannol-

lisen viivataiteen leiman. Huomattavimpia
niistä ovat esim. ..Venuksen peili", ..Luomisen
enkelit", ..Rakkaus raunioiden keskellä", „Ku!-
taiset portaat" ja „Kuningas Kofetua ja kerjä-

läistyttö".

"Uudenaikaisen taideteollisuuden uudistaja \V.

Morris sai B.-J;ista uutterimman avustajansa.
Suuren, miltei tärkeimmän osan B.-.J:in taitei-

lijatoiminnasta muodostavatkin- oikeastaan hänen
piirustuksensa ja sommittelunsa lasi-ikkunoita,

mosaiikkeja, seinäverhoja (gobeliineja) ja kir-

jojen kuvitusta varten. [..The ^Vork of E. B.-J."

(1900, kiisittää n. 100 kuvajälj.) ; Malcolm Bell.

„Sir E. B.-J., a record and a review" (1898, saks.

pain. 1902) ; R. de la Sizeranne, ,.La peinture
anglaise eontemporaine".] E. R-r.

Burnes /65h2/, S i r Alexander (1805-41),

skotl. tutkimusmatkailija, oli upseerina Itä-

Intiau kauppaseuran palveluksessa, matkusti
v:sta 1830 Keski-Aasiassa. Surmattiin Englan-
nin hallituksen lähettiläänä Kabulissa. Hänen
matkansa ja tutkimuksensa ovat suuresti edistä-

neet m. m. Induk.sen jokilaakson sekä Kaspian-
meren ja Amu-Darjan välLsten maitten tunte-

mista ja tuottaneet tekijälleen suurta mainetta.
Burnet [Unit], Gilbert (1643-1715), engl.

piispa, .synt. Edinburghissa; opiskeli Aberdee-
nissa lakitiedettä, mutta antautui jo 18-vuotiaana
kirkon palvelukseen; mielipiteiltään hän oli mal-
tillinen presbyteriaani ; Jaakko II:n ryhtyessä
hallitukseen hän pakeni Hollantiin ja asettui yh-

teyteen Vilhelm Oraanialaisen kanssa, ja tämä,
noustuaan Englannin valtaistuimelle, nimitti B:n
1689 Sali.sburyn piispaksi; täten tuli B:sta myös
ylähuoneen jäsen, jona hän ajoi uskonnoll. su-

vaitsevaisuuden asiaa; kirkollisissa asioissa hän
oli Vilhelm kuninkaan vaikutusvaltaisin neuvon-
antaja. Hänen teoksistaan mainittakoon: ,.His-

tory of the reformation of the church of Eng-
land" (3 nid. 1679-1714, uusi pain. 188G)

;
„nist.

of my own time" (uusi pain. 1897). K. O.

Burnett [banit], Frances, synt. Hodg-
son (s. 1849), Englannissa synt., Ameriikassa
elävä naiskirjailija, nykyään toisissa naimisissa
kirj. Stephen Townsendin kanssa. Suurimman
menestyksen hän on saavuttanut vuorimies-
elämää kuvailevalla „That lass o' Lowrie's" ro-

maanillaan. Hänen kertomuksistaan lapsille on
onnistunein ..Little lord Fauntleroy" (suom.
„Pikku lordi"). B:n myöhemmistä teoksista mai-
nittakoon .,A lady of qualily"(suom. ,,C!orinda")

.

Bumey /65ni7, Charles (1726-1814), engl.

urkuri, säveltäjä ja musiikkikirjailija ; ensimäi-
nen Palestrinan aikaisen kuoromusiikin julkai-

sija (1771). /. K.
Burnouf [hyrnuJJ, Eugene (1801-52). mai-

nio ransk. orientalisti, toimi v:sta 1832 kuole-

m.aansa saakka sanskritin professorina Pariisin
„Coll5ge de France"ssa. Päli-kielen tutkimuksil-
laan hän raivasi tietä buddhalaisuuden tunte-

miselle. Käänteentekevästi vaikuttivat Zend-
avestau tutkimukseen hänen teoksensa ,.Vendidad
Sade" (1829-43) ja „Commentaire sur le Yajna"

(1833). Muinaispersialaisten nuolenpääkirjoitus-
ten selittämistäkin hän edisti. [Barthölemy Saiut-
Hilaire, „Eugöne B., ses travaux et sa correspon-
dence" (1892), Berger, „Eug6ne B." (1893).]

A'. T-t.

Burns [hänz], John (s. 1858), engl. työväen-
johtaja. B. kasvoi köyhissä oloissa, siirtyi jo

kymmenvuotiaana koulusta ansiotyöhön ja tuli

konetyöntekijäksi, mutta opiskeli sen ohessa
omin päin. Tultuaan sosialistiksi hän v. 1883
rupesi ,.Social democratic federation"in jäse-

neksi ja saavutti siinä pian johtavan aseman.
1889 B. johti työväelle edulliseen päätökseen
suuren satamatyömiesten lakon, joka oli alkuna
ammattitaitoa vailla olevan työväen ammatti-
yhdistysliikkeeseen. Hän oli jonkun aikaa tämän
uuden liikkeen johtomiehiä, ja suureksi osaksi

hänen vaikutuksestaan se pian menetti jyrkästi

so.sialistisen värinsä. B. on myöskin toiminut
hyvin tarmokkaasti kunnallisen politiikan alalla,

vai sinkin Lontoon kreivikuntaueuvosto.ssa. joka
on työväenpolitiikassaan yleensä noudattanut
sitä ohjelmaa, jonka B. esitti sen ensimäisessä
istunnossa 1889. 1892 hän valittiin parlament-
tiin ja 1905 äsken muodostetun työväenpuolueen
puheenjohtajaksi. B. on voimakas puhuja ja

etevä järjestävä kyky ja tätä nykyä luultavasti

Englannin työväenliikkeen arvossapidetyin mies.

Oltuaan aikoinaan hyvinkin jyrkkä sosialisti

hän sittemmin on joutunut niin lähelle vapaa-
mielistä puoluetta, että hän 1906 rupesi vapaa-
mielisen ministeristön jäseneksi. J. F.

Burns [hSnz], Robert (1759-96), skotl. ru-

noilija, maailmankirjallisuuden kuuluisimpia lyy-

rikkoja, synt. Skotlannissa
lähellä Ayria 25 p. tammik.
1759. Hänen isänsä oli

vuokratilallinen ja B;nonia
nuoruus samoinkuin suurin

osa hänen loppuelämääusä-
kin kului enimmäkseen ah-

taissa maalaisoloissa; hän
oli vuoronperään vaate-

tavarakauppiaana, maan-
vuokraajana, tulliniiehenä,

muttii iKinrn tulinen, clokas

runoilijaluonteensa ja epä-

suotuisat olosuhteet estivät

häntä menestymästä mil-

lään näistä aloista. Vv.
1786-88 B. vietti, saavutettuaan sitä ennen suuren
menestyksen runoilijana, Edinburghissa, jossa

hän oli kirjallisen yleisön hemmoteltu suosikki,

mutta palasi sieltä takaisin maalaiseen yksinäi-

syyteensä, mennen naimisiin aikaisemman lem-

mittynsä, maalaistytön Jean Armow'n kanssa.
— Saamaansa niukkaa Jfouluopetusta hän oli

itse täydentänyt laajalla lukemisella, tutustunut

jo nuorena Shakespeareen ja Popeen, jopa

Lockeen ja Bayleenkin sekä myöskin skotlanti-

laiseen kansanrunouteen ja tarinoihin, jotka

tulivat tähdellisesti vaikuttamaan hänen runou-

teensa. Runoilijaksi hänet oli virittänyt rak-

kaus erääseen maalaistyttöön, jolle, ,,Handsome
Neir'ille hän oli sepittänyt ensimiiisen runonsa.
Lemmenrunoilijana B. pysyikin kautta koko elä-

mänsä, ja ovat hänen tulisen, syvän tunteen läpi-

tunkemat, luonnonraikkaat ja herkät rakkaus-
laulunsa hänen runoutensa mestariteoksia. Niitä

Robert Biu-ns.
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hän sepitteli useille ihastuksensa esineille, joista

kuuluisin on Mary Campbell, ,,Highl!xnd Mary",
jolle hän on omistanut ihanimmat, tunlehikkaini-
mat laulunsa. Paitsi lemmenrunoilija B. on
yksinkertaisen välitön, raitis luonnonrunoilija,

antaen ihmeellisen terveen elävän tunnelman
ihmisen läheisyydestä luonnon salaisen elämän
kanssa. Myöskin poliittisia runoja B. on innos-

tuneena Hanskan vallankumouksen aatteisiin kir-

joittantit, sekä kansanomaisia ivarunoja, var-

sinkin tekopyhiä hengenmiehiä vastaan. Runonsa
B. kirjoitti skotlantilaisella maalaismurteella.
[Lockhart, „Li£e of Robert Burn.s" (1828, vii-

meksi 1907), Angelier, „Kobert Burns'' (1893,

2 nid.) ; vrt. myöskin Carlylen, B:n maamiehen
lausuntoja hänestä kirjoissa ,,Essays I" ja „He-
roes and heroworship".] V. K-i.

Burnside [bSnsaidJ, A m b r o s e E v e r e 1

1

(1824-81). amer. kenraali, tuli 1847 tykistö-

upseeriksi, otti 1853 eronsa sotapalvelukse.sta,

mutta tarttui taas aseisiin pohjoisvaltioiden puo-
lella kansalaissodan puhjetessa 18G1. Ensimäi-
sessä taistelussa BuU-Runiu luona urhoollisuutta

ja kylmäveri.syyttä osoitettuaan hän tuli brigadi-

kenraaliksi, otti osaa Potomacin armeian uudel-

leen järjestämiseen, teki 1802 sotaretken Pohjois-

Carolinaan, oli niiden sotatointen johtajia, joilla

Lee saatiin Marylandista karkoitetuksi ja nimi-

tettiin vuoden lopulla Potomacin armeian yli-

päälliköksi, mutta joutui Frederieksburgissa tap-

piolle ja menetti ylipäällikkyyten.sä, jonka jäl-

keen hän Grantin johdossa taas toimi menestyk-
sellil Virginiassa. 1860 hän otti eronsa ja oli

18t)tl-09 Rhode-Islandiii kuvernöörinä. K. B:dt.

Burnus (arab.), itämaalaisten käyttämä vil-

lainen, tavallisesti valkoinen, pääpussilla varus-
tettu viitta. K. T-t.

Bursa, Turkin kaupunki Vähässä-Aasiassa, ks.

B r u s s a.

Bursa Fabricii, lintujen yhteissuolen seinässä

oleva pieni, rauhasia sisältävä, pussimainen
lisäke. K. M. L.

Burschenschaft, nimitys, jota ensin käytet-

tiin niistä ylidppihisyhdistyksistä, joita perus-

tettiin Saksan yliopistoissa Napoleonia vastaan
(1813-15) käytyjen vapautussotien synnyttämän
kansallisen innostuksen vaikutuksesta. Niiden
päätarkoituk.sena oli „pitää vireillä ja kehittiiä

Saksan kansan yliteyden ja vapauden aatetta".

Samalla oli toimittava läheisen yliteyden aikaan-
saamiseksi ylioppilasten kesken ja sak.salais-kris-

tillisessä hengessä kehitettävä ruumiin ja sielun

voimia. Ensimäinen B. perustettiin .leiiaan 1815.

Wartburgissa 1817 vietetyssä uskonpuhdistuksen
muistojuhlassa .syntynyt ajatus yleisen saksa-

laisen B:n perustamisesta toteutui seur. v. 1818.

Mutta tämii nuorisoliike ei ollut Saksan silloisten

hallitusten mieleen; kun ylioppilas Sand 1819

murhasi Veniljän vakoojana pidetyn Kotzebuen,
lakkautettiin kaikki B:t samana vuonna ja

vapaamielistä nuorisoa ruvettiin vainoamaan.
Siitä huolimatta B:t kuitenkin virkosivat pian
uuteen eloon salaisina yhdistyksinä, joilla oli

valtiollisia tarkoituksia. Kun v:n 1830 jälkeen

muutamat niistä ottivat tehokkaasti osaa valtiol-

liseen agitatsioniin, oli seurauksena uusia anka-
ria tutkinto- ja rankaisutoimenpiteitä. (Vrt.

Fritz Reuter, „TJt mine Festungstid".) Mutta
sittenkuin ne v. 1848 olivat saavuttaneet täyden

toimintavapauden, ei niillä ole ollut valtiollista

merkitystä. Tätä nykyä suuri osa Saksan B:eja

on ryhtynyt ..Allgemeiner Deputierteu-Konvent"
(A. D. C.) nimiseksi liitoksi. Sitä paitsi on joka
yliopistossa B:eilla erityinen „Dpputierten-Kon-
vent". A. D. C:n äänenkannattaja on „Bursehen-
schaftliche Blätter". [Kalb, „Die alte B.";

Heyck, „Deutsche B."] (J. F.)

Burtassit (arabialaisten b u r t a s, b u r d a s)

,

eräs kansa, joka arabialaisten kirjailijain mu-
kaan asui kazarien (ks. t.) läheisyydessä, näiden
ja bolgaarien (ks, t.) maan välillä (Kaakkois-
Venäjällä) ; heidän kielensä erosi sekä kazarien
että myös bolgaarien kielestä ; kesin he asuivat
jurtissa, talvisin puurakennuksissa. Ibn-Dastan
kertomuksen mukaan he kuuluivat kazarien
vallanalaisuuteen, sotajoukkoa heillä oli 10.000

ratsumiestä, luonteeltaan he olivat sotaisia, muo-
doltaan kauniita : heidän elinkeinoinaan olivat

maanviljelys, mehiläishoito ja vars. turkistava-

rain valmistus: uskonto pakanallinen (myöhem-
mät arab. kirjailijat sanovat heitä muhametti-
laisiksi). — Chwolson arvelee b.-ien asuneen Oka-
joen alajuoksulla, jonne he muka asettuivat jo

9:nnellä vuosisadalla; 13:nnen vuosis. keskivai-

heilla Piano Carpini, joka nimittää heitä ,,bruta-

keiksi", sekä n. s. Stepennaja kniga (eli kronik-
kojen yhteenveto) mainit.see heidät mongolien
vallan alaisten kansojen joukossa. B.-ien kansal-
lisuudesta ei olla selvillä. [„Simbirskij Sbornik",
II ; Chwolson, „Izvestija o hozarah. burtasah,
bolgarah, madjarah, slavjanah i russah", Piet.

1869.] (Y. \\.)

Burton [hain]. Sir Richard Francis
(1821-90), engl. tutkimusmatkailija ja orien-

talisti, indobrittiläisen armeian upseeri. B.

matkusti Intiassa, kävi Medinassa ja Mekassa
(1853), teki Speken (ks. t.) kanssa 1857 ret-

ivcn Etelä-.\frikan sisäosiin, jolloin Tanganjika-
järvi löydettiin. Myöhemmin K, matkusti .\me-
riikassa: hän kävi Utaliin valtiossa, Brasiliassa
ja Paraguayssa ja oli Englannin konsulina Fer-
nando Possa, Tämän jälkeen B, vielä matkusteli
Syyriassa, Islannissa sekä Arabian vanhassa
Midianin maakunnassa. B. oli harvinaisen sy-

västi perehtynyt itämaitten, erittäinkin Arabian,
kieliin ja rahvaan oloihin. Parhaana todistuk-
sena tästä ovat hänen tekemänsä ,,1001 yötii"

teoksen käännös ja hänen siihen Uittamansa
monipuoliset s.ditykset („The book of a thou-
siind nights and a night", 16 nid. 1885-88).

B. kuoli Englannin konsulina Triestissä. V. 1893
julkaistiin hänen kootut teoksensa (..Memorial
edition") englannin kielellä. (K. T-t.)

Buru (Boeroe 1. B u r o) , Molukkeihin.
.\mboinan residenttikuntaan kuulina saari,

ympäröivine saarineen n. 9.710 km', 15,000. enim-
mäkseen pakanallista as. (sisämaansa alfuureja,

rannikolla vähän islamia tunnustavia malaijeja).
Saaren sisäosa on vuorista (aina 2.600 m yi.

merenp.), tiheätä metsää knsvavaa. Täältä saa-

daan arvokkaita puulajeja, dammarahartsia, rot-

tinkia ja ennen kaikkea kajeput-öljyä. jota vie-

dään kaupaksi saaren pääpaikasta Kajeli-lahden
rannalta. (Vr. S-m.J
Buru, Kap B., B.-n i e m i, Aasian eteläisin

niemi Malakan niemimaan lounaiskulmassa.
Sijait.see 1° 16' pohj. lev. ja 103° 31' it. Greenw.
Malaijil. nimi Tnnjong-Bulus.



1361 Busby—Busmannit 1362

Busby [basbi], Thomas (1755-1838), engl.

urkuri ja musiikkikirjailija
;
pääteos: „Yleiiieii

musiikinkisloria" (1819). I. E.
Busch, Wilhelm (1832-1908), saks. pila-

kuvien piirustaja, alkoi 1850-luvuu lopulla pii-

rustaa kuvia ja kirjoittaa runonpätkiä pila-

lehteen ,,Fliegende Blätter". Hän on myös jul-

kaissut monta kuvasarjaa, joihin hän on sepittä-

nyt leikillisen tekstin. B. on tyyliltään roman-
tikko, samalla kertaa syvästi persoonallinen ja

perisaksalainen. Hänessä ilmenee aito saksalai-

nen halu katsoa kaikkea filosofeeraavin silmin

,,iäisyyden näkökulmalta", mutta sentimentaali-

suudesta on hänen miehekäs luonteensa kokonaan
vapaa. Tällä jyrkästi antiklerikaalisella taiteili-

jalla on Saksassa ollut käänteentekevä merkitys
pilakuvien alalla. [W. Busch-Album, 9:s pain.

Munchen 1902.] E. R-r.

Busehr ks. B u s i r.

Busento, joki Elelä-Italiassa ; sen pohjaan
länsigootit 410 hautasivat Alarik kuninkaansa
ruumiin.
Bushmannit ks. Busmannit.
Bush-neekerit ks. M a r o n-n e e k e r i t.

Business [hiznas] (engl.), „afääri'", liike,

toimi, asia.

Busir [-l'r] (Busehr 1. Abuschehr),
Persian tärkein satamakaupunki Farsistanin
maakunnassa. Persian-lähden rannalla, n. 15,000

as. Satamaan tuli ja siitä lähti 1906 593 laivaa.

B. harjoittaa kauppaa; siellä on villa- ja ase-

tehtaita. Englantilaiset miehittivät sen 1909.

Buskerud, amtti Norjassa Kristiaanian hiippa-

kunnas,sa, 14,817 km=, 'll2,743 as. (1900), josta

71 knr ja 31,243 as. lankeaa kaupunkien
(Drammen, Kongsberg, Honefoss ja

Holmsbu) osalle. Pääelinkeinot ovat karjan-
hoito, maanviljelys, metsänhoito ja tehnasteol-

lisuus. Myös vuorityö on tärkeä; mainittavin on
Kor.gsbergin hopeakaivos. B:n pääkaupunki on
D r a m m e n. ('W. S-m.J
Buslaev [-ä'je-], Fedor Ivanovits (1818-

97), ven. kansanrunouden ja taidehistorian tut-

kija, oli yliopistolukunsa lopetettuaan ja laajan
ulkomaanmatkan tehtyään Moskovan yliopiston

venäjän kielen ja kirjallisuuden dosenttina ja

1861-81 saman yliopiston vars. professorina

luennoiden muinaisvenäläistä ja bysanttilaista

taidehistoriaa. Tällä alalla hän on julkais-

sut tärkeän teoksen Ilmestyskirjan ja sen seli-

tysten vanhoissa käsikirjoituksissa tavattavista

kuvista (Tolkovyj apokalipsis, 18S4). Kansan-
runoutta ja muinaisvenäläistä taidetta käsitte-

lee teos ,,Historiallisia tutkielmia venäläisen
kansanrunouden ja taiteen alalta" (1861). Taval-
laan jatkoa siihen on „Kansanrunous" (1887).

Aikoinaan tärkeä muinaisvenäläisten tekstien
kokoelma oli „Slaavilaisen kirkkokielen ja

muinaisvenäjän kielen muistomerkkien historial-

linen lukemisto". B. on myöskin julkaissut ensi-

mäisen ,,Venäjän kielen historiallisen kieliopin"

(1858). Venäjän kielen opetuksen alalla oli

hänen laajalla teoksellaan „Äidinkielen opetuk-
sesta" (1844) suuri merkitys. J. J. 31.

Busmannit (holl. bosjesmans = ,.pensaikko-
ihmiset", engl. bushmeu ; oma nimitys xäti t.

sakiia, „vakinaispsti asuvat", „alkuasukkaat";
kafferien kielellä abatna, „jousimiehet" ; ks.

kuvat aulua Afrikkalaisia kansa n tyyp-

pejä kuv. 1), pieniin joukkoihin jakaantunut,
nähtävästi Etelä-Afrikan alkuasukkaisiin kuu-
luva kansanryhmä. B. asuvat hottentottien ja
betsuana-kansojen (ks. n.) alueitten välillä

sisämaan erämaantapaisilla ylätasaugoilla,
missä, kulkien paikasta toiseen, elävät „kokoo-
jina" ja metsästäjinä ja ovat melkein aina
sodassa naapureittensa kanssa. He ovat pieniä,
n. 140-144 cm pitkiä, rumia ja laihoja, nuttta
notkeita ja erittäin kestäviä; iho ou vaalean-
ruskea, kellertävä ja tulee aikaisin ryppyiseksi

;

tukka on musta ja villakarvainen. Luonteel-
taan he ovat hitaita, laiskoja, raakoja ja julmia
sekä saaliin- ja ryöstönhinioisia. B. kulkevat
melkein alastomina; kupeillaan ou heillä vyö;
joskus he heittävät hartioilleen petoeläimen tal-

jan suojaksi yökylmää vastaan. Vaikkakin
heidän pukunsa on näin alkuperäinen ja vail-

linainen, ou heidän siveydentilansa parempi
kuin naapurikansojen keskuudessa; sitä paitsi

pohjoisempana asuvat b. ovat etelässä asuvia
heimolaisiaan kehittyneempiä. Hyvin harvoin
he rakentavat itselleen pieniä kurjia ruoho-

liusiuanni-ty\ ppeja.

majoja talii viljelevät villiä hnni|)pua, jota

polttavat nautintoaineena. Tavallisesti he yöksi
hakevat suojaa luolista, kallion-rotkoista tahi

vanhoista termiitinpesistä, eivätkä harjoita

maanviljelystä eikä karjanhoitoa. Hätätilassa,

kun riistausaanti on huono, b. syövät muurahai-
sen-munia, kukkien hunajaa, juuria ja sipuleja.

Petoeläimiä he pyydystävät kuoppia kaivamalla
ja ampuvat riistansa tahi vihollisensa taitavasti

myrkytetyillä nuolilla, joita heidän naapurinsa
eivät käytä: he olivat siitä syystä ennen hyvin
peljättyjä. Heidän suuri vapaudenrakkautensa
ja tottumuksensa vaelteluun ovat tehneet kaikki

sivistyttämi-skokeet mahdottomiksi; mutta mo-
net seikat ovat osoittaneet, että b. panevat arvoa
hy\älle kohtelulle, mikä kuitenkin harvoin hei-

dän osakseen on tullut. Heidän käsityksensä

omistusoikeudesta on hämärä, ja usein sattu-

neet karjan-varkaudet ovat tehneet heidät viha-

tuiksi ja antaneet naapureille yhä uudelleen

aihetta heidän ahdistamiseensa. — Vastakohtana
näille ominaisuuksille on heidän verrattain kor-

kealle keliittynyt soitannollinen ja muoto-ais-

tinsa. Jälkimäinen tulee näkyviin ja on säily-

nyt lukuisissa kalliopiiriustuksissa, joissa kuvat-
tujen, vars. eläinten muodoissa usein huomaa
kehittyneempää muotokäsitystä, kuin esim. van-
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Buänianuilainen goransuiltnjn.

hojen egyptiliiistenkin kuvapiirustuksissa. —
Busmannien kieli on muodoista köyhä

:

uuiuteu mainit-

takoon, että

siinä esiintyy

-ikä prefiksejä

että suffikseja,

ilonikollisuus

ilmaistaan sa-

nan kahdistumi-
sen kautta. Ään-
nerakenteelle

omituisia ovat
u. s. maiskutus-
äänteet, joita

.-iiuä on vielä

enommäu kuin
hottentottien

kielessä. Luku-
sanoja heillä on
vain yhdestä
kahteen. B:n

kielen eri murteet eroavat toisistaan sangen suu-

resti. — B. asuivat ennen sangen suurella alueella.

mutta yhä laajemmalle etenevä uudisasutus ja

viljelys ovat tunkeneet heidät kauemmas, karum-
piin seutuihin, missä toimeentulo käy yhä vai-

keammaksi. Xäin ollen b., kuten muutkin alhai-

sella kehityskannalla olevat kansat, joita vah-

vemmat ja kehittyneemmät ahdistavat, nykyään
kävvät varmaa perikatoaan kohti.

w. s-m. n". IV.;

Bus-ueekerit ks. M a r o n-n e e k e r i t.

Busnois fhynuu'], Antoine (k. 1492), alan-

koni, kuorosäveltäjä, tuli 14G7 laulajaksi Bur-
gundin herttuan Kaarlo Rohkean kappeliin.

/. 7t.

Busolt, Georg (s. 1850), saks. historioitsija,

yliop. professori Kielissä 1881, Göttingenissä
1897. Pääteokset: „Die Lakedaimonier und
ihre Bundesgenossen" (1878), ..Griechisehe Ge-
schichte bis zur Schlacht von Chaironeia" (1-3;

1885-97; 1-2 toin. pain.; 1893-95), „lJie grie-

chischen Staats- u. Reehtsaltertiimer" (2 pain.

1892). E. R-n.
Busoni fö'-]. Ferruccio (s. 1866), it. pia-

nisti ja säveltäjä, lSSS-90 opettajana Helsingin
Musiikkiopistossa, asettui 1894 Berliiniin, on
pianolle sovittanut Bachin urkuteoksia ja jul-

kaissut Bachin .,Das Wohltemperirte Klavier"
pedagogisine huomautuksineen. /. K.
Bussang, Borugungin (ks. t.) maakunnan

pääpaikka Afrikassa Niger-joen varrella; n. 10-

12,000 as.

Bussler, Ludwig (1838-1901), saks. mu-
siikkiteoreetikko, jonka monista opplkirjoi-sta

eräät ovat meilläkin käytäntöön iiiiässeet. Muu-
tamat hänen alkuunpanemistaan uudistuksista
ovat saaneet pysyvän merkityksen. /. K.

Bussoli (ransk. hnusnnle) , kone, missä on
magneettineula, asteikko ja diopteri tahi kauko-
putki : sitä käytetään kulinanmittauskoneena ja

sunnnanmäärääjänä maanmittauksessa.
(V. V. K.)

Busuluk 1-u'k], piirikaupunki Venäjällä Sa-

maran kuvernementissa, 14,471 as. (1897). piiä-

asiallisesti kasakoita ja tataareja. B. sijaitsee

Samara-joen (Volgan syrjäjoen) samannimisen
lisäjocn ja Orenburgin radan varrella. Harjoit-

taa maanviljelystä, mehiläis- ja karjanhoitoa
sekä puutavarakauppaa. Vuosittain kolmet suu-
ret markkinat. (W. S-m.)
Busurman 1. b a s ti r m a n 1. b e s s e r m a n

nimellä kutsuttiin Venäjällä aikoinaan niitä

korasanilaisia (muhamettilaisia) kanppamiehiä,
jotka mongolilaisvallan aikana olivat ottaneet
veronkannon arennille. Nimi on „väännös" sanaa
,,musulman" (= mohamettilainen)

.

Busö, saarikylä Tammisaaren maaseurakun-
nassa lähellä Jussarötä.
Butaani, kemialliselta kokoumukseltaan hiiltä

ja vetyä (C,H„). Tunnetaan kaksi eri butaania;
molemmat ovat kaasumaisia aineita. Normaali
b., jota on vuoriöljyssä, nesteytyy -f 1'':ssa, iso-

butaani W. B.

Buteo ks. Hiirihaukka.
Buter ks. Mari a-T heresian taalari.
Butler [ball3j, E d w a r d D u n d a s (.s. 1842)

,

engl. oppinut, British Museumin kirjaston-assis-

tentti. Tuntien perusteellisesti suomalaisen, sa-

moinkuin myös unkarilaisen kirjallisuuden hän
on tehnyt sitä tunnetuksi kotimaassaankin kir-

joittamalla engl. aikakauskirjoihin ilmoituksia
ja katsauksia kirjallisuuteemme, vieläpä kään-
tämällä englannin kielelle B. F. Godenhjelmin
..Oppikirjan suomalaisen kirjallisumlcn histo-

riassa" (..Handbook of the history of Finnish
Literature" 1S9G) ja Valfr. Vaseniuksen ,.Piir-

teitä Suomen kirjapainon historiasta" (..Outlines

of the historv of printiug in Finland" 1898).

A. K.
Butler [hutia], Samuel (1612-80), engl.

kirjailija, hänen pääteoksensa on keskeneräi-
seksi jäänyt .,Hudibras" runoelma, Cervantesin
Don Quijoten esikuvan mukaan kirjoitettu iva-

kuvaus puritaanien ahdasmielisyydestä ja ti'es-

kentelystä. Runoelman sankarina on Sir Ihidi-

bras, pedanttinen ja riitelynhaluinen presbyte-
riaani. paksumahainen. pitkäpartainen kyttyrä-
selk;i, joka aseenkantajansa, räätäli Kalphin ke-

ralla lähtee seikkailuretkelle taistelemaan rah-
vaan huvituksia vastaan. Runon iva on vähän
katkerata. mutta siinä sinkoo näppäriä sukke-
luuksia ja osaavia hyökkäyksiä puritaanien
takaperoista ahdasmielisyyttä vastaan. B:n
muutkin runot ovat satiirisia. Y. K-i.

Butleri (amer.suom., < engl. butler), mies-
tarjoilija, pöytäpalvelija.
Butlerov. Aleksandr (1828-86) , tunnettu

ven. kemisti. B. on julkaissut tärkeitä tutki-

muksia alifaattisista hiilivedyistä ja alkoho-
Uista. tutkinut perinpohjin hiilivet)'jen ja nii-

den derivaattien isomeria-suhteita; näillä tutki-

muksilla on ollut perustava merkitys nykyisille
orgaanisten aineitten sisäisesti! kokoumuksesta
tehdyille teorioille yleensä. Hiiliyhdistysten sys-

tematiikan B. on esittänyt teoksessaan „Lehr-
buch der organischen Chemie". (XV. B.)
Butomus umbellatus, s a r j a r i m p i. on ko-

meimjiia vesikasvejamme; vaakasuorasta juura-
kosta kohoavat 3-sännäiset, tasasoukat lehdet ja

vana, jonka latvassa vaaleanpunaiset kukat ovat
sarjassa. Tärkkelyspitoista juurakkoa voi käyt-
tää hätäleipänä. Kasvaa ]iehmeällä savipohjalla
joissa, järvis.sä j. n. e.

Butt fhdtj. Isaac (1813-79). irl. politikko.

tuli IS.^O taloustieteen professoriksi Dublinin
yliopistoon, toimi v:sta 1838 asianajajana, m. m.
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väsymättömällä tarmolla 1S65-69 puolustaen
vangittuja feeniläisiä, ja oli jo aikaisemmin ( 1833)

aloittanut työskente-
lynsä kirjallisella

alalla. Valtiolliseen elä-

mään hän myös jo var-

sin nuorena rupesi ot-

tamaan osaa. Ensi ker-

ran hänet valittiin ala-

huoneeseen 1852; kui-

tenkin hän vasta v:sta

1871 lähtien politik-

kona tuli kuuluisaksi.

Hän oli Homerule-puo-
lueen jperustaja ja ensi-

mäinen johtaja, mutta
jo ennen hänen kuole-

Butomus umbetlatus. a juurak- maansa syrjäyttivät
ko, !. emiö, c tuppiloita. j^r^^pt puolueen nuo-

remmat jäsenet, joiden

jyrkkää esiintymistä ja jarrutuspolitiikkaa hän
ei hyväksynyt. K. B.dt.

Butte [bat], kaupunki Yhdysvalloissa Mon-
tanan valtiossa, 30,470 as. (1900). Harjoitetaan

vuorityötä (vaskea, hopeata, kultaa) ; sulatus-

laitoksia. Suomalaisia n. 1,600 (1904).

Buttlar, Rudolf von (1802-75), saks. met-

sänhoitomies. Keksinyt n. s. B:n istutusraudan,

jota ennen aikaan hyvin yleisesti käytettiin

varsinkin 1-2 vuotisia männyntaimia hiekka-

maahan istutettaessa. B:n rautaa on käytetty
paljon Suomessakin. A. C.

Buttmann (alk. Bo u demon t), Fhilipp
(1764-1829), saks. filologi, akatemian jäsen ja

kirjastonhoitaja Berliinissä. Pääteokset: „Grie-

chisfhe Grammatik"(1792, 22:s pain. 1869) ,
„Aus-

fiihrliche griechische Sprachlehre" (1819-27, 2?nen
jiain. 1830-39). „Lexilogus" (1818-25, uusi pain.

1800-05), ,.Mythologus" (1828-29), ynnä teksti-

julkaisuja (Sophokleen „Philoktetes", Aratoksen
„Pha?nomena" y. m.) E. R-n.

Buturlin [-i'-], Dmitrij Petrovits
(1790-1849), ven. kenraali ja sotakirjailija, otti

osaa 1809 ja 1812 sotaretkiin, oli ylimajoitus-

mestarina Turkin sodassa 1829. Nikolai keisari

nimitti hänet senaattoriksi, keisarillisen kirjas-

ton ja salaisen arkiston hoitajaksi. B. kirjoitti

useita sotahistoriallisia teoksia, niinkuin Italian

sotaretkestä 1799, Saksan sodasta 1813, Napo-
leonin retkestä Venäjälle y. m. K. O. L.

Buturlin [-i'-], Ivan Ivanovits (1661-

1739), ven. soturi, vietiin vankina Tukholmaan
Narvan taistelun jälkeen useiden muiden venä-

läisten kenraalien mukana. Eräs pakoyritys 1703

ei onnistunut, ja vasta 1710 hän pääsi vapaaksi,

hänet kun vaihdettiin kenraalimajuri Meijer-

feldtiin. B. otti sen jälkeen osaa 1713 Suonien
valloitukseen, ja sai 1716 erään laivaston pääl-

likkyyden, jonka Rostockista piti hyökätä Etelä-

Ruotsiin; tämä yritys ei kuitenkaan onnistunut.

B. nimitettiin 1721 ylipäälliköksi, mutta Pietari

Suuren kuoleman jälkeen hän joutui opäsuosioou,

menetti tilansa ja karkoitettiin Venäjän sisä-

osiin. K. O. L.

Butylialkoholi, hiilen, vedyn ja hapen kem.
%>'bdistys, C,H,„0. Tunnetaan 4 eri b:a, nim. 1)

normaali butylialkoholi, jota syntyy
eräänlaisessa gly.seriinin käymisessä, kiehumap.
117,5°. — 2) isobutylialkoholi, syntyy

tavallisessa käymisessä pienemmissä määrin ja

tavataan sikunaöljyssä, kiehumap. 108,4'. —
3) sekundäärinen butylialkoholi ja

4) t r i m e t y 1 i k a r b i n o 1 i.

Butylikloraali (krotonikloraali) syn-
tyy kloorin vaikuttaessa tavalliseen aldehydiin.
Veden vaikuttaessa saadaan siitä b u t y 1 i k 1 o-

ra alihydraattia, valkoista, jotenkin pis-

tävänhajuista, polttavan makuista jauhetta, jota
käytetään lääkkeenä hermokivuissa.
Butyraatit (kreik. biityros = voi) , voihapon

(ks. t.) suolat; esim. natriumbutyr.aatti, voi-

hapon natriumsuola.
Butyrometri (kreik. biityros = voi, ja metron

= mitta) 1. lakto skooppi 1. galaktos-
kooppi, koje, jolla mitataan maidon ra.sva-

määrä, joko lipeällä (laktobuty ro metri)
tai hapoilla (a c i d o b u t y r o m e t r i) . Taval-
lisimmat meillä käytännössä olevat butyrometrit
ovat Gerberin ja Lindströmin acidobutyrometrit,
joitten kummankin käyttäminen perustuu sii-

hen, että maitoon sekoitetaan väkevöityä rikki-

happoa, joka ensiksi saostaa, mutta tarkemmin,
määräsuhteessa sekoitettaessa, liuottaa maidossa
puoliliuonneessa muodossa olevan juustoaineen,
niin että rasva pääsee muista aineksista erot-

tautumaan. Keskipakoisvoiman vaikutuksesta
sentrifugaalikoneessa pyöritettäessä eroaa täl-

laisesta sekoituksesta rasva selvästi huomatta-
vaksi kerrokseksi butyrometrilasieu asteikkoon
jaettuun yläosaan, joten rasvan määrän voi astei-

kosta lukea. Sekä meijeritaloudessa että yksi-

tyisten lehmien maidon rasvamäärän tutkimista
varten järkiperäisessä karjataloudessa on bu-

tyrometreillä sangen suuri inerkit}'s. TI. N.
Butyrum [bnty-] (lat.) , voi ;B. antimonii,

antimonivoi (ks. A n t i m o n i k 1 o r i d i) ; B.

e a c a o, kakaovoi ; B. z i n e i, sinkkivoi (ks.

Sinkkikloridi).
Butzer (Bucer), Martin (1491-1551),

uskonpuhdistaja. Ensin B. oli dominikaani ja

Pfalzin vaaliruhtinaan hovisaarnaaja,
,
liittyi

1521 Lutheriin ja tuli 1523 saarnaajaksi Strass-

burgiin, jossa edisti uskonpuhdistuksen toimeen-
panoa. B. harrasti myös luterilaisuuden ja refor-

meerattujen yhteenliittymistä ja laati n. s. „nel-

jän kaupungin tunnustuksen" (1530). B. edisti

Englannin uskonpuhdistusta.
Buuuata, huonekalujen, varsinkin parketti-

lattiain kiilloiltaminen buunausvahalla, joka on
keltaisen vahan ja tärpätin sekoitus. Yleisemmin
käytetään vahasaippuaa, jota valmistetaan keit-

tämällä keltaista vahaa potaskaliuoksessa. Buu-
nausaine sivellään esineisiin pensselillä, kiillotus

toimitetaan harjalla ja villaisilla rievuilla.

Buurisota 1. E t e 1 ä-A t r i k a n sota. Eng-
lannin ja molempien buurivaltioiden, Transvaa-

lin sekä Oranjen vapaavaltion välinen taistelu

VV. 1899-1902 ylivallasta Etelä-Afrikassa. Sodan
syynä oli lilhinnä Englannin hallituksen sekaan-

tuminen Transvaalin sisäisiin asioihin. Säilyt-

tääkseen vallan buuriväestön käsissä ei Trans-

vaalin hallitus suostunut myöntämään kansalais-

oikeuksia „uitlandereille", s. o. maahan myö-
hemmin muuttaneille siirtolaisille, joista useim-

mat olivat brittiläisiä. Brittiläisen Etelä-Afri-

kan kauppaseuran ja sittemmin myöskin Eng-
lannin hallituksen pyrkimys vaikuttaa kysymyk-
sen ratkaisuun teki molempien valtojen välit
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hyvin kireiksi (vrt. myös Buurit). Lopulta
Trunsvaaliu hallitus, jonka puolelle myöskin
Oraujen vapaavaltio oli asettunut, piiiitli tur-

vautua aseisiin ja jätti lokak. 9 p. 1S09 Englan-
nin hallitukselle ultimatumin. Kaksi päivää
myölienimin alkoivat vihollisuudet.

Sodan puhjetessa aseellisten buurijoukkojen
luku nousi n. 38,000 mieheen, joista '2-i,0(J0 kuu-
lui Transvaalin, 15,000 Oraujen vapaavallion ar-

nieiaan. Englantilaisilla oli vain n. 21,000 miestä
sijoitettuina hajalleen eri paikkoihin. Sitäpaitsi

eivät nämä joukot olleet taistelukuntoisuuten-
sakaan puolesta vastustajiensa veroiset. Kun
siis buurit heti sodanjulistuksen jälkeen hyökkä-
sivät Nataliin, joutuivat siellä majailevat eng-

lantilaiset osastot varsin vaaralliseen asemaan.
Vallattuaan pari tärkeätä paikkaa maan pohjoi-

.•imma.ssa osassa buurit painuivat IJurbanin rau-

tatietä myöten eteläiin ])äin ja kävivät englan-
tilaisten puolustuslinjan kimppuun, joka ulottui

Ladysmithistä Dundeehin. Englantilaisille sat-

tui useita vastoinkäymisiä (Lombardskopin, Mod-
derspruitin ja NichoLsonsnekin luona), eivätkä
he voineet estää kenraali Joubertia (ks. t.) saar-

tamasta Ladysmithiä, jonne Natalin armeian
ylipäiUIikkö George TVhite jäi 10,000 miehen
kera. Samaan aikaan alkoivat Wesscll ja de la

Rey piirittää Kimberleytä, ja Cronje (ks. t.)

sulki eversti Badeu-Powellin osaston Mafekingiin.

Englantilaisten vastoinkäymiset olivat omiansa
varmentamaan presidentti Kriigeriu sotapolitiik-

kaa ja vaikuttivat m. m. sen, että presidentti

Steijn antoi Oraujen vapaavaltion joukkojen
marrask. 1 p. marssia rajan yli Kap-maahan.
Sikäläisen buuriväestön keskuudessa kytenyt
kapinanhenki puhkesi nyt ilmiliekkiin. Eng-
lannissa sanomat tappioista herättivät suurta
hämmästystä ja nyt ryhdyttiin laajoihin varus-
tuksiin. Etelä-Afrikkaan hihetettiin lisäväkeä

ja ylipäälliköksi Sir Buller (ks. t.). Hänen
l)iti johtaa 10,000 miestä Ladysmitliiii aviik:.!

ja turvatakseen Etelä-Natalin, jonka jiääkaupiiri-

kia Pietermaritzburgia Joubert jo läheni; lordi

Methuen eteni 9,500 miehen kera Kimberleytä
kohti, ja kenraalit Freneh ja Gataere »aivat toi-

mekseen karkoittaa Kap-maahan tunkeutuneet
viholliset sekä tukaluittaa kapinan. Pieterraa-

ritzburg kyllä saatiin pelastetuksi, mutta muissa
yrityksissä englantilaisia kohtasi kova onni.

Marrask. 28 p:nä Methuen kärsi tuntuvan mies-

luikan koettaessaan kulkea Modder-joen yli ja

joutui jouluk. 11 p. ratkaisevasti tap])iolle hyö-
kätessilän Magersfonteinin luona Cronjen asemaa
vastaan. BulUrin toiveet päästsT Ladysmithiu
avuksi raukesivat, kun hän jouluk. 15 p. teki#

varomattoman hyökkäyksen buurien asemaa vas-

taan Colenson luona, missä kenraali Louis Botha
(ks. t.) toimi johtajana.
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Jatkuvat onnettomuudet pakoittivat Englan-
nin hallituksen ryhtymään yhä suurempiin pon-
nistuksiin: varsinkin tarvittiin sotanäyttämöllä
runsaammin ratsuväkeä, jos mieli vetää vertoja

nopealiikkeisille buureille. Ennen tammikuun
loppua 1900 oli englantilaisten joukkojen luku-

määrä karttunut 130,000 mieheksi : Bullerin sijaan

oli sodan ylijohtajaksi lähtetty lordi Roberts
(ks. t.) ja hänen esikuntansa päälliköksi lordi

Kitchener (ks. t.) . Ladysmith oli sillä välin kes-

tänyt ankaria hyökkäyksiä. Buller, joka oli jää-

nyt ylipäälliköksi Kataliin, aloitti nyt laajan

kierrosliikkeen länteen päin Tugela-jokea pitkin.

pakoittaak.seen buurit väistymään Ladysmithin
luota. Tammik. 23 p. kenraali Warrenin osasto

ottikin valtaansa Spionkopin (länteen L:stä),

jota pidettiin vihollisen aseman avaimena, mutta
pakoitettiin seur. päivänä peräytymään mene-
tettyään 1,700 miestä. Hän siirtyi jälleen Tugela-
joen taakse.

Saatuaan joukkonsa järjestetyiksi loi di Ro-
berts aloitti helmik. 11 p. marssinsa Kimber-
leytä kohti. Hänellä oli johdossaan noin 23,000
miestä jalkaväkeä ja 11,000 ratsumiestä, sen

lisäksi 98 tykkiä. Helmik. 15 p. ratsuväki pääsi

kenraali Frenchin johtamana Kimberleyhin.
Samalla Roberts eteni Cronjea vastaan, joka.

peläten joutuvansa eristetyksi Bloemfoutcinisla,

luopui vahvasta asemastaan Magersfonteiuin
luona ja peräytyi nopeasti itäänpäin. Paarde-
bergiu luona kenraali French pakoitti hänet py-
sähtymään helmik. 17 p., ja seur. päivänä hyök-
käsi hänen kimppuunsa Roberts sulkien koko
osaston Jlodder-joen uomaan. Buurit rakensivat
varustuksia joen äyräisiin ja pitivät yhdeksän
päivää puoliaan vihollisen tykistötulta vastaan.
Mutta kun de WetiQ y. m. auttamisyritykset
torjuttiin, antautui Cronje vihdoin helmik. 27 p.

4,300 miehen kera. Tämä tapahtuma vaikutti

buureihin hyvin masentavasti ja tuli sodan
käännekohdaksi. — Sillävälin oli Buller koet-

tanut Natalissa uudelleen päästä Tugela-joen
ylitse ja 28 p. helmik. saatiinkin Ladysmith
lopulta vapautetuksi, kestettyään 118-päiväisen
piirityksen.

Cronjen tappion jälkeen Robertsin joukot kul-

kivat nopeasti Bloemfonteinia kohti ja marssivat
maalisk. 13 p. Oranjen vapaavaltion pääkaupun-
kiin. Alussa Robertsin asema oli verrattain vaa-
rallinen, sillä yhteys oli uhattu ja ruokavarain
saanti työlästä. Buurit eivät kuitenkaan ryh-

tyneet mihinkään voimakkaampaan yritykseen,
vaan rajoittivat toimintansa si.ssisotaan, jolla

varsinkin de Wet tuotti englantilaisille tuntu-
via vaurioita. Jtolemmat buuripresidentit olivat

jo ennen Bloemfonteinin joutumista englantilais-

ten valtaan ehdottaneet rauhaa solmittavaksi
entisen tilan perustalle, mutta lordi Salisbury
hylkäsi tarjouksen.
Toukokuun tullessa Robertsin joukot lähtivät

liikkeelle Pretoriaa kohti. Kronstadtiin ne saa-

puivat 12 p., kun Botha ensin oli kahdesti kar-
koitettu tieltä : sitten seurasi Transvaalin etelä-

osassa sijaitsevan Johannesburgin valtaaminen
(31 p.), ja lopulta, kesäk. 5 p., pääsivät englan-
tilaiset myöskin Pretorian herroiksi. — Jo tou-

kok. 18 p. oli eräs osasto vapauttanut Mafekin-
gin, viimeisen niistä kolmesta kaupungista, joita

vastaan buurien ensi hyökkäys oli kohdistunut.

Saman kuun lopussa liitettiin Oranjon vapaa-
valtio ,,Oranje-joen siirtokunnan" nimellä Eng-
lannin alusmaihin.

Vihollisten lähestyessä Pretoriaa presidentti
Kriiger oli siirtänyt hallituksen Delagoa-radan
varrelle, mutta Botha jäi 8,000 miehen kera hi-

jaan asemaan pääkaupungin lähistölle. Sieltä

hänet kuitenkin karkoitettiin, ja kesäk. 23 p.

lordi Roberts aloitti Pretoriasta lopullisen sota-

retken. Buurit työnnettiin yhä kauemmaksi
itään. Robertsin toimintaa helpotti suuresti

säännöllisen sodan taukoaminen Oranjessa, missä
sikäläinen ylipäällikkö Prinsloo heinäk. lopussa
antautui 4,000 miehen kera, sekä Bullerin tulo

Natalista. Sodan viimeiset säännölliset taistelut

tapahtuivat Bergendalin sekä Dalmanuthan (elok.

26-27 p.) ja Spitzkopin luona (kaakkoon Lyden-
burgista, syysk. S p.) ,

joissa Botha joutui tap-

piolle. Suurin osa buureista, noin 2,000 miestä,
vetäytyi silloin Portugalin alueelle luovuttaen
aseensa sikäläisille viranomaisille. Presidentti
Kruger oli jo varemmin jättänyt maansa mat-
kustaen Eurooppaan. Buurien järjestynyt vasta-

rinta oli nyt päättynyt ja Transvaal julistettiin

lokak. 25 p. Englannin alueeksi.

Lordi Roberts luopui marraskuussa ylipäällik-

kyydestä jättäen anastettujen alueiden lopulli-

sen rauhoittamisen Kitchenerin toimeksi. Tämä
antoi lentävien osastojen risteillä liolki Trans-
vaalin ja Oranjen. Kului kuitenkin vielä puolen-

toista vuotta, ennenkuin viimeinen vastustus oli

murrettu. Tosin buurien aseellinen toiminta tä-

män jälkeen supistui sissisotaan, mutta sitä he

kävivät epätoivoisella sitkeydellä ja tuottivat

kykenevien päällikköjen, de Wetin. de la Reyn
ja Bothan y. m. johdolla engl. joukoille paljon

liaittaa. Varsinkin osoittautui ensinmainiltu
tällä alalla erinomaisen taitavaksi, ja tavatto-

malla nopeudellaan, uhkarohkeudellaan ja ihme-

teltävällä onnellaan hän teki sodan loppuosan

jännittäväksi. Uskalsipa hän helmik. 1901 tun-

keutua 2,000 miehen kera Kap-maahankin, josta

hänet kuitenkin karkoitettiin 18 päivää kestä-

neen ajojahdin jälkeen.

Kitchenerin toimintaa vaikeutti osaltaan myös-
kin se, että aseista luopuneet buurit olivat var-

sin valmiit auttamaan taistelevia maaumiehiään.
Tehdäkseen tästä lopun hän järjesti Transvaa-

liin, Kap-maahan ja Oranjeen n. s. keskitys-

leirejä, pakoittaen aseettoman väestön asettu-

maan niihin, ja koetti maata hävittämällä tuka-

huttaa vastarinnan. Menettely ei kuitenkaan

osoittautunut tehoisaksi, ja leireissä ilmenevä

suuri kuolevaisuus saattoi ne ankarain arvoste-

lujen alaisiksi ulkovaltain sanomalehdistössä.

Yhtä vähän vaikutti myöskin eräs toinen pakko-

keino: elokuussa 1901 antamassaan julistuksessa

K. uhkasi elinkautisella maasta karkoituksella

niitä buuri-johtajia, jotka eivät antautuneet

ennen syysk. 15 p., ja määräsi, että taistelevat

buurit saisivat omaisuudellaan korvata perhei-

tensä elantokustanuukset. Vastarinta yltyi vain

entistä katkerammaksi. Ratkaisevan menestyk-

sen saavutti Kitchener sitä vastoin .,hirsilia-

noitusjärjestelmällään", joka kehittyi valmiiksi

V. 1901 lopulla. Jakamalla sotanäyttämön eri

alueisiin sen halki järjestetyillä hirsilinnoilus-

ja vartioketjuilla hän ehkäisi buurijoukkojen

liikkeitä ja helpotti suuresti niiden takaa-ajoa.
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V:ii 1902 alussa voitiin panna toimpca laajoja

retkeilyjä, jotka mursivat buurien vastustus-

voiman. Siitä huolimatta, että partiojoukot sil-

lein tällöin saavuttivat jonkun voiton — esim.

maalisk. 7 p. vangitsi de la Rcy lordi Methuenin
— käsittivät useimmat buurijohtajat jatkuvan
vastarinnan turhaksi. Maalisk. 23 p. saapui

Hiuir:>Mtilana.

Pretoriaan buurien edustajia rauhanneuvottelui-
hin. Samaan aikaan pidettiin Vereenigingissä
suuri kansalaiskokous, jossa pohdittiin kysy-
mystä vastarinnan lopettamisesta. Neuvottelujen
tuloksena oli Pretoriassa toukok. 31 p. 1902

tehty rauhansopimus. Buurien sitkeä vastarinta

oli tehnyt englantilaisetkin taipuviksi myönny-
t}'ksiin ja rauha tehtiin seuraavilla ehdoilla.

Sotakanualla olevat buurit suostuivat luovut-

tamaan aseensa ja tunnustamaan Edvard VII:n
hallitsijakseen ehdolla, ettei kukaan kansalainen
menettäisi vapauttaan tai omaisuuttaan eikä jou-

tuisi syytteeseen sodan kestäessä tapahtuneista

teoista. Hollannin kieltä oli opetettava kouluissa

ja sallittava käyttää tuomioistuimissa; sotilaal-

lisen hallinnon sijaan oli ensi tilassa järjestet-

tävä siviilihallinto, tulevaisuudessa palautettai-

siin alueille itsehallintokin. Lisäksi myönnettiin
voitetiiille korvausta sodan aikana hävitetyistä

taloista. — Kesäkuun kuluessa luovuttivat vii-

meiset buurijoukot. noin 20.000 miestä, aseensa,

ja sotavangit, joita oli pidetty St. Helenan ja

Ceylonin saarilla y. m., kuljetettiin kotiseuduil-

leen saaden siellä kansalaisoikeuden. Kap-maan
kapinalliset asukkaat menettivät kuitenkin val-

tiollisen iiänioikfutciisa.

Etelä-Afrikan solaan oli Englanti käyttänyt
kaikkiaan lähes 4r)0,000 miestä. Mieshnkka oli

1,072 upseeria ja 20.973 sotamiestä kuolleita tai

kadonneita, 3,116 upseeria ja 72,514 sotamiestä
haavoittuneita. Sotakustannukset nousivat viran-

omaisten laskujen mukaan 206,224,000 puntaan.
Buureja oli aseissa ollut kaikkiaan vain 7.5,000

vaiheilla, joista 3,700 kaatui, 32,000 joutui

vangiksi. Mainittakoon myöskin, että buurien
puolella otti sotaan osaa n. 2,.500 nuiukalaista

vapaaehtoista, niiden joukossa muutamia suoma-
laisiakin. [L. S. Amery y. m. „Thc Times' history

of the \var in Soutli-Africa"; Ernst Lindberg,
..Suomalaisen seikkailuja buurisodassa" (Hels.

1904).] k,s. Buurit. T. Ws.
Buurit (< holl. hocr /jHr/ = talonpoika, vrt.

saks. Bauer), niiden Etelä-Afrikan asukkaiden

nimitys, jotka ovat sinne 1600-luvulla muutta-
neiden hollantilaisten ja muiden hollantilaistu-

neitten siirtolaisten jälkeläisiä. Hollantilainen

Itä-Aasian komppania (kauppaseura) perusti

1652 nykyisen Kap-kaupungin tienoille satama-
paikan, johon sitten aikojen kuluessa muutti yhä
uusia hollantilaisia ja muitakin eurooppalaisia,

varsinkin Ranskan hugenotteja. Täältä uudis-

asukkaat, jotka harjoittivat etupäässä karjan-

hoitoa ja jonkun verran maanviljelystä, alku-

asukkaita vastaan taistellen tunkeutuivat yhä
etäämmälle sisämaahan. 1700-luvun lopulla, rans-

kalaisten valloitettua Hollannin, Englanti otti

haltuunsa K a p-m aan. Vapautta rakastavat
buurit 1. afrikanderit, kuten he myös al-

koivat itseään nimittää, joutuivat pian loppu-

mattomiin riitoihin uusien }'livaltiaittensa

kanssa, varsinkin kun nämä eivät tahtoneet an-

taa heidän pitää mustaihoisia alkuasukkaita orji-

nansa. Suurissa joukoin he, etenkin lS30-luvun
lopulla, siirtyivät karjoineen ja muine omai-
suuksineen sekä Oranje-virran pohjoispuolelle

että itäänpäin, perustaen Oranjen vapaa-
valtion ja N a t a 1 i n; näitä siirtymisiä kut-

suttiin nimellä „trek" (< holl. (retie» = vaeltaa,

vrt. ruots. draga). Kun brittiläiset viranomaiset
yhä vieläkin tahtoivat pakoittaa buureja ala-

maisikseen, siirtyi näistä osa tätäkin pohjoisem-

maksi, Vaal-virran toiselle puolen. Transvaa-
liin. Yhä edelleen jatkui taisteluita englanti-

laisten kanssa. Natal joutui Englannin valtaan
1S42. Oranje-valtio oli myös jonkun aikaa Eng-
lannin vallassa, mutta pääsi 1854 itsenäisfksi lu-

vattuaan olla suvaitsematta orjuutta piirissään.

Samalla ehdolla oli vähää aikaisemmiu myön-
nytty Transvaalin itsenäisyyteen. Oranjen
vapaavaltion buurit saivat nyt pitkän aikaa elää

rauhassa, mutta Transvaalin buurien oli yhtä-
mittaa taisteleminen alkuasukkaita vastaan.

Vähitellen joutuivat näiden kahden valtion buu-
rit vilkkaaseen yhteyteen Kap-maassa asuvien
heimolaistensa kanssa, .syntyipä puolue, jonka
tarkoituksena oli yhdistää koko Etelä-.Vfrikka

buurien alaiseksi liittotasavallaksi. Mutta toi-

selta puolen alkoi myöskin Englanti hautoa tuu-

maa muodostaa Etelä-Afrikan valtiot yhdeksi suu-

reksi valtakunnaksi, jota vielä piti laajennetta-

man pohjoiseen päin halki koko maanosan Niilin

laak.soou asti. .To 1877 engl. sotajoukko tuli

Tiansvaalin pääkaupunkiin Pretoriaan muka
auttaakseen ahdinkoon joutunutta tasavaltaa

;

mutta auttajat eivät lähteneetkään jiois. vaan
julistivat Transvaalin brittiläiseksi siirtomaaksi.

Buurit nousivat kuitenkin miehissä itsenäisyyt-

tänsä puolustamaan, ja 1S81 täytyi englantilais-

ten, perinpohjin tappiolle jouduttuaan, jälleen

luopua Transvaalista ; Englannin silloinen pää-

ministeri Gladstone myönsi tasavallalle täydel-

lisen itsenäisyyden, paitsi ulkoasioissa. Pian
kuitenkin syntyi uusia selkkauksia. Transvaa-
lissa I. „Etclä-.\frikan tasavallassa" löydettiin

runsaasti kalliita metalleja, ja tämän johdosta

alkoi maahan tulvata ulkomaalaisia. Parhaim-
massa kaivosseudussa olevan Johannesburgin
kaupungin asukasluku nousi 10:ssä vuodessa
100.000:een : suurin osa asukkaita oli ulkomaa-
laisia, etupäässä englantilaisia. Nyt, kun Trans-
vaal ei enää ollut mikään aivan mitätön, köyhä
maa, alkoi Englanti yhä innokkaammin haluta

(
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sitä valtaansa. Juuri kysymys Transvaalin ulko-

maalaisten eli „u i 1 1 a n d e r i e n" oikeuksista
antoi pian Englannille tilaisuuden sekaantua
tuon maan sisällisiin oloihin. Buurit näet pelkä-

sivät maan asioiden johdon joutuvan kaivosher-
rain käsiin, jos ulkomaalaisille annettaisiin sa-

mat valtiolliset oikeudet kuin buureilla oli ; sen-

tähden he pitivät kiinni laista, jonka mukaan
ulkomaalainen sai Transvaalissa kansalaisoikeu-

den m. m. vasta 14 vuotta maassa asuttuaan.
Knglantilaiset olivat ryhtyneet järjestelmällisesti

aikeittensa perille pyrkimään. Cecil R h o d e-

s i n toimesta perustettiin 1889 yhtiö, jolle Eng-
lannin hallitus antoi poliittiset valta-oikeudet ja

joka ryhtyi maan- ja rautateitä rakentamalla,
kaivoksia perustamalla y. m. hankkimaan englan-

tilaisille vaikutusalaa. Kun sitten vähitellen yh-
tiön edut yhä enemmän vaativat vaikutuksen
ulottamista buuri-valtioihinkin, pantiin toimeen
rohkea vallankaappau.syritys. Erään tohtori

Jamesonin johtamana teki 1896 mainitun
yhtiön ratsastava poliisivoima, johon oli liit-

tynyt joukko entisiä brittiläisiä upseerejakin,

äkkinäisen hyökkäyksen Transvaaliin. Mutta
täällä olikin saatu retkestä tieto, ja lyhyessä
taistelussa retkikunta voitettiin. Sen jäsenistä

useimmat joutuivat vangiksi, mutta luovutettiin

englantilaisten viranomaisten käsiin. ,,Uitlan-

dfcrit" ja heidän brittiläiset auttajansa, etupäässä
Cecil Rhodes, saivat nyt Englannin siirto-

maaministerin C h a m b e r 1 a i n i n ryhtymään
asiaan. Hän vaati Transvaalin hallitukselta,

jonka johdossa oli presidentti K r ii g e r (ks. t.)

,

että ulkomaalaisille aivan lyhyen maassa oles-

kelun jälkeen annettaisiin kansalaisoikeus, hei-

dän silti tarvitsematta luopua brittiläisen kansa-
laisen oikeuksistaan ja olla Transvaalissa ase-

velvollisia. Nyt alkoivat toiselta puolen presi

dentti Kriigerin ja toiselta Kap-niaau uuden
kuvernöörin Sir Alfred Milnerin välillä pitkäl-

liset neuvottelut. Transvaal oli valmis tekemään
jotenkin suuriakin myönnytyksiä. Mutta Eng-
lanti ei vieläkään tyytynyt, vaan alkoi koota
sotajoukkoja Etelä-Afrikkaan. Silloin Transvaal
peruutti tarjouksensa ja jätti lokak. 9 p:nä
1899 Englannille ultimatumin, jossa joukkojen
tasavallan rajoille kerääminen selitettiin käsi-

tettävän siten, että Englanti aikoi sodalla eri-

:nielisyydet ratkaista, ja tasavallan sen johdo.sta

olevan pakoitetun itsenäisyytensä puolustami-
seksi lähettämään joukkonsa Ison-Britannian
alueelle. Ennen tekemänsä liiton nojalla Oranje-
valtiokin julisti yhtyvänsä Transvaalin sotaan
Englantia vastaan; Oranjen buurit sitäpaitsi

käsittivät omankin valtiollisen olemassaolonsa
olevan uhattuna (sodan vaiheista ja tuloksista
ks. Buurisota). Sota ratkaisi kysymyksen
Etelä-Afrikan buurivaltioiden vastaisen kehityk-
sen suunnasta. Sittenkuin sodan aikaansaamat
vauriot olivat mahdollisuutta myöten saatu
korjatuiksi, mielet alkaneet palata tasapainoonsa
ja järjestetyt olot palautettu, olisi Englannin
rauhansopimuksen mukaisesti tullut antaa Trans-
vaalille ja Oranje-valtioUe sisällinen itsehallinto

ja ]ierustuslaki. Mutta konservatiivisen hallituk-
sen aikana tästä ei tullut mitään; päinvastoin
katsottiin sekä Englannin että Etelä-Afrikan
englantilaisten edun vaativan, että Transvaal ja

Oranje olivat jätettävät omaa edustuslaitosta

vailla oleviksi valtakunnan siirtomaiksi. Mutta
vapaamielisten ja Campbell-Baunermanin minis-

teristön 1905 tultua Englannissa valtaan pääsi
samalla voitolle suunta, jonka mielestä itsehal-

linnon myöntäminen oli ainoa keino, millä pysyvä
sovinto saataisiin aikaan, ja 1906 Transvaalille

julistettiinkin perustuslaki, sekä 1907 Oranje-
valtioUe. Ennen pitkää tällainen menettely osoit-

tautuikin oikeaksi. Transvaalissa 1907 toimite-

tuissa parlamenttivaaleissa jo eräät buuripuolueet
ja ..uitlauiIeri"-puolue äänestivät yhteisiä eh-

dokkaita. Transvaalin ensimäiseksi pääministe-

riksi tuli kenraali Louis Botha (ks. t.), jonka
puolue vaaleissa sai enemmistön ja joka on ajanut
sovintopolitiikkaa uuteen emämaahan Englantiin

nähden. Hän nauttii aivan erinomaista luotta-

musta kaikkien buurien keskuudessa, ja suureksi

osaksi hänen ansiotaan on, että on toteutumassa
aate, joka viime vuosina on ollut ensimäisenä

päiväjärjestyksessä kaikissa Englannin Etelä-

Afrikan siirtomaavaltioissa. Alettiin näet taas

entistä innokkaammin suunnitella noiden val-

tioiden yhteenliittymistä, ja tällä kertaa myös
paremmilla menestyksen toiveilla ja mahdolli-

suuksilla. Nyt on käynyt mahdolliseksi yhdis-

tää alkupuolella mainitut samaan päämäärään
pyrkivät, mutta muuten vastakkaiset suunni-

telmat; on tekeillä Etelä-Afrikan liittovaltio,

joka olisi Englannin yliherruuden alainen, mutta
jossa sisäinen itsehallinto tulisi olemaan buurien

käsissä. Paljon on asiata ajettaissa ollut vai-

keuksia voitettavina; tuon yhä edelleen polttavan

alkuasukas-kysymyksen järjestäminen, liittoval-

tion eri osien erikoLsharrastusten ja -etujen yh-

teen sovittaminen, y. m. Mutta helmik. 9 p;nä

1909 eri valtioiden, Kap-maan, Natalin, Oranjen

ja Transvaalin, parlamenttien valtiuitetut vih-

doin saivat valmiiksi yhteisen perustuslakiehdo-

tuksen, joka nyt on asianomaisten parlamenttien

ja Englannin hallituksen tarkastettava ja hyväk-

syttävä.

Buurit ovat alkujaan olleet luonteeltaan van-

hoillisia, perittyjä tapojaan säilyttäviä ja kaik-

kea uutta vierovia, mutta samalla ystävällisiä ja

vieraanvaraisia. Pakosta jouduttuaan vieraiden

kanssa kosketuksiin he kuitenkin, varsinkin ete-

läisissä osissa, ovat tuntuvasti muuttuneet. Yhtä
mittaa taistellessaan sekä villipetoja että alku-

asukkaita, kafTereita, ja englantilaisia vastaan,

ovat he kehittyneet it.senäisiksi ja vapautta

rakastaviksi sekä voimakkaiksi ja taitaviksi

ratsumiehiksi, tarkoiksi ampujiksi ja varovai-

siksi sodankävijöiksi. Heidän kielensä, t a a 1,

on hollantilaista murretta, johon kuitenkin on

sekaantunut paljon vieraita aineksia. Kirja- ja

koulukieleksi on tahdottu saada nykyistä hol-

lannin kieltä, kirkkokielenä on vanhanaikainen

hollanti. Uskonnoltaan buurit ovat ankaroita

kalvinilaisia, mikä hyvin soveltuu heidän jär-

kähtämättömään vakavuuteensa. Ennen sotaa

oli buureilla omankielisiä sanomalehtiä; Kap-

maassa 18, Katalissa 1, Transvaalissa 7 ja Oran-

jen vapaavaltiossa 2. Yhä vieläkin on buurien

pääelinkeinona karjanhoito; laajoilla, asumatto-

milla t:ikamailla hoitelevat heidän karjalaumo-

jaan mustaihoiset alkuasukkaat. Maanviljelys on

vielä alkuperäisellä kannalla. Viime vuosikym-
meninä buuri-valtioissa kukoistukseen noussut

teollisuus ja kauppa on melkeinpä yksinomaan



1375 Buxhoevden—Buchner i;$7G

6
.

L
p^H'®M

•>ÄJ*J

F. W. V. Bu\liui-\ ilrn.

ollut ulkomaalaisten sekä perustama ettU har-

joittama.

Suuren buurisodan puhjetessa oli koko Etelä-

Afrikan buurien lukumäärä 645,000, joka teki

67 pros. valkoihoisesta väestöstä. Kap-maassa
oli buureja 3.50,000, Natalissa 15,000 ja muissa
Britannian alusmaissa 450, Transvaalissa 200,000

ja Oranjen vapaavaltiossa 80,000 sekä Saksan
Lounais-Afrikassa (ja Portugalin Lansi-Afri-

kassa) 150. Enemmistönä valkoihoisteu joukossa

ovat buurit muissa Britannian nykyisissä Etelä-

Afrikan siirtomaissa paitsi Natalissa. Kaikissa

niissä ovat mustaihoiset valtavana enemmistönä.
K. B:dt.

Buxhoevden [-höv-J, Friedrich Wil-
helm von (1750-1811), ven. sotapäällikkö, pol-

veutui yhdestä Liivin-

maan vanjiimraista su-

vuista. Jo 14-vuo-

liaaua hän rupesi .sota-

palvelukseen, oli Tur-
kin sodassa 1769-70.

Mentyään 1777 avio-

liittoon erään vaikut-

tavaan aatelissukuun
kuuluvan naisen kans-

sa, hän kohosi hyvin
nopeasti. Brigadicerina

B. otti osaa IJuotsin-

salmen taisteluun 1789,

jossa venäläiset voitti-

vat, ja oli divisiona-

kenraalina Puolan so-

dassa 1792-94. Kun
Varsova 1795 oli valloitettu, määrättiin hän sen

kuvernööriksi, jolloin koetti kaikin keinoin es-

tää väkivaltaisuuksia. Austerlitzin tai.stelussa

18(15 B. johti venäl. -itävaltalaisen armeian va-

senta siipeä, mutta joutui tappiolle; Pultuskin
taistelussa 1806 hän johti Venäjän armeiaa yli-

päällikkönä, mutta sai kärsittyään tappion eron

sotapalveluksesta. Kun Suomen sota 1808 alkoi,

sai B. ven. armeian ylipäällikkyyden ja vielä

hallinnon hoidon Suomessa. Hän koetti lievittää

sodan vaurioita ja osoittamalla suopeutta tai-

vuttaa Suomen asukkaat uusiin oloihin. Mutta
kun hän ylipäällikkönä ei osoittanut suurtakaan
taitoa, niin hiin marraskuussa 1808 sai eron

„kivulloisuuden nojalla". Sen jälkeen hän ei enää
ollut yleisissä toimissa. E. O. L.

Buxtehude, Dietrich (1637-1707) , kirkko-

säveltiijii, Piachin suurimpia edeltäjiä, Uelsingö-

riu urkurin poika, tuli 1668 urkuriksi Lyypekin
Mariankirkkoon. B. oli aikanaan niin suuressa

maineessa, että Bach vaelsi 1705 jalkaisin .Arm-

stadtista Lyypekkiin häntä kuullaksensa. Hänen
teoksiaan on nykyisin saatettu julkisuuteen.

/. K.
Buxtorf, Johannes (1564-1629) , sveitsil.

orientalisti, oli ensimäisiä kristittyjä, jotka
perehtyivät juutalaisten kirjanoppineitten kir-

jallisuuteen. Hänen tärkeimmät teoksensa ovat
„Le.xicon hebraieum et chaldaicum" (1607), „The-
saurus grnmmaticus lingua; saneta?" (1609),

„Biblia hebraica rabbinorum" (1618-19). „Con-
eordantia; librorum hebraica;" (1632; 2:n pain.

1867) ja ,.I/exicon ehaldaieum, talmudicum et

rabbinicum" (1639; 2:n pain. 1866-74). Kaksi
viimemainittua teosta julkaisi hänen poikansa

Bvixns scnipervirens,

a hedekukka, h emi-
kukka.

Johannes B. nuorempi (1599-1664).

[Kautzsch, „J. Buxtorf der ältere", 1879.]

K. T-t.

Buxus, kasvisuku vähäisessä

iJM^-accfe-heimossa. Pensaita tai

puita, joilla on talvivihannat

lehdet ja mitättömät kellan-

vihreät kukat. B. semper-

virens, b u k s b o m p u u, on

suuruudeltaan ja lehtimuodol-

taan hyvin vaihteleva pensas

tai pienehkö puu, jonka
matalampia muotoja käyte-

tään havitausmailla ja puutar-

hoissa kehyspensaana, kor-

keampia pensaikkoihin. Erin-

omaisen hitaasti kasvavasta ja

tiheästä puusta tehdään puhal-

lussoittimia, esim. huiluja ja

klarinetteja.

Buys-Ballot ks. B u i j s-B a 1 1 o t.

Buys-Ballot'n laki ks. B u i j s-B a 1 1 o t.

Buzeskul [e'-]. Vladislav Petrovits
(s. 1858), venäl. historiantutkija, on v:sta 1890

historian professorina Harkovin yliopistossa ja

on julkaissut huomattavia teok.sia Kreikan histo-

riasta: ..Perikles" (1889), „Aristot eleen Ateena-
laisten politeia Ateenan valtiomuodon historian

liihteenä" (1895), „Johdatus Kreikan historiaan"

(1903), „Ateenalaisen kansanvallan historia"

(1909). J. J. il.

Buziäs f-ris], kylpypaikka Unkarissa Teme-
sin komitaatissa : rautalähteitä, jotka olivat tun-

netut JO roomalais-ajalla.

Byblos. 1. Ikivanha kaupunki Foinikiassa,

Tripoliksen ja Berytoksen välillä, meren rannalla,

tunnettu Adoniin palveluksestaan. B:lla oli per-

sialaisten vallan alaisena omat hallitsijansa ja

kuului diadokhien aikana milloin Egyptiin, mil-

loin Syyriaan; myöhemmin se oli piispanistuin,

1103 sen valloittivat ristirelkeläiset, 1188 Sala-

din, jonka jälkeen se joutui ensin frankeille ja

sitten turkkilaisille. Nykyään B. on vähäpätöi-

nen kylä (DzebSi). — 2. Papyruskaislan
kreik. nimitys. E. li-i).

Biicher, Karl (s. 1847), saks. taloustieteilijä,

v:sta 1892 professorina Leipzigissä. Hänen teok-

sistaan ovat tärkeimmät; .,Die Entstehung der

Volkswirtschaft" (1893), jossa hän esittää käsi-

tyksensä taloudellisen kehityksen asteista, ja

„.'Vrbeit uud Rliytmus" (1896), joka m. m. on

avannut uuden uran kansansävelmäin tutkimuk-
selle; toimittaa arvossa pidettyä aikakauskirjaa

..Zeitschrift fiir die gesammte Staats\vissen-

schaft". J. F.

Biichner, Friedrich Karl Kristian
L u d \v i g (1824-99), saks. luonnontutkija ja

filo.sofi, alkuaan lääkäri, innokas Dar\viuin oppi-

las, jonka teos „Kraft und StolT" (Voima ja

aine) välitti varsinkin laajalle yleisölle Darwi-
nin aatteita, vaikkakin hieman epätieteellisen

materialistisessa hengessä. Se herätti aikoinaan

s\uirta huomiota ja ankaraa vastustusta ; kään-

netty useille kielille. Hänen runsaasta, tiedettä

yleistajuistuttavasta tuotannostaan mainittakoon
"vielä ..Natur und Geist" (1876), „Aus Natur uud
Wissenseliaft" (1884), „Die r)arwinsche Theorie"

(1890), .,Aus dem Geisteslebeu der Tiere" y. m.
V. K-i.
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Buckeburg, kaupunki Saksassa, Scbaumburg-
Lippen ruhtinaskunnan pääkaupunki, 5,6S3 as.

(1905). B. sijaitsee Hannover-Mindenia radan
varrella. Läheisyydessä ovat ,.Zum Bauni" nimi-

nen huvi- ja Arensburgin nietsäst3'slinna.

Bygdin, autiossa seudussa Jotunheimin etelä-

osassa sijaitseva tunturijärvi Norjassa (1,062 m
yi. merenp.), 47 km' ja 21.5 m:iin syvä. Sen
laskujoki Vinstra laskee Gudbrandin laak-

soon Laagen 1. Lougen nimiseen jokeen.

Biihler [byl-], Johann Georg (1S37-9S),

saks. san.skritintutkija, professorina Bombayssa
1S63-80, sittemmin \Vienissä ; hukkui Bodeu-
järveen. B. on Intiassa ollessaan korjannut
talteen tuhansia arvokkaita sanskritin käsikir-

joituksia. Lukuisissa tutkimuksissaan hän on
käsitellyt etenkin Intian kulttuurihistoriaa ja

kirjallisuutta, jolla alalla häntä pidettiin aikansa
etevimpänä tiedemiehenä. A. E.
Bylaws fbnilOz]. engl. lakitermi, jota tavalli-

sesti käytetään merkitsemään paikallisen viran-

omaisen antamia sääntöjä ; laajassa merkityk-
sessä ymmärretään tällä sanalla kaikkia parla-

mentin alaisten viranomaisten antamia sääntöjä
ja määräyksiä. O. K.nen.
Bylina 1. oikeammin Starina on nimitys,

joka tavallisesti tarkoittaa eepillisiä lauluja,

jotka muodostavat venäläisen kansalliseepoksen.
Jokainen laulu kertoo pääasiallisesti yhdestä
sankarista. Vaikka bylinat ovatkin suurimmaksi
osaksi kootut Pohjois-Venäjältä, Aunuksen ja

Arkangelin lääneistä sekä Siperiasta, missä niitä

vieläkin osataan, on kuitenkin ilmeistä, että

niillä ennen on ollut suurempi levenemisala ja

että ne ovat siirtyneet valtakunnan etelä- ja

keskiosista pohjan perille. Aikakausien mukaan,
joita bylinat käsittelevät, jaetaan nämä tavalli-

se.sti eri ryhmiin. Vanhimpien sankarien jouk-

koon luetaan Svjatogor, jättiläinen, niin

voimakas, ettei maakaan voi häntä kantaa.
Tämä bylina näyttää olevan kokoonkudottu eri-

laisista aineksista: siinä on huomattu vaikutuk-
sia raamatun apokryfisistä kertomuksista (Sim-
son ja Mooses) sekä jälkiä Pyhän Yrjänän legen-

dasta (ven. Svjatoi Georgij, siitä nimi Svjato-
gor). Enemmän jiaikallista historiallista väri-

tystä on jo bylinoilla Volga S v j a t o s 1 a v o-

v itäistä, jotka kuvailevat tämän, s. o. histo-

riallisen Olegin sotaretkeä Intiaan. Hänen koh-
tauksensa kyntäjä-urhon M i k u 1 a n kanssa on
tutkijoille antanut aiheen yhdistää motiivin
länsimaisiin legendoihin Kaarle Suuren mat-
kasta Pyhälle maalle ja niiden kuvauk.seen
kyntäjäkeisarista. Bylina yhtyy tavallaan n. s.

kiovalaiseen eeposryhmään, jonka
toimintakeskustana on vieraanvaraisen ruhtinas
Vladimirin hovi. Suosituin Kiovan pöytä-
kunnan sankareista on Ilja M u r o m i 1 a i-

n e n, joka suurella menestyksellä ypö yksin tai.s-

telee turkkilaislaumoja vastaan, voittaa kauhean
Solovej-rosvou ja joutuu vihdoin taisteluun poi-

kansa kanssa tuntematta tätä. Lukuunottamatta
viimemain. piirrettä, jolle on löydetty vastineita

sekä iraanilaisessa että virolaisessakin eepok-
sessa, näyttävät kertomukset Ilja-sankarista

liikkuvan historiallisella pohjalla, koska hänen
nimensä tavataan historiallisissa lähteissä. Sa-

moin tietävät kronikat mainita Iljan byliuoissa
esiintyvien taistelutoverienkin, Dobrynjan ja

44. Paineltu -VoOg.

Alesa Popovitsin nimet. Edellinen ottaa
osaa retkeen morsiamen hankkimiseksi Vladi-

mirille, taistelee onnellisesti käärmehirviötä vas-

taan — legendanomainen piirre, joka oikeastaan
kuuluu P. Yrjänälle ja Theodor Tironillc — ja

palaa vihdoin tuntemattomana kotiinsa, jossa
hänen vaimonsa on jo menemässä toisiin naimi-
siin. l'2:nnen ja 13:nnen vuosis. vaihteessa kroni-
kat puhuvat Alesasta ; bylinat vuorostaan tunte-

vat hänet ,,naisten naurattajana", uhkarohkeana
ja turhamaisena kerskurina. Toisarvoisasta byli-

nojen sankareista mainittakoon Ivan & o d i-

n o V i t s. sama, jonka suomal. runous tuntee
Kojosen pojan nimellä, T s u r i 1 o, jota ympäröi
häikäisevä itämainen komeus, ja D j u k S t e p a-

u o V i t s. jota koskevat bylinat kantavat jälkiä

vanhoista Intian ihmeiden kertomuksista. N. s.

uovgorodilaisiin bylinoihin kuulu-
vat vihdoin laulut V a s i 1 1 j B u s 1 a j e v i s t a.

vapaan kauppakaupungin hillittömän nuorison
edustajasta, ja rikkaasta Sadkosta.

Bylinoihin laajemmassa merkityksessä luetaan
vielä uudempia hist. lauluja moskovalais-ajan
ja myöhemmän aikakauden tapauksista. Paitsi

Ivan Godinovitsia kuvastuvat suomal. kansan-
runoudessa Ilja Muromilainen ..Muurovitsan" ja

Alesa ..papinpoika Hovatifsan" nimellä. Svja-

togorin liikanimi Kolyvanovits on vihdoin yhdis-

tetty virolaisen Kalevipoegin nimeen.
Huomattavimmat bylinatutkimukset ovat A.

Veselovskijn. Vs. Millerin, Halanskijn, Woll-
nerin. A, Rambaudin, Jagicin ja Lobodan. Rik-
kaimmat kokoelmat: Kirsa Danilov, Kirejevskij,

Rybnikov. Narodnyja pesni, Hilferdingiu, Mar-
kovin. Oiitsukovin y. m. kokoelmat Aunuksen ja

Vienan lääneistä. V. J. M-kka.
Bylinit ks. Bylina.
Biilow, vanha mecklenburgilainen suku. jonka

jäseniä tavataan Saksassa. Tan.skassa, Ruotsissa,

Puolassa ja Venäjällä.

1. Friedrich W' i 1 h e 1 m von B. ( 17.55-

1816), Dennewitzin kreivi, vapaaherra, preussil.

kenraali, otti kunniakkaasti osaa taisteluihin

Napoleonia vastaan 1813-15. V. 1813 B. oli mukana
Möekernin taistelussa, valloitti väkirynnäköUä
Hallen, voitti Oudinofn Luckaun ja sittemmin
pohjoisarmeian ylipäällikön Ruotsin kruuuun-
[jrinssin Kaarle Juhanan alipäällikkönä Gross-

beerenin luona, Neyn Dennewitzin luona; otti

osaa Leipzigin taisteluun, tunkeutui sitten Ilol-

la nnin ja Belgian kautta Ranskaan, jossa yhtyi

Blucheriin 1814. Waterloon tappelussa B. tun-

tuvasti vaikutti liittoutuneitten voittoon.

2. Hans von B. (1830-94). saks. pianisti,

kapellimestari, musiikkipedagogi ja säveltäjä,

Wagnerin ja Lisztin oppilas, naimisissa viime-

mainitun tyttären kanssa, jonka Wagner sittem-

min nai. B. oli jonkun aikaa Ludvig II:n hovi-

kapellimestarina Miinchenissä, jossa hän esitti

nagnerilaisia musiikkidraamoja, sittemmin hovi-

kapellimestarina Meiningenissä. josta käsin hän
orkestereineen matkusti ympäri Saksaa järjes-

täen erinomaisia mallikonsertteja. joiden ohjel-

mat olivat sekä arvokkaita että yleisöä kasvat-

tavia. B. asetti pitkistä ajoista ensimäisenä taas

soittajan velvollisuudeksi analyysilla syventyä
esitettävien sävellysten jäsentelyyn. Hänen sävel-

tämänsä ovat m. ra. sinfoniset runoelmat ,.Des

Sängers Fluch" ja „Nirvana". /. K.
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Bernhard v. BQlow

erosi. V

3. Bernhard von B. (s. 1849) , ruhtinas,

saks. valtiomies; antautui diplomaattiselle uralle,

tuli lähettilääksi Bukarestiin
1888, Roomaan 1893, ulko-

asiain valtiosihteeriksi 1897.

Tässä toirae.ssa ollessaan hän
varsinkin harrasti Saksan
siirtomaavallan laajenta-

mista; v. 1899 hänen onnistui

saada Espanjan kanssa aikaan
sopimus Mariaanien ja Ladro-
uieu luovuttamisesta Saksalle.

V. 1900 B. Hohenlohen erottua
nimitettiin Preussin miuis-

teripresidentiksi ja ulko-

asiain ministeriksi sekä Sak-
san valtakunnan kansleriksi,

josta virasta heinäk. 1909

1902 hän sai sosialistien ja vapaa-
mielisten vastustuksesta huolimatta valtiopäivät

hyväksymään uuden tullitaritTin, joka korotti

tärkeimpien elintarpeiden hintaa, ja samaten
1905 uudet kauppasopimukset. Hänen ulkopoli-

tiikallaan ei yleensä ole ollut suurta menes-
tystä, sillä Saksa on viime aikoina joutunut
yhä enemmän eristettyyn asemaan Euroopan val-

tain joukossa. Tämä johtunee osaksi siitäkin,

että B., joka aina on ollut keisarinsa altis pal-

velija, ei ole kyennyt estämään hetkellisten mieli-

johteittensa vallassa toimivaa herraansa häirit-

sevällä tavalla sekaantumasta ulkoasiain johtoon.

Suuri voitto B:u diplomatialle oli kuitenkin
Bosnian ja Hertsegovinan kysymyksen ratkea-

minen Itävalta-Unkarin eduksi. J. F.

Byrd, William ks. B i r d.

Byretti, a.steikolla varustettu lasipulki, jonka
toinen, hanalla varustettu pää on kavennettu.
Käytetään pienten nestemäärien tarkkaan mit-

taamiseen, varsinkin titreeraus-analyysissa (vrt.

Titreeraus). (\V. B.)

Biirger, Gottfried August (1747-94),

saks. runoilija, jonka muutamat runot, varsinkin
balladit, kuuluvat Saksan runouden ihanimpiin
helmiin. Balladeissaan, semmoisissa kuin kuu-
luisa „Lenore", liäu antoi kansanrunoudesta saa-

malleen ainekselle mestarillisen kirkastetun muo-
don, samalla kuin niissä sykähtelee ,,Sturm und
Drang" ajan kuohu ja voima. Yksityiselämäs-
sään B. oli syvästi onneton. Hänen useat lau-

lunsa ovat omistetut Molly nimellä hänen vai-

monsa sisarelle, ja tuotti tämä sekanainen rak-
kaussuhde syviä sieluntuskia B:lle. Kun hänen
vaimonsa kuoli 1784, meni hän 1785 naimisiin

tämän sisaren kanssa, mutta kun tämäkin kohta
kuoli, jäi B. sekä henkisesti että aineellisesti

revittyyn yksinäisyyteen. Vielä odotti häntä
hyvin onneton kolmas avioliitto kirjailijatar ja

näyttelijätär Marie Thristiane Elisabeth Hahnin
kanssa, joka kuitenkin kohta purettiin. B. on
paitsi runoja myöskin julkaissut estetiikan oppi-
kirjan ..I.ehrbuch der Aesthetik". V. K-i.

Byrokraatti ks. Byrokratia.
Byrokratia (ransk. bureau = virkahuone, ja

kreik. fcra(e'i>i = hallita) . virkavalta (ks. t.). —
Byrokraatti, virkavaltainen henkilö.
Byron [bairan], George Noel Gordon

(1788-1824), lordi, 19:nnen vuosisadan kuuluisin
cngl. runoilija, synt. 22 p. tammik. 1788 Lon-
toossa, k. 19 p. huhtik. 1824 Missolunghissa, oli

Byron.

vanhaa Vilhelm Valloittajan aikuista aatelis-

sukua. Hänen isänsä, ..hullu Jack", tuhla.si hur-
jisteluillaan perheen melkein kaiken omaisuuden,
jättäen kuol-

lessaan vai-

monsa ja

pienen poi-

kansa hyvin
niukkoihin
oloihin. Ta-

loudellinen

asema pa

rani jonkun
verran vas-

ta, kun B.

1798 peri

sukukarta-
non Ne\v-

stead Ab-
bey n. B:n
äiti, hänkin
vanhaa aate-

lissukua, —
hän johti

sukupuunsa
Jaakko

II:een — tu-

lisen kiivas

luonne, kas-

vatti lastaan

toisaalta

ylenmäärin hemmotellen, toisaalta taas taitamat-
toman ankarasti, joten nuoren lordin luonteessa
piilevä synnynnäinen epätasaisuus sai vahvaa
yllykettä. Saatuaan kouluopetuksen Duhvichissa
ja lIarro'issa B. tuli Cambridgen yliopistoon,

mutta oli liian levoton säännölliseen opiskeluun,
ainoastaan englantilaiseen kirjallisuuteen hän
perehtyi perinpohjaisemmin, ihaillen varsinkin
Popea, mutta asettuen Shakespeareen nähden
kielteiselle kannalle. Runoilijana B. esiytyi en-

siksi kokoelmalla .,Hours of idieness" (1807) ,
joka

sai osakseen ankaran arvostelun ,, Edinburgh
Review"ssa. Tämä arvostelu viritti hereille todel-

lisen Byronin; runovastineessaan ,,English bards
and scotch revieners", hän jakelee teräviä is-

kuja oikealle ja vasemmalle, myöhempiä ystä-

viänsäkin Scottia ja Mooria vastaan. 1809-11

B. matkusteli Portugalissa, Espanjassa ja Krei-
kassa, joka matka, varsinkin pitkäaikainen Krei-

kassa oleskelu, muodostui hedelmälliseksi hänen
runoudelleen. Palattuaan kotimaahan hän jul-

kaisi 1812 „Childe Haro!d's Pilgrimage"n kaksi
ens. laulua, joissa hän romanttisella värityk-

sellä kuvailee matkatunnelmiaan. Nämä tunteel-

liset ja vahvasti persoonalliset runot, joiden

nimisankari, Childe Harold, on B. itse, hyvin
lievästi harsottuna, herättivät suurta huomiota
ja tekivät B;stä kuuluisuuden. Nyt seurasi B:a
loistokausi Englannissa, hän elää jonkun aikaa
suuren maailman hemmottelemana. Mutta saa-

matta tyydytystä sen suosiosta hän sepittää sar-

jan ruiiokcrtomuksia. joilla on omituinen sala-

peräisen jylhä värityksensä, ja joille suoritettu

Kreikan matk.a antaa aiheet ja maisema- .sekä

tunnelmataustan. Ne ovat „The Giaur" (1813),

,.The bride of Abydos" (1813), .,The Corsair",

„Lara" (1814), „The siege of Corinth" (1815),

(Korintou piiritys, suom. O. Kallio, Valvoja
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1S99), ,.Parisina" (1816). 1815 B. meni naimi-
siin Anna Isabella Milbauken kanssa; avioliitto

tuli kuitenkin syvästi onnettomaksi aviopuoli-

soiden poräti erilaisen luontcensävyn vuoksi, lady
B. kun oli kiusallisuuteen saakka täsmällinen ja

johdonmukainen luonne, joka pian alkoi tuntea
todellista kammoa miestänsä kohtaan. Niinpä
hän jättikin jo vuoden kuluttua, kun heille oli

syntynyt tytär, B:n, ja pian seurasi virallinen

avioero. Yleisen mielipiteen myrskyä väistäen

B. lähti 1816 ulkomaanmatkalle, jolta hän ei

enää palannut kotimaahansa, ja tästä alkaen eng-

lantilaisesta runoilijasta tulee yleiseurooppalai-

nen runoilija. Aluksi B. asettui Sveitsiin, jonka
suurenmoinen luonto vaikutti- elähyttäväsli hä-

neen samoinkuin tutustauminen Shelleyhiu, joka
myös oleskeli siellä. Sveitsissä B. kirjoitti

.,Manfred"in, Faust-henkisen uhkamielisen näy-
telmärunonsa (1817), sekä sepitti ,,Childe Harol-

din" 3:nnen laulun, jossa näkee Shelleyn vaiku-

tusta sekä sen uskonnollisessa vapaa-aattei-

suudessa, että välittömässä luonnontunnossa.
Myöskin valtiollisen vapauden tulisanainen lau-

laja on B. tässä runossaan kesken ummehtuneinta
taantumusta ja alkavan ,,Pyhän alliansin" aikaa.
— Sveitsistä B. siirtyi 1816 Italiaan, jossa hän
sitten viipyi aina 1823:een asti. Hän oleskeli

ensin Venetsiassa, jossa vietti hyvinkin valla-

tonta elämää, mutta rakkaussuhde nuoreen krei-

vitär Teresa Guiccioli'in pidätti häntä sittem-

min pitkät ajat Ravennassa ja Pisassa. Italiassa

B. runoili aluksi „C'hilde Haroldin" 4:nnen laulun

sekä „Beppo" nimisen, kevyen vallattoman runo-

kertomuksen Arioston ja Pulei'n henkeen, ikään-

kuin alkuharjoitukseksi hänen jo Venetsiassa
alkamaansa „Don Juan"iin. Tämä „Don Juan"
runoelma on B:n pääteos, se, jossa hänen hengen-
laatunsa vapaimmin ilmaiseikse. Hyvin löyhästi

kyhätyn kertomuksen puitteissa hän käsittelee

siinä kaikkia mieleensä sattuvia asioita: runous,
kirjallisuus, valtiollinen taantumus, kaikki saa-

vat siinä osansa, kuin ohimennen singahuttaa
hän milloin kevyen huolettoman, mutta silti sat-

tuvan ivan sanan, milloin intohimoisen väki-

valtaisen hyökkäyksen, tuolloin tällöin taas tyyn-
tyen runollisesti kylläisimpään kuvaukseen, sen
vapaissa säkeissä hän antaa kuin kevyesti haas-

tellen koko elämänsä sisällön. — Paitsi Don Jua-
nia B. kirjoitti Italiassa vielä runokertomuksen
„Mazeppa" (1818), jonka aiheena oli Kaarle
XII:n taisteluun osaa ottaneen kasakkapäälli-
kön, Mazoppan tarina, venetsialaisaiheiset näy-
telmät „Marino Faliero" (1821) ja „The tvvo

Foscari" (1821), muinaisassyrialaisen ,,Sardana-

pal" (1821), raamatunaiheiset ,,Kain" (1821) ja

„Heaven and earth"(1823) , rosvonäytelmän „Wer-
ner" (1822), katkelman .,The deformed trans-

formed" (1824) sekä runokertomuksen „The Is-

land" (1823). B:n näytelmät ovat kuohuvan voi-

makkaita tunnepurkauksia, mutta niillä ei ole

näyttämöllistä tehoa puuttuvan yksilöitsemis-

kyvyn vuoksi. Yleensä B:n teosten pohjasävynä
on jonkinmoinen alkuvoimainen maailmantuska,
elämän ahtauteen kahlehditun titaanin kapina,
jonka kohtalolle ei koko avarassa maailmassa
ole lohdutusta, koska se voi tajuta vain oman
potevan tuskansa. Luonnontunto on niiden ainoa
sekoittumaton ilontunne. — B., joka oli tehok-

kaasti ottanut osaa Italian carbonaarien toi-

mintaan, lähti 1823 Kreikan paraikaiseen va-
paudentaisteluun, varusti siellä omin varoin jou-
kon ja otti osaa sotaliikkeisiin, koettaen myöskin
hillitä kreikkalaisten keskinäistä eripuraisuutta,
mutta ei kestänyt kauan sotaretken vaivoja ja
sielullisia vastoinkäymisiä, vaan sairastui kuu-
meeseen ja kuoli Missolunghissa. Ruumiille ei

suotu sijaa englantilaisten ruuoilijain hauta-
ki.pjielissa Westminsterissä, vaan B:n hauta on
nyt Hucknallin hautuumaalla lähellä Newstead
Abbeyta.

Byronilla on ollut mitä valtavin vaikutus
Euroopan eri maiden, varsinkin slaavilaisten,
kirjallisuuteen ja hengenelämään. Kokonaisen
sukupolven luonteensävyssä on määräävänä teki-

jänä b y r o n i s m i, ja suuret runoilijanerot
esim. veuäl. Puskin ja Lermontov (ks. n.), ne
kaksi vain mainitaksemme, ovat hänen häikäi-
sevän tähtensä alla. Kootuista teoksista mainit-
lakoon „The VVorks of Lord Byrou: Letters and
Journals, edit. by Eowland E. Pathero" (6 nid.

1898-1901)
;

„Poetry, ed. by E. H. Coleridge"
(5 nid. 1898-1901). Ruotsiksi ovat ilmestyneet
.,Byrons dikter" ja „Don Juan" C. V. A. Strand-
liergin (Talis Qvalis) kääntäminä. [Elze, ,,Lord

Byron" (1870) ; Noel, Roden, „Life of Lord
Byron" (1890) ; Jeaffreson, „The real Lord By-
rou" (1883) ; Koeppel, „Lord Byron" (1903) ;

Donner, ,,Lord Byrons Weltanseliauung" (Hel-

sinki 1897).] V. K-i.

Bysantion [-a'-J (kreik. Bytsa'ntion; lat. By-
za'ntiuin) , myöhemmin Konstantinopoli, traakia-

laisen Bosporoksen länsirannalla sijaitseva kau-
punki, jonka mainitaan saaneen alkunsa megara-
laisten n. 667 e. Kr. perustamasta siirtolasta.

Edullisen asemansa vuoksi B:sta ennen pitkää ke-

hittyi vilkas kauppapaikka. Kun Dareios teki ret-

kensä Skyytiaan, joutui se persialaisten valtaan,

josta sen 478 e. Kr. Pausanias vapautti, asettuen

it.se siihen. Ateenalaisten karkoitettua 7:n vuoden
perästä hänet sieltä. B. yhtyi Ateenan meriliit-

toon ja pysyi sitten enimmäkseen ateenalaisten

ystävänä. Vv. 405—n. 390 e. Kr. B. oli Spartan
hallussa, jonka jälkeen se, tavallisesti ateena-

laisten ja myöhemmin roomalaisten liittolaisena

halki vuosisatojen ylimalkaan säilytti vapau-

tensa. V. 146 e. Kr. tehtiin Rooman kanssa

nimenomainen sopimus, joka takasi B:n itsenäi-

syyden. Mutta kun B. asettui Pescennius Nigerin

puolelle Septimius Severusta vastaan, hajoitti

viimemainittu kolme vuotta kaupunkia piiritet-

tyään sen muurit ja hävitti sitä muutenkin
(196 j. Kr.) ; pian hän kuitenkin taas saattoi

sen entiselleen. V. 330 Konstantinus Suuri vihki

sen Rooman valtakunnan pääkaupungiksi antaen

sille nimeksi Constantinopolis (ks. Kon-
stantinopoli). E. R-n.

Bysantti ks. Bysantion, 1 1 ä-R o o m a a

keisarikunta.
Bysanttilainen kirjallisuus, laveammassa

merkityksessä kreikankielinen kirjallisuus Kons-

tantinus Suuresta (324) Itä-Rooman keisarikun-

nan häviöön (1453) ; ahtaammassa mielessä lue-

taan sen alku Justinianus I:n hallituksen alusta

(527). Oltuaan alussa antiikin kirjallisuuden

suoranaista jatkoa B. k. 650-850 oli suureUa
osaltaan lamassa, mutta virkosi, klassillisten

opintojen elvyttyä, 9:nnellä vuosis. kohotakseen
11-13 vuosisadalla huippuunsa, ja kukoisti sitten
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valtakunnan loppuun. Suurelle osalle bysantti-

laista kirjallisuutta on kuvaavaa sen alkuperäi-

syyden puute ja samalla sen oppinut U'ima, joka

ilmenee sekä sisällyksessä että muodossa. Huo-
mattavan sijan täyttää filologia kaikkine
sivuhaaroineen ; sitä edustavat vanhoista kirjai-

lijoista tehdyt otteet, selitykset, kompilatsiouit,

sanakirjat, kieliopit y. m., joilla suliterllisesta

epäitsenäisyydestään huolimatta on ollut suuri

merkitys uudemman ajan klassillis-filologiselle

tutkimukselle, puhumatta siitä, että samaisia
tieteellistä harrastusta on kiittäminen useiden

muinaisajan etevinten tuotteiden säilymisestä.

Mainitun suunnan viljelijöistä mainittakoon:
Photios {9 vuosis.), Arethas (9-10 vuosis.),

Suidas (10 vuosis.?), Psellos (11 vuosis.) , Tsetses,

Eustathios ja Gregorios Korintholainen 12 vuo-

sis.), Maksimos Phinudes (14 vuosis.), joihin

välittömästi liittyivät Manuel Khrysoloras, Theo-

doros Gatses, Konstautinos Laskaris y. m. huma-
nistit. — Vielä laajemman alan täyttää teolo-
ginen kirjallisuus, joka, mitä dogmatiikkaan
ja ek.segetiikkaan tulee, ankarasti piti kiinni

varsinkin 4:nnen ja .5:nnen vuosis. kirkkoisien

lausunnoista, joista tehtiin laajoja otekokoelmia
(Catena-) : tieteellisen teologian edustajina ovat

huomattavat: Leontios Bysanttilainen (6 vuosis.),

Maksimos (7 vuosis.) ja .Johannes Damaskolainen
(8 vuosis.). Melkoinen osa teologista kirjalli-

suutta sisältää polemiikkia omassa kirkkokun-
nassa syntyneitä oppisuuntia sekä rodiuaUns-

katolista („latinalaista") kirkkoa vastaan. Eri

osan sitä muodostaa askeettinen eli hagiografinen

eli pyhimysten elämää esittävä kirjallisuus. —
Kolmas uutterasti viljelty ala oli historian-
kirjoitus. Sitä edustavat osaksi n. s. kro-
n i s t i t, jotka helppotajuisessa muodossa ja elä-

vää puhetta lähentelevällä kielellä kertoivat mer-

kittävät tapaukset maailman luomisesta omaan
aikaansa saakka, etupäässä kirkolliselta kannalta
(Johannes Malalas, 6 vuosis., Johannes Antio-

khialainen, 7 vuosis. (?). Oeorgios Synkellos ja

Theophanes, 8-9 vuosis.. Xikephoros ja Georgios
Monakhos. 9 vuosis., .Johannes Skylitses, 11

vuosis., Georgios Kedrenos. 11-12 vuosis.. Tsona-

ras, 12 vuosis.. Mikhael Glykas 12 vuosis.) , osaksi

varsinaiset historioitsijat, jotka antiikin

kirjailijoita kielen ja esitystavan puolesta jälji-

tellen tavallisesti käsittelivät omaansa tai

lähinnä edellistä aikakautta (Prokopios ja Aga-
thias. 6 vuosis., Theophylaktos Simokattes. 7

vuosis., Konstantinos VII Porpliyrogeunetos.

Genesios. n. s. Theophaneen jatkajat ja Leon Dia-

konos, 10 vuosis., Psellos ja Mikliael .Attaliates,

11 vuosis., Nikephoros Bryennios ja .\nna Kom-
nena, 11-12 vuosis.. Johannes Kinnamos ja Xike-

tas .\kominatos. 12 vuosis., Georgios .\kropoIites

ja Georgios Pakhymeres 13 vuosis., polyhistori

Nikephoros Gregoras ja Joliannes VI Kantakutse-
nos, 14 vuosis., Khalkondyles, Dukas ja Plirantses,

15 vuosis. y. m.) . — T a i d e r u n o u s on ai-

noastaan kirkollisella alalla saanut aikaan arvo-

kasta; rytmillisen hymnirunouilen edustaja on
Eomanos. etevin bysanttilainen runoilija (luul-

tav. 6 vuosis.). Maallinen runous oli jiarhaasta

päästä op]ii-. miete-, epigrammi-, ylLstys- ja

pilkkarnnoutta (Georgios Pisides, 7 vuosis.,

Theodoros Studites ja Kasia, 9 vuosis., Johannes
Kyriotes Geometres. 10 vuosis.. Kristophoros

Mytileneläinen ja Johannes Mauropus, 11 vuosis.,

Theodoros Prodromos 12 vuosis., Manuel Philes,

13-14 vuosis.). Ainoa laajempi näytelmä, ,.Kär-
sivä Kristus" (11 tai 12 vuosis., tekijä tunte-

maton), tuskin ansaitsee näytelmän nimeä. Yllä
luetelluista kirjailijoista käytti vain Prodromos,
ja hänkin vain osaksi, kansankieltä (..vulgääri-

kreikkaa"), joka varsinkin 12 vuosis:sta alkaen
pääsi sovinnaisen kirjakielen rinnalla kirjalli-

suudessa kuuluviin. Kansankielellä on m. m.
.sepitetty oppirunoutta (esim. n. s. Spaneas),

sankari-eepok.5ia (esim. Dikenis Akritas) , lemmen-
runoja, suorasanaisia ritariromaaneja, kansan-
kirjoja y. m. [Krumbaeher. ..Ge.sch. d. byz.

Litt.": Hesseling, „Essai snr la eivilisatiou byz."]

E. Rn.
Bysanttilainen kulttuuri ks. I t ä-R o o m a n

k e i s a r i k u n t ;i ; Bysanttilainen kir-
jallisuus; Bysanttilainen taide.
Bysanttilainen taide. Sen jälkeen kuin I?oo-

nian maailmanvalta oli hajonnut kahtia ja Kons-
tautinoiioli joutunut itäroomalaisen keisarikun-

nan pääkaupungiksi (395), tuli siitä erikois-

laatuisen sivistyksen ja taiteen keskus, jossa

kristilliset ja antiikkiset ainekset sulautuivat

itämaiseen loisteliaisuuteen. Sen vaikutus oli

aikaisempaan länsimaiseen taiteeseen melkoinen

ja vielä nykyäänkin elää sen perintö kreikkalais-

katolisen kirkon taiteessa, varsinkin Venäjällä.

Maalaustaiteen alalla ilmeni bysanttilai-

sen hovin komeuden halu varsinkin kultapohjai-

sissa mosaiikki kuvissa (ks. Mosaiikki),
joilla kirkkojen seinät ja holvit koristettiin.

Kristus kuvataan taivaan ja maiin hallitsijana

istumassa valtaistuimella kultainen kruunu pääs-

sään ja jalokivillä siroiteltu puku yllään lois-

tavan hoviseurueen — pyhimysten ja enkelien

— ympäröimänä. Etevimmät mosaiikkikuvat

olivat Konstantinopolin Sofiankirkossa, mutta

useimmat niistä ovat turkkilaiset peittäneet kal-

killa. Parhaiten voi bysanttilaisia mosaiikkeja

tutkia San Vitale-kirkossa Ravennassa. Kuului-

sien kuvariitojen (ks. t.) jälkeen (726-842) kuva-

tut henkilöt alkoivat käydä luonnottoman kaava-

maisiksi, kirkko anasti itselleen oikeuden mää-
rätä pienimpiä yksityiskohtia myöten esitys-

tavan ja -muodot ja niin riqipeutui kirkollinen

taide vähitellen pelottavan jäykäksi ja elotto-

maksi, jollaista se vielä nykyäänkin on kreikka-

laiskatolisissa maissa. — Bysanttilaisen maalaus-

taiteen kauniimmat tuotteet ovat käsikirjoi-

tuksia somistavat miniatyyri-maalaukset
(ks. t.) . — Samaan rappiotilaan kuin maalaus-

taide joutui b}'santtilainen kuvanveisto-
kin; siinäkin pantiin enemmän arvoa aineen

kalleudelle ja ulkonaiselle loistolle kuin muotojen
taiteelliselle kauneudelle. Etui)äässä se oli

koristetarkoituksiin käytettyä norsunhiuveistoa.

Sen läheinen k u I t a s e p ]> ä- ja tämän yhtey-

dessä käytetty e m a I j i-taide, jonka tekniikka

lienee ollut kotoisin sassanidein Persiasta, oli

Konstantinopolissa sangen korkealle kehitty-

nyttä. Niinikään olivat kirkkojen ovia koristavat

mustaknvioiset (niello) pronssi työt kuuluisia,

samoinkuin kullalla kudotut silkki kankaatkin,
jotka Bysantin nuihtavuuden päivinä levittivät

sen mainetta kautta maailman. F. L.

Musiikki. Keskiajan bysanttilaisella kirkko-
musiikilla näyttää olevan juurensa muinais-
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kreikkalaisessa säveltaiteessa. B. musiikki on
aivan viime aikoina tullut tarkemman tutkimuk-
sen alaiseksi, jolla kuitenkin on suuria vaikeuk-

sia voitettavanaan, tämän mtisiikiu nuottikirjoi-

tus kun on vaikeasti selitettävissä sekä lisäksi

sitä sisältävät käsikirjoitukset ovat hajallaan itä-

maiden luostareissa. Se on arvattavasti ollut

välittäjänä antiikkisesta musiikista gregoriaa-

niseen kirkkolauluun. Huomattavimmat tämän
alan tutkijat ovat toht. Pierre Aubry (Parii-

sissa) ja H. A. Gaisser (Roomassa) . (I. K.)
Rakennustyyli on kehittynyt sekä länsi-

että itämaisista aiheista ja on omituinen sekoitus

molemmista. Sen kukoistusaika oli lyhyt, sillä

se jäykistyi pian kylmään, kankeaan formalis-

miin. Parhaimmat muistomerkit ovat keisari

Juslinianuksen ajalta (527-65). Huouuittavim-
pana osana tässä tyylissä on kupolirakennus,

joka on n. s. riippuku])oli. Se rakennetaan neliön

tai monikulmion muotoisen pohjan päälle. Ku-
polia kannattavien kaarien ja kupolin välissä

olevia kupumaisia kolmikulmioita sanotaan pen-

dentiiveiksi (holvikolmioiksi) . Keskimäiseen pää-

kupoliin liittyy useimmiten neliön tai monikul-
mion sivuilla sivukupolit, joten syntyy kokonai-

nen kupolijärjestelmä. Tämä aikaansaa sekä

ulkona että sisällä sangen vilkkaan perspektiivi-

vaikutuksen. Tämän tyylin tunnusomaisena
osana on myöskin siinä esiintyvä kapitelimuoto,

joka on ylösalaisin käännetyn katkaistun pyra-

midin kaltainen sekä runsaasti ornamenteilla

koristettu. Mosaiikkeja käytetään paljon sei-

nissä ja katossa. Tärkeimmät muistomerkit ovat
Sohankirkko Konstantinopolissa, rakennettu 532-

37, sekä San Jlarco Venetsiassa, vrt. Raken-
nustaide. E. S-m. (E. R-r.)

Bysanttinismi, bysanttilaiset tavat ja laitok-

set : ylimalk. ankarat ja mutkikkaat hovimenot
sekä haljiamainen hallitsijain ja esimiestensä

imarteleminen ja niiden edessä mateleminen.
Byssus (lat.. kreik. byssos < hebr. btis), van-

halla ajalla silkki- tai puuvillakankaan nimitys:
sittemmin kaikenlainen kallisarvoinen kangas
ja sellaiseen tarvittavat langat.

Eläint. Usean simpukkalajin jalassa olevan
rauhasen silkkimäisiksi rihmoiksi vedessä hyy-
tyvä erittymä : rihmojen avulla eläimet kiinnit-

tyvät meren pohjalla oleviin kiviin, niistä raken-
tavat pesiä j. n. e. Italiassa, Dalmatsiassa ja

Etelä-Ranskassa valmistetaan p y s t y s i m p u-

kan (Pinna nohilis) b:sta sukkia y. m. pienem-
piä kudoksia. K. M. L.

Byström [-y-], .T o h a n ^M k 1 a s (1783-1848)

.

ruots. kuvanveistäjä, opiskeli Tukholman taide-

akatemiassa ja vista 1809 alkaen Roomassa,
jossa vietti suurimman osan elämäänsä. Antiik-
kia matkiva suunta, joka oli taiteessa vallalla

B:n tullessa Roomaan, vaikutti määräävästi
hänen kehitykseensä, ja teostensa suorituksessa

hän melkein yksinomaan noudattikin antiikkisia

esikuvia. Naiskauneutta ja lapsien veitikkamai-
suutta esittäessään B. onnistui paremmin kuin
mieshenkilöiden kuvaamisessa. Hänen erittäin

lukuisista, mutta kovin eriarvoisista veistoksis-

taan mainittakoon ..Lepäävä bakkanttinainen"
(1814), ..Nukkuva Juno Herkules-lapsi rinnal-

laan" (B:n paraimmalta ajalta 1S16-2'J), kunin-
kaiden Kustaa II Aadolfin ja Kaarle X—XVrn
marmoripatsaat sekä Bellmanin pronssinen rinta-

kuva Tukholmassa ja Liniifn istuva marmori-
patsas Upsalassa. K, R-r.

Byström, Oskar Fredrik Bernadotte
(1821-1909), ruots. sotaväen kapteeni, esiintyi

1848 pianistina, oli 1807-72 Tukholman konserva-
torin tarkastajana, nimitettiin professoriksi 1872,

tuli sitten Turkuun, jossa johti musiikkiyhdis-
tyksen konsertteja 1872-70, muutti taas Tukhol-
maan ; ryhtyi tutkimaan vanhaa kirkkomusiikkia,
julkaisi „Ur medeltidens kyrkosftng i Sverige"

(1900) ja „Ur medeltidens kyrkosäug i Sverige,

Norge och Finland" (1903). Hänen sävellyksis-

tään on operetti ,.Herman Wimper' esitetty Hel-

singissä 1875. /. K.

Bytowniitti, miner. ks. Plagioklaasi.
Bytsantion ks. Bysantion.
Bytsantium ks. Bysantion.
Bytsanttilaiuen ks. Bysanttilainen.
Bytsanttinen valtakunta ks. 1 1 ä-R o o m a.

Biitschli, Otto (s. 1848). saks. eläintieteil.,

v:sta 1878 professorina Heidelbergissa, julkaissut

tärkeitä tutkimuksia alkueläinten ja soluopin

alalla, m. m. .,Protozoa" osan (1883-89) Bronnin
„Klassen und Ordnungen des Tierreichs" nimi-

sessä teoksessa. B:n käsitys alkuliman raken-

teesta, jonka mukaan tämä on mikroskooppi-sen

hienoa vaahtoa, ja jota käsitystä hän on tukenut

myös keinotekoisilla vaahdoilla, joissa esiintyy

protoplasman liikuntoja muistuttavia virtauk-

sia, on saanut laajaa kannatusta („Untersuchuu-

gen iiber mikroskopische Schätime und das Pro-

toplasma" 1892). K. M. L.

Butzow [hyisovj, kaupunki Meoklenburg-

Svhwerinissä Warnowin varrella : Lyypekki-

Ciistro\vin radan risteyskohta, 5,875 as. (1905).

Vanha ihana raatihuone ja piispanlinna. V:sta

1700 yliopisto, joka 1789 liitettiin Rostockin yli-

opi.stoon. B. harjoittaa paperi-, puutavara-,

panimo- ja sikaariteollisuutta sekä viljakauppaa.

Byzanttilainen ks. Bysanttilainen.
Byzantion ja Byzantium [a'] ks. By-

santion.
Bäng, Petrus (1633-96), piispa, synt. Norr-

bon pitäjässä Helsinglandissa. B. tuli ylioppi-

laaksi Upsalaan 1651, jossa myös sai maisterin-

arvon sekä apulaisprofessorin paikan jumaluus-

opillisessa tiedekunnassa. Useita kertoja, esim.

1603. B. kävi matkoilla ulkomaan yliopistoissa,

missä teki tuttavuutta useitten sen ajan etevim-

päin jumaluusoppineitten kanssa. .Tulkaistu.nan

useita väitöskirjoja hän 1664 nimitettiin jurna-

luusopin professoriksi Turkuun ja tuli 1666

jumaluusopin tohtoriksi. V. 1678 B. nimitettiin

Narvan superintendentiksi (piispaksi), mutta

tuskin hän oli ryhtynyt toimiin tämän laimin-

lyödyn rajaseudiiu kirkollisten asiain järjestä-

miseksi, ennenkuin hän nimitettiin Viipurin piis-

paksi 1681, jossa toimessa hän vaikutti kuole-

maansa saakka.

B. oli oppinut mies ja oikeaoppisuuden vankim-

pia edustajia. Hänen teoksistaan mainittakoon

„Priseorum Sveo-Gothorum ecclesia" (1675) eli

Ruotsin kirkkohistoria, missä ei kuitenkaan his-

toriallista kritiikkiä noudateta, vaan B. Rud-

beekin tapaan tarkoittaa pääasiassa vain oman
maan ja kansan ylistämistä. B. koskettelee .siinä

myös Suomen pakanuuden aikaa ja teokseen on

painettu näyte vanhoista suomalaisista loitsu-

runoista.
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Viipurin hiippakunnan piispoista 1600 luvulla

B. on etevin. Hän teki ahkerasti tarkastusmat-
koja, puuhasi parempaa kirkollista järjestystä

ja edisti varsinkin nuorison kasvatusta. Omilla
varoillaan hän perusti Viipuriin kirjapainon,

toisen järjestyksessä maassamme. — B. taisi

myös suomen kieltä ja on m. m. kirjoittanut

suomalaisen ruumissaarnan.
Vaikka olikin oikeaoppisuuden edustaja, B.

kuitenkin osoitti aikaansa nähden vapaamieli-
syyttäkin, varsinkin hiippakunnassaan asuvien

kreikkalais-venäläisen kirkon jäsenien kohtele-

raisessa. B. hylkäsi kaikki väkivaltaiset keinot

heidän käännyttämiseksensä ja tahtoi suostuttaa

heidät sävyisän ojH^tukseu ja lempeyden avulla.

O. R.

Bästad, kauppala Ruotsissa Krislianstadiu

läänissä, Kattegatin rannalla, 1,082 as. (1904).

Perustettu ennen vuotta 1450. Kylpypaikka (n.

300 kylpvvierasta vuosittain)

.

Bät ks". Bäät.
Bäät 1. B .1 1. ruots. ylimyssuku, jonka kilvessä

nähdään v e n h e {- bdt) ja joka luultavasti on
yhtä alkuperää samaa vaakunaa käyttävän Bonde-
suvun kanssa. Sen jäsenistä mainittakoon valta-

neuvos Pe der Jöns s o n, joka oli Viipurin

linnan isäntänä kauemman aikaa 1300-luvun ensi

vuosikymmenillä, sekä Seved B. (1615-09) , joka

1645 tuli valtaneuvokseksi, 1650 vapaaherraksi,

sittemmin oli kauppakollegion ja Svean hovi-

oikeuden presidenttinä, ja 1668 valittiin valta-

kunnan varainhoitajaksi: holhoojahallituksen

sisäisissä riidoissa hän kuului M. G. de la Gar-
dien ystäviin.

Bääth, Albert U 1 r i k (s. 1854) , ruots.

runoilija ja muinaisskandinaavisen runouden ja

elämän tutkija. Hänen runokokoelmansa „Dik-

ter" (1879), johon hän sittemmin on liittänyt

useita uusia kokoelmia, kuten ..Nya dikter"

(1881), kansalli.set „Svenska toner" (1893) y. m.,

toivat realistisen todellisuudenkuvauksen Ruot-
sin runouteen, samaan aikaan kuin Strindberg

ja Edgren-Tieffler istuttivat realismin suora-

sanaiseen kirjallisuuteen. Vielä B. on kirjoitta-

nut kertovat runoelmat ..Marit Valikolla" (1887),

sekä runoilija Lars Wivalliuksen elämän tari-

nasta aiheensa saaneen ..Kärlekssagan pä Björke-
berga" (1892). — B:n muinaisskandinaavisen
kirjallisuuden ja eliimiin tutkimuksista mainit-

takoon „Kordiskt forntidslif" (1890), „Nord-
mannaskämt"(1895) , „Nordmannamy,stik"(1898).
Hiili (in tnyös julkaissut ,,Nials saga", ,,Forn-

nordiska sagor i svensk bearbetning" y. m.
V. K-i.

Bä&th-Holmberg, Cecilia (s. 1857) , riiot.s.

naiskirjailija, A. V. B.lftthin sisar, v:sta 1877

naimisissa kansanopistonjohtaja Th. Holiiibergin

kanssa. On julkaissut sarjan kansantajuisia
elämiikerrallisia ja historiallisia tcoksi.a, kuten
„Bjiirnstjerne Bjornsnn" (1885). ..Karl XV som
enskild nian. konung och konstnär" (1801), „Giu-
seppe Garihaldi" y. m., samoin laajan maakunta-
kuvauksen „Västmanland" ja myöskin kauno-
kirjallisia tuotteita, m. m. „När seklet var ungt"
(1S97. kuvaus Lundista 1800-luvun alusta),

„Fepita och andra berättelser" (1899), ,.Häfder-

nas hali" (1900), „Skogsboda gird" (1902). —
Toiminut kansanopiston johtajattarena v:sta

1880 saakka. V. K-i.

Bäck, Baltzar, Kaarle IX:n käskynhaltija
Lapissa, hyökkäsi 1611 kuninkaan käskystä
Jämtlandiin, jonka hän valloitti Norjalta. Väes-
töltä otettiin uskollisuudenvala ja kirkollisia

oloja alettiin järjestää Ruotsin mukaisiksi. B.

teki kuitenkin itsensä vihatuksi kiskomistensa
tähden ja syksyllä 1612 hänen täytyi lähteä

pois joukkoineen, joita tarvittiin muualla. Knä-
rödin rauhanteossa 1613 jätettiin Jämtland ta-

kaisin Norjalle. G. R.

Bäck. 1. .Johan Jakob B. (1824-79), kuu-
luisa kansanlääkäri, synt. taloupoikana Uuden
Kaarlepyyn pitäjässä. Jo kotonaan B. sai harjoi-

tusta haavurintehtävissä ollessaan apuna eräällä

matami Reuterströmillä, kun tämä harjoitti lää-

kintätaitoaan, jonka alkeita hänelle oli opetta-

nut Sakari Topelius vanhempi. Vtsta 1839 B.

alkoi harjoittaa oppimaansa taitoa omin neuvoin.

Lääkäritkin käänsivät häneen huomionsa ja käyt-

tivät hiintä apunaan ni. m. ruumiinavauksissa,

jolloin B. sai tutustua ihmisruumiin auatomiau
alkeisiin. Ajan pitkään hän kehittyi ammatis-
saan erittäin taitavaksi ja paransi varsin vaikean-

l.iatuisia niukahduksia ja murtumia. Sisätautci-

hin ja lääkkeiden käyttöön hän yleensä ei puut-

tunut. B:n maine levisi pian laajalle, ulkopuo-

lelle maan rajojenkin, mistä apuaetsiviä tuli

!iänen luokseen. 1863 hän sai CoUegium medi-

cumilta oikeuden harjoittaa kotipiläjäs.^^ään

„alempaa välskärintaitoa". 1867 B. kutsuttiin

Vaasan kaupuuginvälskäriksi. jossa toime.ssa oli

kuolemaansa saakka. Hallitukselta hän »ai 1SÖ3

500 mk:n lahjapalkkion ja 1865 hopearahan
,.uutteruudesta". — B:n kuoleman jälkeen hänen

vanhempi veljensä M a 1 1 s (s. 1820) harjoitti

stuirella menestyksellä ja suosittuna veljensä

ammattia saavuttamatta kuitenkaan samaa tai-

tavuutta.

2. Johannes B. (1850-1902) , edellisen poika,

pajipi ; vihittiin papiksi 1870. Hoidettuaan

vakinaisia papinvir-

koja Vaasassa ja U.
Kaarlepyyssä, B. tuli

1884 yliasiamieheksi

Luterilaiseen evan-

keliumiyhdistykseen,

jonka henkisenä joh-

tajana hän pysyt kuo-

lemaansa asti. ^'.

1889 hän muutti Tyi

vään kirkkoherran
virkaan, jossa kuoli.

Bäck oli lahjakas

saarnamies ja ahkera
hengellinen kirjailija.

Hänen toimittaniausa
on saarnakirja ,,Ter-

veellinen oppi" (kol-

mannen vuosikerran evank. teksteihin), rukous-
kirja „Muukalaisen kotielämä", y. m. B. toimitti

useina vuosina „Sändebudet"-leliteä ja „Kristill.

sanomia". E. K-a.

Bäckström, Per Johan Edvard (1841-

86), ruots. runoilija ja sanomalehtimies. Runoi-
lijana B. oli romantikkojen ja Hugon vaikutuk-
sen alainen, rakasti korusanaisuutta ja musi-

kaalista tunnelmaa, saavuttaen parhaimpansa
jtnkinmoisella vienolla tunteellisuudella. Hänen
liuoraattavin runokokoelmansa on „Elegier"

Jnhaniifs IJJlck.
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(1877). Näytelmiäkin B. on kirjoittanut, joista

porhaimman suosion on saavuttanut ,,Evas

systrar". B. oli myöskin taitava ruotsintaja.

(Samlade skrifter 1889-90, 3 nid.) V. K-i.

Bäckwall, Juhana (1817-83), suom. kirjai-

lija, sanomalehtimies ja pappi, synt. Kalajoella;

isänsä oli talonpoika Heikki Herranen. Ylioppi-

las 1839, vihittiin papiksi 1842, toimi pappina
useissa seurakunnissa, m. m. Oulussa. — Kirjai-

lijana liän esiintyi ensiksi runoilla Mehiläisessä,

avusti sittemmin J. V. Snellmania ,.Maamiehen
ystävän" toimittamisessa. Itsenäisesti hän toi-

mitti 1854-65 „Oulun viikkosanomia". B. on
suomentanut m. m. Topeliuksen „Luonnon kir-

jan" sekä ,,Maamme-kirjan" ynnä Holbergin „Ei
ole aikaa". V. K-i.

Bädeker, Karl ks. Baedeker, Karl.
Bähr, Mimmi (s. 1844). rouva (o. s. Vester-

strand), maamme etevin kaunokirjoittaja sekä
kaunokirjoitustaidon kehittäjä. B:lle, joka on
1868-1904 ollut senaatin sekä v:.sta 1878 myös
valtiopäiväin päätösten puhtaaksikirjoittajana,

on uskottu suuri joukko maamme tärkeimpiä
asiakirjoja puhtaaksikirjoitettaviksi. Niinikään
monenlaisissa yksityisissä adresseissa ja kirjoi-

telmissa, joiden asu on tahdottu saada mahdolli-

simman siroksi, on hänen erikoistaitoonsa tur-

vauduttu. V:sta 1877 hän on pitänyt opetuskurs-

seja kaunokirjoituksessa ja v:sta 1885 hän on
julkaissut kansa- ja oppikouluille kaunokirjoitus-

järjestelmiä, jotka ovat tulleet meidän kouluis-

samme yleisiksi ja joista hän on saanut hyvin
ansaittuja palkintoja. Myöskin B:n keksimät
viivajohdattimet, kynänpyyhkijät, kirjeiden ja

postimerkkien kostuttajat, regulaattorikynä,
ruukkukoristepaperit y. m. ovat saavuttaneet
yleisen käytännön ja suosion. K. S.

Bäivve (B ee i v v e) (lp. ; = suom. päivä)

,

aurinko, oli ennenaikaan lappalaisilla monen-
laisen uhripalveluksen esineenä: uudenvuoden-
päivänä heitettiin messinkirengas veteen aurin-

golle uhriksi, jotta saataisiin tietää, mitä alka-

nut vuosi oli tuova mukanaan ; tuntureilla eksy-

nyt uhrasi reiällisen puun antamalla auringon
(tai kuun) paistaa siitä läpi; juhannusaattona
oli tapana keittää jauhopuuroa ruohoista tai

lehdistä tehdyssä renkaassa (..päivänrenkaassa")

auringon kunniaksi; eläimiä uhratessa oli kat-

sottava, etteivät ne olleet mustia väriltään j. n. e.

Kaikki nämä uhritavat, samoinkuin ilmeisesti

lappalai.sten koko auringonpalvelus, ovat skandi-
naavista alkuperää. Aurinko oli myös tavalli-

sesti kuvattuna lappalaisten noitarummuissa. —
Päiven pärne' (..päivän pojat"; Ruotsinlapin
päiue = Norjanlapin boeivve) , lapinkielinen eepil-

linen runo. jonka O. Donner on Sorselen lap-

palaissyntyisen kirkkoherran Anders Fjellnerin

sanelun mukaan muistiinpannut, Fjellner itse

taas kuullut Jukkasjärvellä Tornion Lapissa ja

nähtävästi jossain määrin muodostellut. (Eepil-

lisiä runoja tavataan lappalaisilla ainoastaan
suomalaisen asutuksen läheisyydessä). Runo kii-

vaa, miten ..Päivän poika" lähtee laivallaan jät-

tiläisten maahan ja sieltä vie puolisokseen jät-

tiläisen tyttären. Tämän veljet ajavat heitä ta-

kaa, mutta pakolaiset pääsevät karkuun, kun
nuorikko avaamalla kolme taika.solmua nostattaa

hirveän rajuilman. Heistä saa alkunsa ..Päivän

poikain" (1. „KalIapoikain") suku. Fr. Ä. d K. G.

Bärwalde (B. in der N e u m a r k) , kau-
punki Preussissa. Frankfurtin hallintoalueella,

Königsbergin piirikunnassa Kiistrin-Stettinin

radan varrella, 3.453 as. (1905). Harjoittaa ku-
koistavaa maataloutta. — B:ssa kuningas Kus-
taa II Aadolf 1631 teki Ranskan kanssa 5-vuoti-

scn avustussopimuksen.
Bäumker, Wilhelm (s. 1842), roomalais-

katolinen pappi Reininmaakunnassa, ahkera ja

etevä saksankielisen kirkkolaulun tutkija ja jul-

kaisija; pääteos: „Das katholische deutsche Kir-

ehenlied" I-IV. I. E.
Böcker, Carl Christian (17S6-1S41), ta-

loudellinen kirjailija, tuli ylioppilaaksi 1801

;

palveli jonkun aikaa Suomen hallitusneuvoston

virkamiehenä; oli 1813-33 Suomen talousseuran

ensimäisenä sihteerinä. B. julkaisi jouKon kan-

santajuisia ruotsin- ja suomenkielisiä kirjoituk-

sia ja ansiokkaan esityksen ..Om skogars skötsel

i Norden, första delen" (1827). Hän herätti

1816 uudelleen eloon maanviljelysaikakauskirjan
„UnderrätteIser fr&n Kejs. Finska Hushällnings-

sällskapet", jonka jatkona oli ..Tidskrift för

landthushällare"; toimitti myö.skin julkisuuteen

1827 maamme ensimäisen suomenkielisen maan-
viljelysaikakauskirjan ,.Sanomia maanvilje-

liöille", jota ei kuitenkaan ilmestynyt kuin ensi-

mäinen vihko: kokosi aineksia Suomea koske-

vaan tilastolliseen kertomukseen, jonka suunni-

telma julkaistiin „Suomi"-kirjassa 1852. J. F.

Böckh, Philipp August (1785-1867),

saks. filologi, v:sta 1807 ylim., v:sta 1809 vakin.

prof. Heidelbergissa, v:sta 1811 Berliinissä. Pää-

teokset; Pindaroksen julkaisu (1811-21, 4 osaa),

johon muun muassa sisältyy perustavaa laatua

oleva tutkimus kreikkalaisista runomitoista,

„Die Staatshaltung der Athener" (1S17, 3 pain.

1886. 2 osaa), „Metrologische Untersuchungen"
(1838), ..Urkunden iiber das Seewesen des atti-

schen Staates" (1840), ..Kleine Schriften" (1858-

74, 7 osaa) , 2 ensimäistä osaa teosta „Corpus

inscriptionum grsecarum" (1828-77, 4 osaa) ; sen

ohessa hän on julkaissut kirjoituksia kreikka-

laisista traagikoista, Platonista, astronomisia

tutkimuksia y. m. B:n suuri merkitys on siinä,

eitä hän laajensi klassillisen filologian käsitettä,

määritellessään sen alaan kuuhivaksi koko

muinaisajan henkisen sisällyksen ja painostaes-

»aan filologisten opintojen aineellista puolta edel-

lisen ajan yksipuolista muodollista katsantotapaa

vastaan. F. li-n.

Böcking, Eduard (1802-70), saksal. lain-

oppinut; vuodesta 1829 prof. Bonnissa. Pääteos:

„Pandekten des römischen Privatrechts" (I nid.

2:nen painos 1853; II nid. 1 vihko 1855).

Painosta toimittanut Ulpianuksen (1841; 4:s

painos 1855), Gajuksen (1837: 5:s painos 1866),

..Notitia dignitatum" (1839-53), sekä Ulrich von

Huttenin ja A. W. von Schlegelin teokset.

O. Knicn.

Böcklin, Arnold (1827-1901) , sveits.-saks.

maalari, synt. Baselissa. B. opiskeli historiallis-

romanttisen maisemamaalarin. Schirmerin joh-

dolla Diisseldorfissa, tutki senjälkeen Antverpe-

nissä ja Brysselissä vanhoja mestareita ja sai

lyhyen oleskelunsa aikana Pariisissa PoussinMn ja

('orofn ihanteellisesta maisemataiteesta vaiku-

tusta, joka yhä syventyi hänen muuttaessaan 1850

lioomaan. Kun B. ei siellä saavuttanut esikois-
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l<'oksillaan tunnustusta, hiin 1856 liihti ilunche-

jiiin. Täiillii hiin kuvallaan ,,Pan soittelee ruovi-

kossa" (Miinchenin Uudessa pinakoteekissa)

lieriitti huomiota ja tutustui Paul Heysen kautta
taitcensuosijaan kreivi Schackiin. joka tilauksil-

laan auttoi häntii aineellisesta ahdingosta ja osti

galleriaansa monta hänen tauluaan aina v:een

1874 asti. Vv. 1860-62 B. oli Weimarin taide-

koulun professorina ja maalasi tiihiin aikaan
ni. m. ..Dianan metsiistyksen" ja ,,Pan siiikäyt-

tiiii paimenen". Uuden oleskelunsa aikana Ita-

liassa 1862-66 B. alkaa esittiiii italialaisia idyl-

lejiiiin ja yksiniiisyyden mystiikkaa sekii maa-
laa merta hullunkurisine vesihiisineen ja meren-
neitoineen. Sitten hän v:een 1871 saakka asuu
Baselissa koristaen sikiiliiisen museon jumalais-

tarullisilla freskoilla. Levottoman luouteensa
ajamana B. taas palaa Mlincheniin, ja tähän
kauteen kuuluvat ne 16 maalausta, joita säilyte-

tään Sehaekin galleriassa — kuten esim. ..Huvila

meren rannalla", ,.Murhaaja ja raivottaret",

„Lohikäärme vuorenrotkossa", „Kuoleman rat-

sastus syysmaisemassa" ja „Tritoni ja vellamon-

neito". 1870-luvulla B:n maalaustapa muuttuu
leveämmäksi ja koristeellisemmaksi, väritys käy
voimakkaaksi ja loistavaksi. Näistä maalauk-
sista ovat huomattavimpia: ,,Autuaitten kentät"

(1878, Berliinin kansallisgalleriassa), „Kuole-
raan saari" (useita kappaleita, ensimäineu v;lta

1880, eräs Leipzigissä), „Pyhä lehto" (Baselin

museossa, jossa on verrattain paljon B:n teoksia)

ja „Aaltojen leikki" (1883, Miinchenin pinako-

teekissa). Vv. 1874-85 B. asuu Firentsessä, sen-

/Vrnold B<i(-klinin luiintiikuva, tailfih.

nijialaaina.

jälkeen v:een 1892 Ziirichissä ja loppu-ikänsä
Fiesolessa Firentsen läheisyydessä. 1890-luvuIla
maalatuista tauluista mainittakoon „Sota" (Dres-

denin galleriassa) ja Baselin museossa olevat
„Melankolia" ja „Kutto". B. on myös maalannut
raamatullisia aiheita ja joitakuita muotokuvia,
joista paras on hänen oma kuvansa, viulua soit-

tava kuolema takauaan (Berliinin kansallisgal-

leriassa).

Taiteilijana B. on kovin epätasainen. Ilänellil

on ainoastaan vähäisessä määrin viivakauneudeu
ja muodon tajua. Värityksessään hän tavoittelee

voimakasta dekoratiivista vaikutusta, mutta
hänen värinsä (varsinkin v:n 1870 jälkeen) ovat
enimmäkseen kovia, kiiltokuvamaisia tai imeläh-

köjä. Yleensä on aatesisällys suuremman arvoi-

nen kuin taiteellinen suoritus. B:n taiteen mer-
killisimpänii puolena onkin hänen rehevii mieli-

kuvituksensa, joka on alati tuotteliasta, uutta
luovaa laatua ja joka todellakin py.^tyy anta-

maan esityk.selle uskottavuutta, lihaa ja verta.

Hänen aatteensa ovat enemmän runollisia kuin
ajatuksellisia, niissä ei ole siveellistä sivuta rkoi-

tusta, vaan ne ovat luonnontunteen synnyttämiä.
Kaiken, minkä hän luonnossa näkee, hän muut-
taa elollisiksi olennoiksi, jotka ikäänkuin luon-

nontunnelman ruumiillisina ilmestyksinä kasva-

vat esiin maisemasta ja liittyvät siihen mitä
lähimmin yhteen. B:n taide on luonnon ja elä-

män ylistyslaulua. Hän kuvaa vuorenrotkon
kammottavuutta, metsän hiljaisuutta, meren
myrskyä tai tyyneyttä, keväistä luonnou karke-

loa, kesän kukkeutta. syk.syn lakastumista, iloa,

onnea, karkeata huumoria, synkkää ylevyyttä

tai hirvittävyyttä. Keltään ei B. lainaa tyy-

liään, hän ei liioin maalaa .suorastaan luonnon
mukaan eikä käytä malleja, vaan nojautuu muis-

tiinsa ja kuvituskykyynsä. Tarkalla harkinnalla

liän sommittelee sisäiset näkemyksensä ja hänen
sanotaan olleen niin innokas teknillinen kokei-

lija, että hän itse valmisti värinsä. B. on käsit-

tänyt antiikkisen mytologian romanttisella ta-

valla ja aivan vapaasti hän on esittänyt Italian

luontoa maisemissaan, joilla hänen taiteessaan

on suuri osa (onpa maisemaa sanottu hänen pää-

alakseenkin) . Saksan maalaustaiteessa B. mer-

kitsee romanttisen suunnan huippukohtaa, ja

häneltä ovat monet saksalaiset taiteilijat saaneet

vaikutusta.
1870- ja 80-luvuilla B. oli Saksan kiistanalaisin

maalari ja enimmäkseen pilkattiin hänen tyy-

liiiän ja kirjavaa väritystäiin (etenkin hänen
loistavia sinisiä ja vihreitä värejäiinl. Kun
saksalaiset vihdoinkin, ajanliengen kääntyessä

naturalismista idealismiin, liavaitsivat B:n mer-
kityksen uudenaikaisena mielikuvitustai teilijana.

nuiuttui pilkanteko ISOO-luvulla rajattomaksi

B;ii ihailuksi, jota nyttemmin taas on seuran-

nut vastavaikutus (ks. esim. Meier-Graefe, „Der
Fall B.". Stuttgart 190,-.). Siitä runsaasta

Böcklin-kirjallisnudesta. joka viime aikoina on
ilmestynyt, mainittakoon 4-osaincn loistofeos

...Xrnold B. F.ine .\us\vahl der hervorragendsten
Werke des Kunstlers" (Miinohen, 1892-1901.

elämiikerran kirj. IT. A. Schmid), A. Frey ,. .Ar-

nold B." (190S).' Floerke ..Zehn .Tahre mit B."

(1902). R. Schick „Tagebuchauf7.eielinungen aus
den .Jahren 1866, 68 und 69 iil.er Arnold B."

(1902) ja Berger ..Böcklins Technik" (1906).

E. Hr.
Böckmann, Vladimir A 1 e k s a n d r o-

\ its (s. 1848), ratsuviien kenraali. Suomen ken-
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laalikuvernööri helmik. 2 p:stä 1908, ou syntyi-

sin itiiincreumaakuiitalaiiieQ ja usknuiioltaan

luterilainen. B. tuli Suomeen sijoitetun Z^i-.beu

armeiakunnan päälliköksi 1906 ja hoiti Suomen
keuraalikuvernöörm virkaa väliaikaisesti kesä-

elokuulla 1907.

Bödtcher, Ludvig Adolf (1793-1874),

tausk. runoilija, oleskeli paljon Italiassa. Hän
on julkaissut ainoastaan kaksi runokokoelmaa;
niistä huokuu herkkä elämän ja elämänkau-
neuden ilo. Hänen runoelmansa ovat ilmestyneet
kokoelmana ,,Digte, i?ldre og nyere". [Brandes,
„I>auske Digtere".] V. K-i.

Bogh, Erik (1822-99), tansk. kirjailija, kevyt
tarinoija ja vaudevillein sepittelijä. Hänen teok-

sistaan mainittakoon sarja hilpeitä huvinäytel-

miä julkaissut 7 niteisenä ..Dramatiske arbej-

der", humoristisia esitelmiä: ,.Syv forelses-

ninger", ,,Otte nye forelfesninger" y. m. — B. on
kirjoittanut myöskin autobiografiseL teokset
..Erindringer fra mine unge dage" ja ,,Min

forste forfattertid". V. K-i.

Böhlau [böl-J, Helena (s. 1859), saks. nais-

kirjailija, ollut naimisissa AI Easid Beyn kanssa
Konstantinopolissa, elää nykyään Mtinchenissä.
Julkaissut sarjan rohkean realisminsa, terveen
luonteenkuvauksensa ja tunnevoimansa vuoksi
huomattavia romaaneja ja novelleja. Mainitta-
koon niistä: ..Das Recht der Mutter", ,.Der

Rangierbahnhof" (1890) ;
„Ha!btier" (1899) ;

„Das Haus zur Flamm" (1907) y. m. V. K-i.

Böhm [hom], Georg (1661-1733), saks. ur-

kuri ja pianisti; oli etevimpiä pianosäveltäjiä
ennen Bachia. /. K.
Böhm, Päl [höm päl] (s. 1839), unk. taide-

maalari, alkujaan käsityöläinen ja suurimmaksi
osaksi oma opettamansa, tunnettu monilukui-
sista, unk. kansanelämää monipuolisesti ja uskol-

lisesti kuv.aavista maalauksistaan.
Böhme [home] (D ii 1 1 c h e n) , hopea-grosehen

Sleesiassa.

Böhme fbome}, Franz Magnus (1827-

98), saks. kansakoulunopettaja, sittemmin mu-
siikinopettaja, 1878-85 konservatorinopettajana
Frankfurt am Mainissa. Tutki ja julkaisi saks.

kansanlauluja sävelmineen: ,.Altdeutsches Lie-

derbuch" (1877), „Geschichte des Tanzes in

Deutschland'"' (1886), uusi painos L. Erkin teosta

„Liederhort" (1893-4), sitten „Volksthumliehe
Lieder der Deutschen" (1895), ..Deutsciies Kin-
derlied und Kinderspiel" (1897). I. K.
Böhme [böme], Jakob (1575-1624) , saks. itse-

oppinut filosofi ja teosofi, ammatiltaan suutari,

synt. Görlitzin seuduilla Sleesiassa, kuoli Görlitz-

issä. Kiertäessään nuoruudessaan suutarinsällinä

Saksan maata B. tutustui uskonnollisiin haaveel-

lisiin lahkoihin; tutki sitten yhä edelleen raa-

mattua ja mystillisiä kirjoja. Toisinaan hänellä

oli näkyjä, joissa hän luuli käsittävänsä todel-

lisuuden sisimpiä perusteita. Hänen hartaasti

uskonnolliset mietiskelynsä, jotka erittäin koh-
distuivat pahan olemassaoloon ja olemukseen,
veivät hänet siihen ajatukseen, että itse Juma-
lassakin täytyy olla sisällinen vastakohta eli

jotakin hämärää, joka yhä kirkastetaan valkeu-
deksi. Kaikki hyvä ja kaikki valo tarvitsee,

tullakseen todelliseksi ja näkyviin, vastakohdan,
jota vastaan se taittuu. Sen vuoksi B. erottaa

eri puolia jumaluudessa : hän panee kaiken ensi-

mäi.seksi lähtökohdaksi „ilmestymättömän junia-

huiden", joka ei vielä ole mitään määrättyä ole-

nuikseltansa, ei valoa eikä pimeyttä, ei hyvää
eikä pahaa, vaan ainoastaan „suuri mysteeri",
,.ikuinen tyhjyys", kaiken alkuperustus eli „epä-
peru.stus" („Urgrund" eli „Ungrund") . Itse ju-

inaluudessa tapahtuu sisällinen kehitys, jonka
kautta Jumal.a kirkastuu ja tulee tajuttavaksi
itselleen. Samanluoutoisilla rohkeilla haiiveiluilla

B. koettaa selittää maailman luomista ja. kehi-

tystä, pahan alkulähdettä, syntiinlankeemusta
j. n. e. — B. esitti aatteitaan ensiksi teoksessa

..Aurora oder die Morgenröte im Aufgang"
(1612). Sen johdosta häntä kiellettiin kirjoitta-

masta, mutta muutamien vuosien kuluttua hänen
sisällinen kutsumuksensa kasvoi niin voimalli-

seksi, että uudelleen siihen ryhtyi, jonka jälkeen
elämän.sä viime vuosina sepitti useita, teoksia.
— B. sai uskonnollisten haaveilijain joukossa
paljon innokkaita oppilaita, jotka käyttivät

hänen teoksiaan hartauskirjoina. Suomeksikin
käännettyinä niitä levisi 1700-luvulla Pohjan-
maan mystikkojen kesken. [„J. B:s sämmtliche
Werke" (julk. Schiebler. 7 os., 1831-47) ; Marten-
sen, „J. B., theosoph. Studier" (1881) ; Claassen,

„J. B.. sein Leben u. seine theosoph. Werke in

geordn. Auszuge" (3 os., 1885) ; B:n teosten leviä-

misestä Suomeen ks.: .,Suomi" 1855: Akiander,

,.I!elig. rör. i Finl." I, II, IV; „KirkolI. Sanomia"
1901-2.] A. Gr.

Böhm von Bawerk, Eugen (s. 1851), itäv.

taloustieteilijä ja valtiomies, tuli 1881 profes-

soriksi Innsbruckiin, 1889 ministeriön-neuvok-

seksi finanssidepartementtiin ja oli 1895-1904

raha-asiain ministerinä. B. on julkaissut us(>ita

huomattavia taloustieteellisiä tutkimiiksia, joista

mainittakoon hänen kuuluisa teoksensa ..Kapital

und Kapitalzins" ja ,,Zum Absehluss des marx-
sclien Systems". Hän on tätä nykyä n. s. itä-

valtalaisen koulukunnan ehkä etevin edustaja.

Tämä koulukunta koettaa vanhan klassillisen

koulukunnan tapaan etsiä taloudellisille ilmiöille

muutamia yksinkertaisia perussyitä, joista sitten

deduktiivisesti johdetaan enemmän tai vähem-

män yleispäteviä taloudellisia lakeja. Tämän
opin ytimenä on n. s. r a j a h y ö d y n teoria,

joka osoittaa hyödyn ja samassa arvon subjek-

tiivisen ja vaihtelevan luonteen (vrt. Arvo).
Vaikka B. ei olekkaan keksinyt näitä aatteita,

on hän perinpohjaisilla esityksillään enemmän
kuin ehkä kukaan muu hankkinut niille jalan-

sijaa tieteellisessä maailmassa. Vielä suuremmat

ovat hänen ansionsa pääomateorian alalla. Teok-

sessaan „KapitaI und Kapitalzins" hän terävästi

arvostelee niitä yrityksiä, joita ennen on tehty

pääomankoron luonnon ja syiden selvittämiseksi

ja esittää sitten oman pääomateoriansa. joka

perustuu siihen ajatukseen, että pääomanmuo-

dostus ja pääoman tuottava käyttäminen on käsi-

tettävä nykyisten ja vastaisten hyödykkeiden

välillä tapahtuvaksi vaihdoksi. Xämä B:u tutki-

mukset ovat arvokkaimpia, mitä viime aikoina

on esiintynyt teoreetti.sen talou-stieteeu alalla.

J. F.

Böhmen ks. Böömi.
Böhmert fb5m-J, Karl Victor (s. 1829),

saks. talous- ja tilastotieteilijä, tuli 1866 profes-

.«oriksi Ziirichiin, oli 1875-95 Saksin tilastolli.seu

keskustoimiston päällikkönä ja v:sta 1875 myös-
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kin Dresdenin korkeakoulun professorina. B. ou
julkaissut kirjoituksia työväenkysymyksestä,
köyhäinhoidosta, raittius-, siveellisyys- ja nais-

asiasta, erityisesti hän on harrastanut työ-

väen saattamista osalliseksi liikevoitosta. Hänen
teoksistaan ovat mainittavimmat: ,,Die Gewinn-
beteiligung" (1878), „Das Armenwesen in 77

deutseheu Städten und einigen Landarmenver-
bänden" (1880-88) ; on toiminut innokkaasti

,.Centralvercin fur das Wohl der arbeitenden

Klassen" nimisessä yhdistyksessä ja toimittanut

sen aikakauskirjaa „Der Arbeiterfreund".
J. F.

Böhmer^^ald f-ö-J (Böömiläis-iaierilaiset

mcfsävuoret), Böömin ja Baierin rajalla, muo-
dostaa Elben ja Tonavan välisen vedenjakajan.

B. ulottuu Ficlitelgebirgestä Tonavaan; se on n.

230 km pitkä alkuvuorijono (graniittia, gneissiä,

liuskakiveä y. m.). Furtliin sola, 474 m yi.

merenp., jakaa B:n pohjoispuoliseen matalam-
paan (Cerkow 1,039 m) ja eteläpuoliseen, kor-

keampaan ja jylhempään osaan (Suuri Arbcr
1,457 m, Eachel 1,452 m yi. merenp. y. m.). B.

viettää loivasti koilliseen, mutta jyrkästi lou-

naaseen (Baierin puolelle). Vuoriryhmän peit-

tävät mahtavat pyökki- ja kuusimetsät.
Böhmisch /böm-], Friedrich, Saksan Vel-

jesseurakunnan lähetyssaarnaaja Grönlannissa

jonne saapui 1734. Aloitti yhdessä Math. Slaehiu

kanssa vaikean, mutta sittemmin siunauksesta

rikkaan Veljesseurakunnan lähetystyön Grönlan-

nin eskimoiden ke.skuudessa, jossa norjalainen

Hans Egede muutamia vuosia aikaisemmin oli

alkanut toimia. B:n jälkeläisiä on kuudessa
sukupolvessa ollut lähetyssaarnaajina 160 vuoden
kuluessa. f7. r.

Böhtlingk [böt-J, Otto (1815-1004), san-

skriiintutkija, oli syntynyt alankomaalaisesta
suvusta ja saanut yliopistosivistyksensä Pieta-

rissa, mutta jatkoi sitten opintojaan Saksassa.

V. 1842 hän tuli Pietarin tiedeakatemian apu-

laiseksi ja 1855 sen varsinaiseksi jäseneksi,

mutta siirtyi 1868 Saksaan, asuen ensin Jenassa
ja v:sta 1885 Leipzigissä. B. ou etevimpiä san-

skritintutkijoita. Hän on toimittanut erinomai-
sia julkaisuja sanskritin kieliopillisesta (m. m.
Paninin kieliopin, Leipzig 1887), draamallisesta
ja filosofisesta kirjallisuudesta. Hänen pääteok-
sensa ovat hänen yhdessä Rud. Rothin kanssa
julkaisemansa suurenmoinen sanskrit-sanakirja

(Sanskrit-Wörterbuch, 7 nidosta, Pietari 1853-75)

ynnä hänen yksin toimittamansa
,.lyhyempi"

sanskritin sanakirja (7 nid.). Näillä B:n teok-

silla on tieteessä perustava merkitys. Sitä paitsi

hän on kirjoittanut erinomaisen teoksen eräästä

Siperian turkkilaissukuisesta kielestä („t)ber die

Sprache d. r Jakuten". Pietari 1S51). B. oli Pie-

tarissa ollessaan likeisissä suhteissa suomalaisiin

tutkijoihin (m. m. M. A. Castreniin ja D. E. D.

Europa?ukseen ja varsinkin J. A. Sjögreniin) ja

jo aikaisemmin. Bonnissa, hän oli tutustunut

F. W. A. Argelanderiin ja J. W. Snellmaniin.
.7. J. M.

Bölsche, W i 1 h e 1 ra (s. 1861) , tuottelias saks.

kirjailija, jonka yleistajuiset, kehitysoppia käsit-

televät teokset ovat saavuttaneet laajan lukija-

kunnan. Niistä mainittakoon „Entwickelungs-
geschichte der Natur" (1883-96, 2 osaa) ja

„Liebesleben in der Natur" (1898-1900, 2 osaa).

Suomeksi on käännetty „Charles Darwin. Elämä-
kerrallinen kuvaus", „Ihmisen polveutuminen"
ja „Eläinten sukupuu". ii. M. L.

Bönbase [bonhäzej (saks. < alasaks. bön =

ullakko, ja saks. /lase = jänis; ruots. bönhas) , oik.

,,ullakkojänis", sellainen, joka, niinkuin jänis,

piiloutuu ullakolle ; ammattikuntalaitoksen ai-

kana tätä nimitystä käytettiin henkilöstä, joka
harjoitti jotakin ammattia, vaikka ei ollut asian-

omaisen ammattikunnan jäsen ; kun hänellä siis

ei ollut siihen oikeutta, täytyi hänen työsken-

nellä salassa valtiaaksensa joutumasta rangais-

tuksen alaiseksi: töhertäjä, kelvoton henkilö.

Börjeson, Johan (John) Laurentius
Helenus (s. 1830), ruots. kuvanveistäjä. Opis-

keli Tukholman taideakatemiassa ja 1867-76

Roomassa sekä 1876-79 Pariisissa. Luettiin ensi

aikoinaan romantikkojen joukkoon (teoksia:

..Keilanheittäjät", ,,Merenneidot", „Vaugittu
viikinki"). Sittemmin hänestä tuli ( J. P. Molinin
jälkeen) Ruotsin monumentti-kuvanveistäjä.
Pohjaltaan ihanteellismielisenä hän on realistisin

ilmaisukeinoin, pontevalla muovailulla ja voi-

makkaalla luonteenkuvauksella valmistanut suu-

ren joukon kuvapatsaita, joista miehekkyyttä ja

tyyneyttä ilmaiseva Kaarle X Ku.staan iso rat-

sastajapatsas Malmössä (1896) on paras.

E. R-r.

Börjesson, .Johan (1790-1866), ruots. kirjai-

lija. Kuului alkuaan ..fosforisteihin". kirjoittaen

näiden hengessä runoja. Mutta vasta näytelmil-

lään hän tuli huomatummaksi. Ne ovat kaikki

historiallisia. Shakespearen ja Schillerin vaiku-

tusta osoittavia. Mainittakoon niistä ,,Erik den
XIV". .,Erik XIV:s son", „Solen sjunker", „Ur
Karl den XII ungdom". Valikoima hänen teok-

sistaan julkaistu 1873-74. V. K-i.

Börne, Ludwig (1786-1837) , saks. kirjailija,

syntyperältään juutalainen Frankfurtista : nimel-

tään ennen kristityksi kääntymistään Löb B a-

ruch. Alkuaan lääketieteen ylioppilas, siirtyi

sitten juridisiin tutkimuksiin antautuen lopulta

sanomalehtimieheksi ja kirjailijaksi. B. oli heh-

kuva poliittisen vapauden esitaistelija, „Nuoren
Saksan" ensimäisiä tienraivaajia ja kuuluisim-

pia nimiä. Kuuluisuutensa B. on saavuttanut

varsinkin tulisilla, taantumusta ja Saksan tyreh-

tyneitä oloja verisesti vitsovilla Pariisin-kirjeil-

lään, ,.Pariser Briefe", jotka hän poliittisessa

maanpaossa kirjoitti ihailemastaan Pariisista.

B:n kirjoitustapa on leimahtelevaa, tträvää,

mutta kiihkoilevan yksipuolista sekä nyky-

aikaista lukijaa väsyttävää. B:n katkera viha

Goetheä vastaan on myöskin liittänyt liänen

nimeensä jonkinmoisen herostrantti.sen kaiun.

Adolf Menzeliä vastaan B. on kirjoittanut kiista-

kirjoituksen .,Menzel. der Franzosen-fresser". —
B. kirjoitti myöskin teatteri- ja kirja-arvoste-

luja, joissa kuitenkin häiritsee ahdas, tuomit-

seva maailmankatsomus, vaikka hänellä toisi-

naan onkin varsin teräviä huomautuksia. (Ge-

sammelte Schriften 1899. 6 nid. — Ranskalaiset,

Pariisissa kirjoiteuut kirjoitukset: „Fragments
politiques et littfiraires") . [Brandes, „Das junge
Deutschland".! 1'. K-i.

Borresen, Hans Peter (1825-1901). tan-ik.

lähetyssaarnaaja: lähti Gossnerin lähetyksen (ks.

G o s s n e r) lähettinä yhdessä norjalaisen Skrefs-

rudin (ks. t.) kanssa Intiaan ; mutta jo 1866

I

I
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he molemmat siitä erosivat ja läksivät lähellä

entistä työalaansa asuvain santaalion keskuu-
teen. Täten sai alkunsa ,, Intialainen kotilähetys

santaaleja varten" (Indian home mission for

Santhals), jota kannattavat sitä varten muodos-
tetut komiteat Intiassa, Englannissa ja varsinkin
Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa. Työ santaa-

lien keskuudessa on ollut erittäin hedelmällistä.

Työntekijöitä oli 1906 vain 5 henkeä, mutta sen
käännyttämiä n. 13,000 henkeä. U. P.

Bötom ks. Karijoki.
Böttger (B ö 1 1 e h e r, B ö t t i g e r) , Jo-

hann Friedrich (16S2-1719), saks. tek-

nikko, meissenin-posliinin keksijä. Apteekki-
oppilaana Berliinissä hän antautui suurella in-

nolla alkemistisiin kokeiluihin, tullen kullanteko-

taidostaan pian niin kuuluisaksi, että katsoi

parhaaksi paeta Saksiin. Tämän maan voiton-

himoiuen kuningas August II vangitutti B:n
sekä varusti hänelle erityisen laboratorin, jossa

hänen piti valmistaa kultaa. B:n kuilanteosta

ei tietenkään tullut mitään, mutta 1708 hänen
onnistui valmistaa n. s. punaista posliinia, joka
pian tuli kuuluisaksi koko Euroopas.sa. Kun
B. jonkun aikaa tämän jälkeen oli löylänyt puh-

dasta posliinisavea eli kaoliinia, onnistui hänen
monien kokeitten jälkeen valmistaa tästi. val-

koista, kaunista posliinia, n. s. meissenin-poslii-

nia. Meisseniin perustettiin 1710 suuri posliini-

tehdas, jonka johtajaksi B. tuli. Posliinin-

valmistus oli valtionsalaisuus ja B:iä pidettiin

tarkan valvonnan alaisena Dresdenissä ja Meis-

senissä. — V. 1892 pystytettiin Meisseniin B:n
pronssinen patsas. W. B.

Böttger, Rudolf Christian (1S06-S1),

saks. kemisti. B. on tehnyt useita kemiallisia

keksintöjä, joilla on ollut käytännöllistil merki-
tystä. Hän m. m. keksi menettelyn valmistaa
galvanoplastillisia kopioita (n. s. galvauoksia)

graveeratuista painovalmiista kuparilevyistä,

1S42 B. keksi Broraeisin kanssa yhdessä hyalo-

grafian (ks. t.) (lasilevyjen etsauksen), 1846

Schönbeinistä riippumatta pumpuliruudin ja

kollodiumin. Edelleen B. keksi lasin hopeoimi-
sen, helposti hapettuvien metallien nikkelöimisen,

sekä uusia menettelyjä harvinaisten metallien

eristämiseksi. flV. B.)

Bötticher, Karl (1806-89), saks. arkeologi,

VV. 1868-76 Berliinin museon veistokokoelmien
johtaja. Pääteokset: käänteentekevä „Tektonik
der Hellenen" (1844-52; 2 pain. 1869) ja „Baum-
kultus der Hellenen" (1857), jolla kauan aikaa
oli perustava merkitys; sitäpaitsi hän julkaisi

joukon arkeologiaa ja taidetta käsitteleviä tut-

kimuksia. E. B-n.

Bözberg, liikkeelle tärkeä (vuoren) sola Jura-
vuorissa, Sveitsissä Aargaun kanttonissa, Brugg-
ja Frick-laaksojen välillä, 574 m yi. raerenp.

Zurich-Baselin rata käy B:n kautta 2,5 km pit-

kässä tunnelissa, joka on 450 m yi. merenp.
Böök, Emil (s. 1835), professori, historian

yliopettaja ruotsalaisessa normaalilyseossa. Suo-

ritettuaan yliopistotutkintonsa ja oltuaan v:sta

1868 pedagogiikan ja didaktiikan dosenttina yli-

opi.stossa .sekä opettajana eräissä Helsingin oppi-

laitoksissa ja v:sta 1869 Helsingin lyseon (n. s.

Böökin lyseon) johtajana, B. nimitettiin 1891

yliopettajaksi ruotsalaiseen normaalilyseoon. Jul-

kaissut väitöskirjoina „Realismen i den tyska

skolau" (1868) sekä „Johannes Ludovieus Vivcs"
(1887).

_Böömi (tsek. Cechy, lat. Bohemia), muinoin
itsenäinen kuningaskunta, on nyt Galilsian jäl-

keen Itävallan suurin ja väkirikkain kruunun-
maa, 51,967 km' ja 6,610,594 as. (1906) 1. 127
km':llä. B. rajoittuu lounaassa Baieriin, luo-

teessa Saksin kuningaskuntaan, koillisessa Preus-
sin Sleesiaan, kaakossa Määriin, etelässä Ylä-
ja Ala-Itävaltaan. Se muodostaa hyvin rajoi-

tetun maantieteellisen kokonaisuuden, se kun on
kaikilta puolin reunavuorten ympäröimä. Tär-
keimmät näistä ovat Böhmerwald (tsek.

Sumava) . Erzgebirge, Sudeetit (ks. n.)

ja n. s. Elben hiekkakivivuoret. Maan eteläisen

osan, kahta lakeata tertiääriaikaista aluetta
lukuunottamatta, täyttää matalakukkulaincn
graniitti- ja gneissiylänkö, joka kohoaa loua-
vaa vastaan aina 800 m:iin yi. merenp. Myös
pohjoiset reunavuoret ovat suurimmaksi osaksi
alkuvuorta, mutta B:n keskiosassa, suunnilleen
Pilsenin ja Praagin välillä, on leveä vyöhyke
paleotsoisia kerrostumia, joihin pohjoisempana
matalat liitukauden penkereet liittyvät. Näihin
ovat joet uurtaneet syviä laaksoja. Joetkin osoit-

tavat B:n maantieteellisen yksilöllisyyden; sillä

maan pääjoki, Elbe, ynnä sen lisäjoet E g e r (tsek.

OhfeJ ja M o 1 d a u (tsek. Vltni-a, ks. M o 1 d a u)

,

saavat vetensä melkein yksinomaan Btn alueelta.

Näitten jokien alue on 51,398 km' ja tärkeimmät
lisäjoet: vasemmalta Vatava ja Berounka (saks.

Beraun) ja oikealta Säzava ja Luznice. Suoraan
Elbeen laskevat lisäjoet ovat vähäpätöisempiä,
ja Oderin ja Tonavan jokialueista vain pieni

osa on B:ssä. Järviä ei ole; niitä korvaavat B:n
eteläosassa keinotekoiset lammet, jotka yhteensä
täyttävät 120 km' alan. — B:ssä on lauhkea
mannerilmasto vallitsevana ja reuna- oAä kor-

keita vuoria lukuunottamatta se on hyvin yhden-
mukainen yli koko maan. Praagin keskilämpö
on 8°,9 (tammik. — 1°,2 ; heinäk. 19^.'!). Ke.ski-

sademäärä on n. 700 min. sateet runsaimmat
ke.sällä. B:n kasvikunta kuuluu hercyniläis-balti-

laiseen alueeseen; vain eteläisin osa on subal-

piininen. Eläinkunta on eurooppalois-palearkti-

nen. Suuret petoeläimet ovat harvinaisia. Jalo

metsänriista, kuten hirvi ja kaurislajit, on
suojattu. — Asutus B:ssä on hyvin tiheä (ks.

ylemp.). Se on tihein pohjoisessa, vuorikaivos-

ja teollisuusalueilla, harvempi B:n eteläosassa,

missä on hyvin suuria tiloja ja maanviljelys

pääelinkeinona. Väestö on kokoonpanoltaan kahta
kielensä puolesta erilaista kansan-ainesta. Pää-

osan muodostavat länsi-slaavilaiset t s e ii k i 1 ä i-

s e t 62,T % ; näitten ohella on saksalaisia
37,s %. Edelliset asuvat etupäässä maan keski-

osassa, jälkimäiset sen rajaseuduissa, varsinkin

lännessä ja pohjoisessa. Kieliraja on yleensä

selvä. Suhde molempien kansanainesten välillä

on hyvin kireä, mikä usein, varsinkin pääkau-

pungissa, Praagissa, on aikaansaanut levotto-

muuksia ja meteleitS. Ennen saksan kieli oli

vallit.sevana, nyt tsekkiläiset ovat pitkällisten

taistelujen jälkeen saaneet kielensä maan viras-

toissa ja opetuksessa tasa-arvoon saksan kielen

kanssa, valloittaapa tsekin kieli itselleen uutta

alaa sekakielisissä ja ennen puhtaasti saksalai-

sissa seuduissakin. Uskonnoltaan n. 96 % on

katolilaisia, 2,25 % protestantteja, 1,5 % juuta-
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Tsckkililisten ja saksalaisti-n kit-liniiiicn alue B'i"'missa ja Miiarissa. (Saksalaiset asuvat rajasemluissa.)

liiisiii. Sekä kansan- että korkeampi opetus ovat
liyvälUi kannalla. Praagissa on sekä tsekkiläinen

että saksalainen yliopisto ja teknillinen korkea-
koulu, sen lisäk.si on täällä taideakatemia ja

Pribramissa vuorikovilu. Alempaa opetusta varten

on n. 6,000 kansa- ja alkeiskoulua, n. 100 oppi-

ja yhtä monta kauppakoulua. 58 ammattikoulua,
385 jatko-opistoa, 24 seminaaria y. n;. Paitsi

tsekkiläistä tiede- ja kirjallisuusakatemiaa Praa-
gissa on useita tiede- ja taideseuroia sekä puh-
taasti tsckkiläisiä ja saksalaisia että myöskin
kaksikielisiä; museoita, joista huomattavin on
Biiömiläinen museo Praagissa. ja varsinkin kan-
sankirjastoja on runsaasti. B:ssä ilmestyy n. 700

sanomalehteä, joista n. 450 tsekkiläistä. — B-.n

pääelinkeino on maanviljelys ; puolet sen

pinta-alasta on peltoa. Tärkeimmät viljelyskasi it

ovat kaura, ohra, ruis ja vehnä, |>erun it, sokeri-

juurikkaat y. m, juurikasvit, pellava, sikuri-

juuri, humalat, hedelmät ja viini. Lammissa har-

joitetaan tuottavaa kalanviljelystä (karppeja).

Karjanhoitoa sitä vastoin ei harjoiteta varsin

suuressa määrässä. Tärkein on sianhoito. Noin
'/j maasta on (havu-1 metsien peitossa. Metsästys
on paikoittain tuottava. A'uoret ovat hyvin mine-

rnalirikkaita. Niistä louhitaan rautaa, lyijyä,

tinaa, antimonia, hojicata, uraanimalmia, grafiit-

tia, posliinisavea, alnualiusketta ja sekä kivi- että

ruskohiiltä. Suolaa niissä sitä vastoin ei ole,

multa mineraalilähteitä on runsaasti. Vuorityii-

tuotteiden vuotuinen arvo nousee n. 150 milj.

nik:aan, joka on puolet koko Itävallan vuorityo-
tuotannon arvosta. Teollisuus on hyvin suuri;
Praap on rautateollisuuden pääpaikka. Lasi-

teollisuus on vanhastaan kuuluisa (B:n lasi).

Sen lisäksi kutomo-, olut- (Piisen), sokeri-,

paperi- y. m. tehtaat sekä ])olttinu)t ovat mainit-
tavat. Kauppa on vilkas : sen keskuksena on
Praag, joka asemansa vuoksi myös on liikkeen

keskus. Rautatieverkko on tiheä, sen pituus

on n. 6,500 km 1. 1 km 8 km-:llä. Jokiliikenne

on suuri; B:n joissa on n. 800 km kelvollista

puutavaran- ja muulle lauttaukselle, 355 km on
lautoille ja aluksille ja 223 km höyrylaivoille pur-

jehduskelpoista. Tiirkeinimät liikkeen ja kaupan
keskukset ovat, paitsi Praagia, Aussig. Piisen.

Reichenberg, Budneis, Tetschen-Bodenbach ja

Eger. — B:n hallituksen etunenUs.sä on
Praagissa asuva käskynhaltija. Maan sisä-

hallinnosta päättävät maapäivät. joiden jäsenet

(242) osaksi ovat itseoikeutettuja, osaksi valitut

vanhentuneen vaalitavan mukaan. Maapäivien
puheenjohtaja on ylimaamarsalkka. — B. on

jaettu 97:ään hallitnsalueeseen (piiripäällikkii-

kuntaanl ; sitä paitsi Praagin ja Beiehenbergin
kaupungeilla on omat asetuksensa. — B:ssä on
kaksi armeiakuntaa (VIII ja IX); maan värit:

punainen ja valkoinen. H". S-m. (J. J. M.)
Historia. B:n varhaisimmat tunnetut asuk-

kaat olivat kelttiläissukuiset h o j i t, joista maa
on saanut nimensäkin B o j o h e m u m. myöhem-
min Bohemia. B ö h m e n. Vähän ennen ny-
kvisen ajanluvun alkua tunkivat germaanilaiset
markoniannit tieltään bojit. mutta kun 6:nnen
vuosis. alkupuolella markoniannit siirtyivät Baie-

riin, tuli heidän sijalleen slaavilaincm kansa,
joka sittemmin erään Keski-Böömissä asuvan
heimon mukaan sai t 5 e k k i 1 ä i s t e ii nimen.
Heidiin ensimäinen tunnettu kuninkaansa on
.'^amo (623-658), joka vapauttaa maan avaarein
vlivallasta ja yhdistiiä valtikkansa alle muitakin
länsislaavilaisia heimoja. Kaarle Suuren aikana
B. joutui likeisiin kosketuksiin frankkilaisvalta-

kunnan kanssa ja siitä asti on B:n historia kes-

keytymätöntä taistelua slaavilaisnuden ja saksa-

laisuuden yliherruudesta maassa. 9:nnen vuosis.

jälkipuoliskolla B. kuului suurmääriläiseen valta-

kuntaan (ks. t.). V. 912 ruhtinas Spytihnev
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yhdisti B:u eri osat valtikkausa allo. Hänestä
polveutuvaa hallitsijasukua nimitetään Premys-
iideiksi. Spytihnevin veljenpoika herttua ^'eI!^.e-

flaus eli Väclav [vuis-], lisänimellä Pyhä (928-

936), oli ensimäinen varsinainen kristinuskon
levittäjä Böömissä, sillä slaavilaisapostolien Ky-
rilluksen ja Jlethodiuksen vaikutus — jälkimäi-

nen kastoi kristinuskoon böömiläisen ruhtinaan
Borivojn — suurraääriläisen vallan aikana oli.

vaikkakin aikanaan voimakas, kuitenkin ohi-

nu-ncvää laatua. Saksalaiskristillinen käännytys-
työ kohtasi kuitenkin slaavilaispakanoiuen puo-

lelta kovaa vastarintaa, jonka seurauksena oli

V:n surma. Hänen jälkeläisensä, joista Boleslav

II (967-999) levitti valtansa yli Määrin, Slee-

sian ja Länsi-Galitsian. olivat enimmäk.seen Sak-

san yliherruuden alla. Herttua Vratislav sai

keisari Henrik IV:ltä palveluksistaan palkin-

noksi kuninkaankruunun (1086). Premyslideistä,

joiden suku sammui 1306, oli voimakkain Otto-

kar II (1253-78), jonka valta ulottui Itämerestä
Adrian-mereen. Saksalaisuus vahvi.stui maas-sa

tämän suvun hallitessa, mutta myöskin järjestys

ja kulttuuri.

A'. 1310, jolloin Böömin kuninkaaksi tuli kei-

sari Henrik VIl:n poika ja viimeisen Premys-
lidin Veuceslaus III:n sisaren mies, Juhana
(1310-46), tuli maa Luxemburgin suvun valtikan

alle v:een 1437 asti. Juhanan poika Kaarle I

(1346-78), eli Saksan keisarina Kaarle IV, oli

B:n huomattavin hallitsija. Hän saattoi laeillaan

ja toimillaan maahan lujan järjestyksen, suosi

taiteilijoita, rakennutti ja koristi Praagin, niin

että se oli komeimpia kaupunkeja siihen aikaan,

ja perusti 1348 sinne yliopLston, ensimäisen
Kf ski-Euroopassa. Hänen poikansa Venceslaus
IV: n aikana .syntyi Juhana Hussiii (ks. t.)

herätyksestä mahtava uskonnollinen liike, joka
sai yllykettä yhteiskunnallisista epäkohdista ja

jonka seuraukseksi tuli kiivas taistelu uskon-
nollisella ja kirkollisella alalla ja vihdoin Vences-
lauksen kuoltua 1419 pitkällinen, 16 vuotta kes-

tävä sota (ks. H u s s i 1 a i s s o t a)
,
joka ei ollut

ainoastaan hussilaisten taistelua katolilaisia,

vaan myöskin tsekkiläisen kansallisuuden tais-

telua saksalaisuutta vastaan. Se päättyi hussi-

laisten ja tsekkiläisyyden voittoon, mutta talon-

poikaisväestön aineellinen tila ei siitä paran-
tunut. B. tuli 1458 vaalivaltioksi ja sen val-

tikka tuli tsekkiläisen ylimyksen Yrjö Podie-
bradin (ks. t.) käsiin. Oltuaan tämän jälkeen
kahden puolalaisen Jagellon sukua olevan hal-

litsijan Wladi.slaw II:n ja Ludvikin hallussa,

jolloin B. oli Unkarin ja Wladislawin aikana
Puolankin yhteydessä, tuli B:n kruunu 1526 Lud-
vikin sisaren miehelle. Itävallan arkkiherttualle
Ferdinandille, josta sittemmin tuli kei.-ari Ferdi-

nand I. Siten B. joutui Itävallan yhteyteen ja sai

jälleen saksalaisen (Hab.sburgilaisen) hallitsija-

suvun, jonka aikana saksalaisuus pääsi yhä suu-
rempaan valtaan ja tsekkiläinen kansalli.suus

joutui yhä ala-arvoisempaan asemaan, kunnes se

vasta yhdeksännentoista vuosisadan jälkimäi-

sellä puoliskolla taas on alkanut yhä kohota,
linssin alulle paneman reformatoriser liikkeen

on niinikään habsburgilaisten avulla katolilai-

suus kukistanut. Ferdinand lannisti 1547 hussi-

laisuudesta kehittyneen protestanttisuuden kan-
nattajat, tsekkiläiset ylimykset, ja kumosi sää-

tyjen ja kaupunkien etuoikeudet kostoksi siitä,

että ei saanut B:n säätyjä taivutetuiksi taisteluun
.Saksin protestanttista vaaliruhtinasta vastaan.
Kuningas Matthiaksen aikana protestantit nou-
sivat jiuolustamaan poljettua uskonnonvapautta
ja 1619 B:n säädyt valitsivat Pfalzin protestant-
tisen vaaliruhtinaan Fredrikin B:n kuninkaaksi
sivuuttaen siten keisari Ferdinand II:n oikeudru
B:u kruunuun. Mutta 8 p. marrask, 1620 Ferdi-
nand II voitti Valkean Vuoren taistelussa Praa-
gin lähellä vastustajansa ja kosti julmalla
tavalla vihollisilleen; u.seat B:n ylimykset teloi-

tettiin ja noin 800 aateliselta B:ssä ja Määrissä
riistettiin heidän omaisuutensa ja maatilansa,
joista keisari lahjoitti osan katolisille papeille

ja jesuiitoille. Eudolf II:n 1609 antama uskon-
nonvapausvakuutus kumottiin, böömiläinen vel-

jeskunta ja evankelisluterilainen kirkko, joihin

melkoinen osa B:n aatelia, keskisäätyä ja talon-

poikia kuului, kiellettiin ja joutuivat ankaran
vainon alaisiksi, valtiosääntö muutettiin siten,

että B. nyt tuli katoliseksi itsevaltiaan kuninkaan
hallitsemaksi perintövaltakunnaksi. Noin 36,000

perhettä, maan parasta, yritteliäintä ja edisty-

neintä väkeä, niiden joukossa melkoinen osa van-

haa aatelia, suurin osa protestanttista papistoa

ja opettajistoa, muutti B:stä pois, kuu ei tah-

tonut kääntyä katolinu.skoon. Varallisuus ja

kauppa hävisivät ja säälimättömät seikkailijat

riensivät hankkimaan itselleen tiloja, kun
likemmä ^j, osaa koko maasta oli konfiskeerattu.

Kolmikyninienvuotinen sota teki koko ajan kau-

heata hävitystä B:ssä. V. 1648 oli maan väki-

luku, joka ennen sodan alkua oli ollut 3 milj..

supistunut alle yhden miljoonan. V. 1720 hankki
Kaarle VI säädyiltä vahvistuksen n. s. prag-

maattiseen sanktsioniinsa, joka julisti B:n Itä-

vallan erottamattomaksi osaksi. Saksan kieli

tuli loppupuolella 18:tta vuosisataa maan pää-

kieleksi, hallinnon ja korkeamman sivistyksen

ja koulujen ainoaksi kieleksi. Kirjallisuutta

tukahutti hirveä sensuuri. Talonpoikainen väe.stö

oli raskaimniassa maaorjuudessa. Vasta .losef

IT;n (1765-1790) aikana koitti B:lle parempi
aika. Maaorjuus lakkautettiin ja jonkinlainen

uskonnollinen suvaitsevaisuus julistettiin ja sen-

suuria lievennettiin (1781). Silloin elpyivät taas

tsekkiläiset kansalliset harrastukset, vaikka vain

tieteellis-kirjallisessa muodossa.
Vasta 1848 sai kansallinen liike selvästi val-

tiollisen luonteen. Kun saman vuoden vallan-

kumous .Saksassa ja Itävallan saksalaisen väes-

tön keskuudessa sai aikaan yleissaksalaisen kan-

sallisen liikkeen ja saksalainen kansalliskokous

oli kokoontunut Mainin Frankfurtiin, eivät

tsekkiläi.set F. Palacky'n vaikutuksesta lähettä-

neet sinne edustajia, koska olivat sitä mieltä,

että heidän kansalliset etunsa ovat vastaisuu-

dessa paraiten turvatut Itävallan yhteydessä,

jonka kerran täytyy tulla liittovaltioksi, vaan
kokoontuivat yhdessä Itävallan muiden .slaavi-

laisten kanssa slaavilai-skongressiin Praagissa

toukok, 31 p. 1848. JIutta sen aikana syntyi

katukahakoita kansanjoukkojen ja .sotaväen

välillä, joista seurauksena oli kaupungin pom-
niilus ja kongressin hajoitus. Samana vuonna
kokoontuneilla Itiivallan ensimäisillä valtiopäi-

villä olivat tsekkiläiset yhdessä muiden Itävallan

slaavilaisten kanssa hallituksen u.skollisia kan-
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nattajia Unkaria vastaan. Mutta nuori keisari

Frans Josef, joka sillä välin oli noussut valta-

istuimelle, kumosi veljensä huhtikuussa 1848
julistaman konstitutsionin ja teki omin päin
maalisk. 1849 uuden konstitutsionin sekä hajoitti

valtiopäivät. V. 1851 oli taas jo tämäkin konsti-

tutsioni kumottu ja Fran.s Josef tuli täydelli-

seksi itsevaltiaaksi. Tarkoituksena oli lujittaa

valtakuntaa: kaikki hallinto keskittyi Wieniiu,
saksan kieli tuli ainoaksi valtio- ja virkakie-

leksi ja kansallisista eroavaisuuksista välitettiin

yhtä vähän kuin Josef II:n aikana. B:n kansal-

liselle elämälle tämä aika oli erittäin vaikea.

Itävaltalaisten aseiden tappio Sollerinon luona
18,59 pakoitti hallituksen taas palaamaan perus-

tuslaillisiin muotoihin, mutta Böömiä ja Jlääriä
varten laitettiin sellainen vaalilaki, että niiden
valtava tsekkiläiuen enemmistö sai vähemmän
edustajia kuin saksalainen vähemmistö. Tsekki-
läiset luulivat kuitenkin Wienin valtiopäivillä,

joihin osaaottamaan Schmerlingin ministeristö

tahtoi pakoittaa kukistetut unkarilaisetkin, yh-
dessä viimemainittujen kanssa pääsevänsä voi-

tolle saksalaisista, mutta unkarilaiset eivät saa-

puneetkaan Wieniin ja silloin (1863) tsekki-

läisetkiu pitivät ainoana vastustuskeinona val-

tiopäiviltä poisjäämistä. Sen sijaan toimivat
tsekkiläiset B:n maapäivillä, joissa he jo 1801
feodaliaatelin avulla olivat päässeet enemmistöön.
V. 1S6.5 tuli Beleredin liitonaatteelle ystävällinen
ministeristö ja tsekkiläisten toiveet näyttivät
toteutuvan, mutta v:n 1866 sota tuli väliin ja

seuraavana vuonna oli Unkarin (..Trausleitha-

nian") jo onnistunut päästä Itävallan (,,Cislei-

tlianian") kanssa tasa-arvoiseksi monarkian puo-
liskoksi. Tämä oli tsekkiläisille kova kolaus,
sillä nyt B. oli jäänyt vain maakunnaksi Cislei-

tlianiaan. Ylimääräisillä valtiopäivillä Wienissä
toivoivat tsekkiläiset yhdessä muiden slaavi-

Inisten kanssa voivansa menestyksellä taistella

monarkian kahtiajakoa vastaan, mutta ylimää-
räiset valtiopäivät peruutettiinkin, ja kun uusissa
vaaleissa saksalaiset voittivat, jättivät tsekki-
läiset Wienin parlamentin ja pysyivät sieltä eril-

lään kaksitoista vuotta. Kun heidän toiveensa
yllä pettyivät, jäivät he pois maapäiviltäkin.
Tiiman passiivisen vastarinnan aikana vallinneen

kiihtymyksen johdosta tsekkiläiset jakautuivat
1874 kahteen puolueeseen, vanhoihin ja nuor-
tsekkeihin, joista viimemainitut alkoivat ajaa
yleisen äänioikeuden asiaa, jota vastoin ,.vanhat"
h;ikivat tukea maa-aatelista ja kirkosta. V. 1879,

jolloin TaafTcn ministeristö suostui tsekkiläisen
yliopiston perustamiseen sekä kieliasetuksen ja
tsekkiläisille epäedullisen vaalijärjestyksen muut-
tamiseen, ilmestyivät tsekkiläiset taas valtio- ja
maapäiville, ja ])äiisivät maapäivillä 1883 enem-
mistöön. He saivatkin huomattavan voiton v:n
1880 kieliasetuksen kautta, siinä kun määrättiin
sekä tsekin ettii saksan kielen taito pakolliseksi

Böömin virkamiehille. B:n saksalaiset pitivät

tättl itselleen erittäin epäedullisena, koska hei-

dän tsekin kielen taitamattomuutensa takia

useimmat virat joutuivat saksan kieltä taitaville

tsekkiläisille. V. 1886 B:n ylimaaoikeus tuli

kokonaan tsekkiläiseksi, ja kun virastot j'hä

enemmän tsekkiläi.styivät, koettivat saksalaiset

.saada aikaan sovintoa määräämällä rajat kum-
mallekin kielialalle. Tähän eivät tsekkiläiset

suostuneet. Vanhat tsekit tosin olivat taipuvai-

sia tekemään muutamia myönnytyksiä saksalai-

sille, mutta menettivät sen kautta kokonaan val-

tansa nuortsekkien hyväksi, jotka 1889, kun sak-
salaiset jäivät pois, saivat maapäivät kokonaan
haltuunsa. Hallitus koetti saada sovintoa aikaan
sekä voittaa myönnytyksiä saksalaisille. Mutta
kun ne epäonnistuivat, määräsi hallitus edus-

kuntaa kuulematta, mitkä piirit saksankielisinä
saivat saksalaiset tuomioistuimet. Tätä seurasi

sekä maapäivillä että väestössä suuri kiihtymys,
joka puhkesi katumeteleiksi. Kreivi Badenin
ministeristön aikana 1897 tsekkiläiset saivat
aikaan lisäyksiä kieliasetukseen, joiden mukaan
kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa B:ssä,

paitsi sotaväessä, asiat olivat käsiteltävät alkuun-
panijan kielellä ja v:sta 1901 oli jokaisen maan
virkamiehen osattava kumpaakin kieltä sekä kir-

jallisesti että suullisesti. Saksalaisten mielestä

tämän ei olisi pitänyt koskea B:n saksalaisia

kielialueita ja he ovat sen jälkeen taistelleet

tätä kieliasetusta vastaan ja varsinkin kun maa-
]iäivät 1899 määräsivät tsekin kielelle entistä

enemmän sijaa niissä virastoissa ja laitoksissa,

jotka ovat maapäivistä riippuvaiset. Sekä halli-

tuksen että saksalaisten puolesta on sittemmin
tehty erilaisia ehdotuksia B:n jakamiseksi yksi-

kielisiin tsekkiläisiin, yksikielisiin saksalaisiin

ja sekakielisiin alueisiin, mutta tsekkiläiset

ovat, pitäen niitä itselleen epäedullisina, hylän-

neet ne. T.sekkiläisten vaatimuksena on, että

kansallisuuskysymyksien ratkaisu kuuluu yksis-

t;;än maapäiville. Suurimpana yhä ratkaisemat-
tomana kysymyksenä on kuitenkin B:u valtio-

oikeudellisen aseman järjestäminen, tsekkiläiset

kun historiallisiin traditsioneihinsa nojaten vaa-

tivat, että B. yhdessä Määrin kanssa on tehtävä
sisällisesti itsenäiseksi valtioksi Itävallan yhtey-
dessä. Huolimatta B:n nopeasta edistymisestä
monella alalla ovat kuitenkin monet yhteiskun-
nalliset kysymykset valtiollisten riitain tähden
jääneet ratkaisematta, josta seurauksena on ollut

sosialismin suuri leveneminen, kuten 1907 ylei-

sen äänioikeuden voimaan astuttua on selvästi

tullut niikyviin.

.,T.sekkiläiskysymys" on Itävallan tärkein

kysymys. B. on sen rikkain ja edistynein maa,
jonka kustannuksella köyhemmät maakunnat
osaksi elävät, se on slaavilaisena kiilana pohjois-

ja eteläpuolella olevan saksalaisuuden välillä ja

kolmas osa sen väestöä on saksalaista. Ei siis

kumma että saksalaiset eivät mitenkään tahdo
sen eristymistä kansallisslaavilaiseksi valtioksi.

[Palacky', B:n historia, tsekiksi ja saksaksi:

,,Gesehichte von B.". Tomek, B:n historia tsek. ja

saks., Prflsek, B:n ja Määrin historia kansallisen

herätyksen aikana (tsek.), Srh. Tsekinkansan val-

tioll. historia (tsek.), Masaryk, Tsekkiläiskysy-

mys (tsek.).]
"

•/. '. M-
Böömiläinen jouhikvartetti, meilläkin tun-

nettu etevästä ja eloisasta yhteissoitostaan: sen

jäseninil ovat Praajiin konservatorin entiset

oppilaat: HofFmann. Suk, Nedbal ja Wihan.
I. K.

Böömiläinen veljeskunta ks. Böömiläi-
set V e I j e t.

Böömiläiset veljet (1700-luvult,"- Määri-
Iäiset veljet, t.sek. jfdnota hratrskii), uskon-

nollinen yhdyskunta, joka suurten uskonnollistett
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liikkeiden vaikutuksesta (ks. Hus ja H u s s i-

laiset) syntyi Böömissä 1400-luvun puolivälissä

alempien kansankerroksien keskuudessa. Sen
alkuunpanijat tahtoivat elää Petr. CLelcicky'n
(ks. t.) opetusten mukaan ja ensimäistä kristil-

listä seurakuntaa ihanteenaan pitäen perustivat
kirkollisen yhdyskunnan. Toteuttaakseen kris-

tillisyyden siveellistä ihannetta tuli lodellisen

„veljen" luopua maailmasta ja sen vallasta ja

täyttää vain kristillisen rakkauden lakia. Ku-
kaan ei saanut astua valtionvirkaan, ei olla

tuomari eikä .sotilas, ei myöskään olla kaup-
piaana. Veljeskunta asettui ensin 14.57 tai 1458
eräälle maatilalle Kun\valdin kylässä, jonka
Böömin kuningas Yrjö Podiebrad oli heille luo-

vuttanut.

Lähistöön syntyi pian toinen samanlainen
yhdyskunta. V. 1467 veljet valitsivat — osaksi
alkaneen vainon pakoittamina — itselleen omia
pappeja irtautuen siten täydellisesti lailliste-

tuista kirkkokunnista. Seurakuntana he käyt-
tivät itsestään nimeä jednoia bratrskä {= unitas
/rofr»)n = veljien yhteys), „veljesseurakunta".
Vaikka irtaantumista seurasi uusi vaino, levisi

seurakunta Määriinkin. Mutta 1490:n tienoilla

alkoi sisällisiä riitaisuuksia, jotka uhkasivat
koko veljesseurakunnan olemassaoloa. Kun alku-
peräiset jäykät maailmankarttamisperiaattcet
vaikuttivat, että kokonaisten kunniallisissa am-
mateissa toimivien ihmisluokkain, kviten sotilas-

ten, tuomarien, neuvosmiesten, aatelisten tilan-

omistajaiu, oli mahdotonta kuulua veljesseura-

kuntaan, ja kun niistä oli sentähden pitkin aikaa
täytynyt käytännössä tinkiä, niin syntyi voima-
kas suunta, jonka edustajat koettivat osoittaa,

ettei Raamattu vaatinutkaan sellaista maailman
kieltämistä, ja tämä suunta voitti. 1500-luvun
alussa alkoi ankara vaino, joka päättyi siihen,

että Böömin valtiopäivät 1508 kuningas Vla-
dislavin esityksestä kielsivät veljien julkiset ja

salaiset kokoukset, määräsivät heidän kirjansa
poltettaviksi ja vaativat heitä itseään liittymään
laillisiin kirkkokuntiin. Tämä päätös määräsi
veljesseurakunnan aseman Böömissä pitkiksi

ajoiksi. Mutta Määrissä veljiä siedettiin, ja

seurakunta pääsi suureen kukoistukseen yksin
Böömissäkin, jossa vainolakeja ei voitu johdon-
mukaisesti toteuttaa. Tarmokas piispa Luukas
Praagilainen (1517-28) järjesti seurakun-
nan olot uusien vapaampien periaatteiden m.u-

kaan, esitti heidän oppinsa järjesteellisesti ja

vaikutti tuotteliaana kirjailijana. Luukaan
aikana pysyttyään erillään luterilaisista, veljet

lälienivät heitä myöhemmin. Kun he Schmal-
kaldenin sodassa kieltäytyivät taistelemasta pro-

testantteja vastaan, heidät karkoitettiin Böö-
mistä, mutta saivat turvapaikkoja Preussissa ja

Puolassa. Puolaan siirtyneet liittyivät 1570 Sen-
domirin kokouksessa reformeerattuihin ja lute-

rilaisiin. Samoin omaksuivat Böömiin ja Mää-
riin jääneet 157.J kalkkilaisten. luterilaisten ja

reformeerattujen kanssa yhteisen tunnustuksen
(Confcssio Bohemica). Kolmikymmenvuotisen
sodan aikana menetettyään kaikki oikeutensa
emämaassaan veljesseurakunta hajaantui suuren
piisi)ansa Amos Comeniuksen (ks. t.) ai-

kana. Seurakunnan viimeisistä jätteistä muo-
dostui seuraavalla vuosisadalla herrnhutilaisten

(ks. t.) kantajoukko.

Böömiläisellä veljeskunnalla on ollut suuri
merkitys tsekkiläisten kansalliselle kehitykselle.
Veljet koettivat aina säil^^ttää kansallista hen-
keä, perustivat kouluja ja pitivät erityisesti

huolta kielen puhtaudesta, ja heidän keskuudes-
saan käytetty raamatunkäännös (ks. B 1 a h o-

slav) on tsekkiläisen kirjakielen peruskiviä.
Myöskin olivat tsekkiläisen kansallisuuden
uudestaan herättäjät etupäässä böömiläisten vel-

jien jälkeläisiä. Koululaitoksensa, kirkkolaulii-
jensa, seurakuntajärjestyksensä ja kurinsa kautta
on veljeskunta vaikuttanut Saksan evankeliseen
kirkkoon. [Gindely, „Geschichte der Böhmi-
sehen Bruder" (Prag 1857-58) ; Goll, „Quellen
und Untersuchungen zur Geschichte der Böh-
mischen Bruder" (Prag 1878-82), de Scluveinitz,

>,History of the Church known as the Unitas
fratrum" (Pensylvanian Betlehem 1885).]

A. J. P-ä d J. J. M.
Böömin kieli ja kirjallisuus. 1. B:n kieli,

jonka asemesta viimeaikoina on slaavilaisten

maiden ulkopuolellakin usein käytetty nimeä
tsekin kieli (böömin kielellä jazyk ceskif)

,

kuuluu yhdessä puolan, Lausitzin vendien ja slo-

vakin kielen kanssa länsislaavilaiseen kieliryh-

mään. B:n kieleen liittyy likeisesti slovakin
kieli Pohjois-Unkarissa, jossa böömin kieli

19:nnen vuosis. alkupuolelle asti oli slovakkilais-

ten kirjakielenä. Lukuunottamatta siis slovakin
kieltä on böömin kielen pää-alana Böömi ja

Määri. Myöskin Itävallan Sleesiassa ja Ala-

Itävallassa on böömin kieltä juihuvia melkoinen
määrä (Wienin kaupungissa 250,000). V:n 1900
virallisen väenlaskun mukaan oli tätä kieltä

puhuvia Itävallassa kaikkiaan 5,955,000 henkeä.

Kun myöskin Ameriikassa (250,000), Saksassa.

Venäjällä ja Balkaninmaissa asuvat tsekkiläiset

otetaan lukuun, on heidän kokonaislukunsa ny-

kyään n. 7 railj. Böömissä on tsekin kieltä puhu-
via 62-63 % ja saksan kieltä puhuvia 37 %,
Määrissä 70 % ja saksalaisia 30 % ja Itävallan

Sleesiassa 22 %. — B:n kielen ominaisujiksista

mainittakoon: korko on sanan ensimäisellä ta-

vulla, lyhyiden ja pitkien vokaalien välilhl teh-

dään tarkka ero, kuten serbokroatissakin, jota

vastoin muut slaavilaiset kielet tuntevat pitkiä

vokaaleja vain korollisessa tavussa. ..pehmeän"

kerakkeen jäljestä on a muuttunut (•:ksi ja u
t:ksi, ie on supi.stunut t:ksi, pitkä l >a « ovat

muuttuneet diftongeiksi ei ja o», vrt. Länsi-
slaavilaiset kielet. [Pääteos böömin kie-

lestä on J. Gebauer, „Historiekä mluvnice jazyka
ceskeho" (3 nid,).]

2. K i r j a 1 I i s TI u s. Maantieteellisen ase-

mansa kautta Böömi joutui jo varhain länsi-

eurooppalaisen kulttuurielämän piiriin. 900-

luvun alkupuolella B. on jo kristillinen valtio.

Ensimiiiset kirjalliset mui.stomerkit, Kosmakscn
kronikka (ks. t.) ja legendat Böömin pyhimyk-
sistä Veneeslauksesta ja Ludniilasta. ovat vielä

latinankielisiä, mutta 13:nnella vuosis. käyte-

tään jo böömin kieltä kirjallisuuudessa. Saksa-

laiset lemmenlaulajat ja runoilijat B:n kunin-

kaiden hovissa toivat ritarirunouden maahan ja

pinn tarut Aleksanteri Suuresta, Tristanista,

Didrik Berniläisestä y. m. olivat saaneet böömin-

kielisenkin muodon. Erittäin elähyttävästi kir-

jallisuuteen neljännellätoista vuosisadalla vai-

kutti Kaarle IV:n hallitus. Kuninkaallisen hovin
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kautta, jossa Petrarcakin oleskeli jonkun aikaa,

tuli eloon heräävän klassillisen sivistyksen tuu-

lahdus Böömiinkin ja 1348 perustettu Praagin
yliopisto virkisti henkistä elämää. Kansallinen

itsetietoisuus ilmenee Smil Flaska Pardubice-

laisen opettavaisissa runoissa ja Dalimilin(ks. t.)

riimikronikassa. Herännyt arvosteluhalu tulee

selvimmin näkyviin uskonnollisella alalla, jossa

kirkon epäkohdat — Böömissä ehkä räikeämmät
kuin muualla — eivät voineet jäädä ajattelevilta

ihmisiltä huomaamatta. Konrad von WaldhOs
ja Jan Milfc paljastivat kirkon syntejä saar-

noissaan ja oppinut maallikko Tomas Stitny'

(1.331-1401) käsitteli kansanomaisella tyylillä

kirjoissaan uskonnon ja filosofian kysymyksiä.

Rohkeasti kirkon oppeihin käsiksi kävi Matias

Janovilainen (n. 1350-94) enimmäkseen lati-

naksi kirjoitetuissa kirjoissaan. Avoimeen tais-

teluun kirkkoa vastaan sekä saarnoissaan että

kirjoissaan ryhtyi Juhana Hus (ks. t.) (1369-

1415). Hän ei ollut ainoastaan ke.skiajan ja

kaikkien aikojen suurimpia hengenvapauden

sankareja, vaan myöskin kansansa oikeviksien

ja äidinkielen mahtava puolustaja. Hän loi sekä

tyylinsä että keksimänsä erinomaisen oikein-

kirjoituksen kautta pitkiksi ajoiksi böömiläisen

kirjakielen esikuvan. Hussin vaikutuksesta syn-

tynyt kansallinen liike nosti boomin kielen val-

tion pää- ja virkakieleksi. Böömin kielen taito

levisi Puolaan ja Länsi-Venäjälle, joka seikka

antaa .selvän todistuksen silloisen böömiläisen

kulttuurin verraten korkeasta kehitysasteesta.

Petr ('helcicky'ssä (k. 1460, ks. t.) sai vapaaksi

päässyt uskonnollinen elämä siveellisten kysy-

mysten tutkijan, joka „Postillassaan" ja ,,'Uskon

verkossa" teki pitkälle meneviä johtopäätöksiä,

jotka elävästi muistuttavat Leo Tolstoin siveel-

lisiä oppeja. Hän oli Böömiläisen veljeskunnan

(ks. t.) henkinen isä. Tästä veljeskunnasta tuli

boomin kielen hellimpiä ja paraimpia hoitajia.

Uskonnollisen liikkeen ja humanismin voimak-

kaan vaikutuksen yhtymisestä sjnityi 16:nnella

vuosis. varsinkin historian alalla, verraten rikas

kirjallisuus, joka tyylillisen kehityksen.sä tähden
on antanut aiheen puhua silloisesta B:u kirjalli-

suuden kulta-ajasta.

Valkean vuoren taistelu 1620, jossa saksa-

lainen katolisuus ja hab.sburgilaiscn hallitsija-

suvun itsevaltius kukisti pitkiksi ajoiksi protes-

tanttisuuden ja slaavilaisen kansallisuuden Böö-
missä, oli turmiollinen isku kirjallisuudellekin,

.la n .\mos K o m e n s k y' (1592-1070) . joka Läusi-

Euroopassa on tunnettu latinisoidulla C o m e-

n i n s-nimellä (ks. t.) , kohotti .sen kuitenkin
uskonnoUisfilosofisilla ja kasvatusopillisilla teok-

sillaan, joiden kautta hän tuli uudemman kas-

vatusopin perustajaksi, vielä kerran yleismaail-

malliseen merkitykseen. Mutta 30-vuolinen sota

oli kauheasti hävittänyt maata, parhaat hen-

kiset voimat olivat t\iliotut, uskonnon ja ajatuk-

.sen vapaus oli tukahutettn. saksalaisuus oli es-

teettömässä ylivallassa ja böömiläinen taloni)oika

ankarassa maaorjuudessa. Toista sataa vuotta

kesti täydellistä horro.stilaa. Vasta 1770-Iuvulla

niikyy elonmerkkejä, ^'alistusfllosofian aatteisiin

innostunut Josef II yrittää kokonaan saksalais-

tuttaa Böömin, mutta edistää nuiaorjuuden lak-

kauttamisen, sensuurin ja uskonnollisten ra joi

tusten lieventämisen kautta tahtomattaan t.sekki-

läisen kansallishengen heräämistä. Kansankirja-
sia alkaa ilmestyä, kansankielen oikeuksia puo-

lustetaan kirjallisuudessa, tsekkiläiuen teatteri

perustetaan 1785 ja 1793 Böömin säätyjen pyyn-
nöstä tsekin kielen oppituolikin Praagin ylioins-

toon. Böömin unhoon joutunutta menneisyyttä
ja tsekin kieltä aljetaan tutkia. Josef Dohrov-
sky' (17Ö3-1829) (ks. t.) osoitti enimmäkseen lati-

naksi ja saksaksi kirjoitetuissa tutkimuksissaan
kaikkien slaavilaisten kielten sukulaisuussuhteet.

Saksalainen romantiikka ja saksalaisen ylioppi-

lasnuorison haaveet Saksan pikkuvaltioiden yh-

tymisestä yhdeksi suureksi kansalliseksi valta-

kunnaksi vaikuttivat voimakkaasti Böömiinkin.
Slovakkilaiuen protestantti Jan Kollär (ks. t.)

tuli tämän isänmaallisen romantiikan runolli-

seksi tulkiksi. Ilman muuta edellyttäen, että eri

slaavilaiset kansat ovat yhtä likeistä sukua toi-

silleen kuin Saksan eri valtioiden kansat keske-

nään, kohosi hänen runollisten haaveitteusa kor-

keimpana ihanteena yhdeksi yhtynyt .slaavi-

kunta, joka toteuttaa slaavilaisten ihailijan,

saksalaisen runoilijan ja ajattelijan Herderin
esittämät ihmisyysaatteet. Tämän naiiviskirjal-

lisen pan.slavisminsa hän on kauniisti tulkinnut
runoelmassaan ...Shlvy deera" (Slaavan tytär),

joka on mahtavalla tavalla levittänyt slaavilai.sen

yhteenkuuluvaisuuden aatetta Böömissä. Kansal-
linen liike sai yhä enemmän kirjallisuudesta tu-

kea. Josef Jungmann (ks. t.) julkaisi suuren t.se-

kin kielen sanakirjan ja käänsi tärkeimpiä länsi-

eurooppalaisen runouden tuotteita. Pavel Safartk

(ks. t.) esitti nerokkaissa ja lennokkaasti kir-

joitetuissa tutkimuksissaan koko slaavikunnan
menneisyyttä. Hurskaalla petoksella lahjakas

runoilija ja kansanlaulun tuntija Väclav Hanka
(ks. t.) koetti nostattaa kansallista itsetietoa

julkaisemalla kaksi käsikirjoitusta (Königin-

hofin ja Griinbergin käsikirjoitukset, ks. n.),

jotka olivat muka löydetyt 1817-18 ja sisälsivät

muinaistsekkiläisiä. isänmaallisessa hengessä kir-

jeitettuja kertoma runoj.a Böömin vanhimmasta
historiasta. Kansallisen herätyksen ensi ajan

kulttuuririennot eivät olleet vielä jyrkässä risti-

riidassa saksalaisuuden kanssa. I"seimmat tämän
ajan niin sanoaksemme filologisista tsekkiläisyy-

den herättäjistä kirjoittivat osan teoksiaan sak-

san kielellä, vieläpä muutamat heistä, kuten 18:n-

nen vuosis. loppu])Uolella vaikuttanut historioit-

sija Pelzel, jonka nimi oli saksaksi käännetty
tsekislä. ja Dobrovsky' pitivät yhteen aikaan
kansansa kieltä kuolenuian tuomittuna. Böömin
saksalaisetkin runoilijat lauloivat böömiläisen

isänmaan luonnon kauneudesta ja ylistivät .sen

slaavilaisia sankareja. Vasta vallankumovisvuosi

1848 jakoi Böömin kahteen vastakkain seisovaan

kansallisuuteen. Terävänäköinen ja voimakas-
tyylinen historioitsija F. Palacky' (ks. t.) osoitti

suuressa Böömin historiassaan ja pienemmissä
kirjoituksissaan tsekkiläisen ja saksalaisen kan-

sallisuuden etujen historialliset vastakohdat ja

opetti jatkamaan kansallista työtä edelleen siitä

kohdasta, mihin se hussilaisen kansallisliikkeen

kautta jo oli ehtinyt.

Runous oli jäljitellyt saksalaisia esikuvia.

Fr. Ti. Celakovsky' (ks. t.) etsi kansanhenkeä
kansanlaulusta, joka hänestä, samoinkuin useista

romantikoista on runoiulen ihanin ilmestys —
olihan Itävallan hallituskin niin vakuutettu
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Kansanrunouden tärkeydestä, että antoi 1819
koota kansanlauluja Itävallan eri kansojen kes-

kuudesta. Herderin esimerkin mukaan C;kin
tahtoo julkaista „kansojen ääniä", mutta tie-

tysti etupäässä slaavilaisten kansojen lauluja.

Sitäpaitsi hän mukaili kansanlauluja taide-

runoiksi ja antoi tämän kautta taiderunoudelle
kansallisen pohjan. Hänen jälkiänsä astui K. J.

Erben. Rohkeamman lennon runous sai K. Hav-
Ifeekin (k. 1856, ks. t.) ja K. H. Machan (k. 1836,

ks. t.) luomissa. Edellinen, joka oli myöskin
tsokkiläisten nerokkain sanomalehtimies ja Pa-
lacky'n kansallisen ohjelman laajentaja kansan-
valtaiseen suuntaan, oli Venäjällä ollessaan op-

pinut tuntemaan kahleitaan riuhtovan slaavi-

laisen hengen ja Gogolin alulle paneman paljas-

tavan kaunokirjallisuuden yhteiskunnallisena
voimana ja käytti runoa ruoskaua Itävallan hal-

litusta ja kirkkoa kurittaakseen. Hyläten tuulen-
tupaisen panslavismin hän teroitti maamiestensä
mieliin tsekkiläisteu kansallista yksilöllisyyttä.

Mächa taas loi t.stkkiläiseen kirjallisuuteen
byronilaisen yksilön vapaudenjanon ja taistelun
nykyisen yhteiskunnan siteitä vastaan. Draa-
maa edustivat Klicpera ja Tyl .sekä novellia
Marek ja Chocholousek. Kansanelämää kuvasi

lahjakas nainen Bozena Nemcovä (ks. t.). Tai-
teellisesti rajoitetumpaa muotoa käyttävät rea-
listiseen suuntaan kuuluvat V. Hälek (1835-74),
oivallinen böömiläinen pikkuporvariston kuvaaja
Jan Neruda (1834-91), A. Heyduk ja George
Sandin vaikutuksen alainen lahjakas maalais-
elämän esittäjätär Karolina .-Vvetlä (1830-99).
Uudemman kirjallisuuden huomattavimmat ru-

noilijapersoonallisuudet ovat Svatopluk Cech
(k. 19U8) ja Jaroslav Vrchlicky' (s. 1835). Edel-
li.sen voimakkaassa runoudessa esiintyy vanha
panslavismi usein naiivissakin muodossa, mutta
hän on asettanut runottarensa myöskin nyky-
aikaisten yhteiskunnallisten harrastusten palve-
lukseen. Yleismaailmallisempaa suuntaa kulkee
Vrchlicky'. Hänen jättiläislaajassa tuotannossaan
kuvastuvat melkein kaikki nykyaikaisen elämän
kysymykset ja taistelut, vaikka hän vain har-
voin osaa kourata tarpeeksi syvälle. Laajalle
pyrkivä runoilija oli myöskin J. Zeyer (k. 1901).
mutta hänen runottarensa on elämästä liian

kaukana. Viimeaikaisista kirjailijoista huomat-
tavin on J. S. Machar (s. 1864). [J. Vleek,
..Dejiny ceske literatury", yhteisteos ,,Literatura

eeskä 19 stoletf, J. .Jakubec uud .\. Noväk,
„Geschichte der ceeh. Litteratur"]. J. J. M.

4.i. P.iineltu '',,09.



C, latinalais-eurooppalaisen kirjaimiston kol-

mas kirjain. Sen vanhin, seemiläis-moabilaiuen

muot<i oli i ; siitii johtui kreikkahiiuou r

( -| ), jonka äännearvo oli g. Latinalaisessa

kirjaimistossa se esiintyy muodossa C ja merkitsi

alkuaan, äännearvoonsa nähden, sekä g.tä että

A-;ta; myöhemmin lat. C:stä muodostettiin C = g,

joten C:lle jäi yksinonuian äännearvo k (roo-

malaiset äänsivät {^:n A.ksi myös e;n ja i:n

edessä, esim. Cicero = 7l ifcero^. — Suomalaisessa

kirjoituksessa C esiintyy vain vierasperäisissä

sanoissa (vars. nimissä). Unkarissa c (joko

yksinään tai yhdessä ?:n kanssa: cz) äännetään
^6'.'ksi ; lapissa c niinikään ilmaisee ts:U\, samoin
myös eräissä slaavilaisissa kielissä (;)uolassa,

tsekissä, kroatissa) . „Pehmcitten"' eli etuvokaa-

lien edessä c italiassa merkitsee <s.'tä, espanjassa

p:t'a. ranskassa, portugalissa, hollannissa, eng-

lannissa, ruotsissa .s;ää, saksassa ts.-ää, jotavas-

toin se ,,kovien" eli takavokaalien edessä näissä

samoissa kielissä äännetään fr.ksi. Muutamissa
kielissä käytetään myös erityisillä lisämerkeillä

(n. s. diakriittisillä merkeillä) varu.stettuja c-

kirjaimia; niinpä esim. 1. f ranskassa ja portu-

galissa takavokaalien edessä äännetään .s.-ksi,

2. d useassa slaaviliiisessa kielessä (esim. puo-

lassa, kroatissa) (;;ksi ja 3. c lapissa sekä mo-

nessa slaavilaisessa kielessä (esim. tsekissä ja

kroatissa) <s;ksi. Suomalais-ugrilaisten kielten

vanliemmassa transskriptsionitavassa on f = (V,

c - tk ja ('' = t's' . — C:n sekä nr.iiden konsonantti-

merkkien yhtymistä mainittakoon: unk. qs - ts,

unk. cz = ts, puol. cz = ts, esp., engl. c/i = /.s (näin

joskus myös unk. nimissä, esim. Ziehy = Ziisi)

,

it. ch = k, ransk., portug. ch = s, saks., holl., puol.,

tsek. ch = h ; ransk., engl. .«• etuvokaalien edessä

= s, it. se etuvokaalien (samoinkuin sei taka-

vokaalien) edessä = s ; saks. sch = s, engl., it. sch =

sk, holl. sch = sh {s -\- h)

.

Musiikissa C on äänijärjestelmän perus-

äänen merkki. Nuottikirjoituksessa se. etumerk-
kinä, ilmaisee '/'.-tahtia, lä])iviivaisena taasen '/j-

tahtia. Toisin päin käännettynä se nuTkitsee

ba.ssoklaavia (ks. t.).

L y h e n n y s m e r k k i n ä C latinankielisissä

kirjoituksissa saattoi merkitä Cwsur, (Jajus,

Cassius, Claudius, Calendce, coiisui, censor, civi-

tas, centuria, condidit, cn»scriptus y. m., roomal.
lukumerkkinä C = 100 (eentum) ; kemiassa C =
curhoncum, fysiikassa ja elektrotekniikassa =
coulomh ; lämpömäärää ilmaistaessa on C = Cel-

sius; algebrassa c (samoin kuin a ja 6) ilmaisee
tunnettua suuretta. V. W.

C, nykyisen .säveljärjestömme alkusävel. josta
lähtien kaikkien toisten sävelten a.semat määri-
tellään (vrt. A).

Caballero fkavalje'roJ, Fernän (1797-1S77).
esp. kirjailijattaren salanimi. Oikea nimi oli

Cecilia li ö h 1 von Faber. Isä oli saksa-
lainen ja äiti espanjatar. C. oli kolmasti nai-

misissa ja viimeksi sevillalaisen asianajajan
de Arromin kanssa, mutta käytti kirjailijat-

tarena aina yllämainittuii salanimeä. TTänen
isänsä, Saksan konsuli Cadizissa. antoi tyttärel-

leen erittäin huolellisen kasvatuksen, jota sen
ajan espanjalaisiin oloihin nähden voi sanoa
loistavaksi. Kauniin Cecilian Sevillassa olev.a

koti tarjosi hänen toisen avioliittonsa aikana
kokouspaikan kaupungin ylhäisölle ja taiteelli-

sille ja tieteellisille piireille, kuin myös eteville

ulkomaalaisille. Hän kirjoitti ensimäisen kauno-
kirjallisen tuotteensa saksaksi j,a käänsi sen IS
vuotta myöhemmin espanjan kielelle, nimellä
,,Sola, cuadro de costumhres sevillanas". Se ku-
vasi erästä Sevillassa suurta huomiota heriittä-

nyttä tapausta. V. 1840 hän julkaisi ..El heraldo
de Madrid" lehdessä ensimäiset luvut sittemmin
kirjan muodossa suuren menestyksen saavutta-
nutta romaaniansa ,.La Gaviota'", joka elävästi

ja oivallisin jiaikallisvärein kuvasi eteläespan-
jalaisia oloja. Kansanelämän kuvaus oli siinä

aivan uutta. TTänen suuria romaanejaan ovat
edelleen „Clemencia" (18,52), jonka aiheen kir-

jailijatar on ottanut omasta eliiiniistään: ,,Klfa

O la T^spaua treinta anos ha"; ,.T;figrimas", jossa

viimemainitussa kirjailijattaren jyrkkä katolilai-

suus pistää silmään ja ..Tja familia de .Mvareda",
miellyttävä kansanelämän kuvaus täynnä järkyt-
tävää traagillisuutta. Vv. 1S.i2-fil hän kirjoitti

seitsemiin novellia, julkaistut yhteisnimellä ..Xo-

velas de costumhres" (tapainkuvauksia). Toisella

hänen kertomussarjallaan on nimenä „T!elaciones"

(kertomuksia! ja ,,Cuadros dc costumhres"
(tapojen maalauksia). Paitsi kaunokirjallisia

teoksiaan C. on julkais.sut ensimäisen kokoel-
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man espanjalaisia kansansatuja ja -lauluja

sekä folkloristisia kirjoituksia. C. toimitti kah-
desti painosta kootut teoksensa, nimittäin 1856
19:nä nidoksena ja 1860-01 13:na nidoksena.

Hänen kuoltuansa ilmestyivät hänen viimeiset

kcrtomuk.seusa: „Ultimas produciones", kolme
luvultaan (Sevilla 1878). Niihin liitti elämä-
kerrallisen luonnoksen Oabriel y Ruiz de Apo-
daca. [Mazade, ,,Fernan Caballero et ses

rfcits", Revue des deux Mondes, nov. 1858 ; Kel-
ler, „F. Cabo.Uero". aikakausk. Unsere Zeit,

1876, I ; Markiisi Figueroa, „F. Caballero y la

novela en su tiempo" (,,Espai5a del siglo XIX",
2 nid. ; 18S7) ; A. Hillman, „Den spanska sedo-

romanens äteruppständelse i XIX:e ärh." (Nord.
tidskr. 1897) ; A. Morel-Fatio, „Fernan Cabal-
lero d'aprSs sa correspondance avec Antoine de
Latour" (Paris, 1901).] J. ll-l.

Cabal ks. K a b a a 1 i.

Cabal-ministeristö (cabal < hepr. kabbala =

rabhiinieu salaoppi; myös yi.: salamyhkäily)
;

Englannin kuninkaan Kaarle II:n ministeristö,

joka sai nimensä jäsentensä (Cliflford. Ashley,
Buckingham, Arlington ja Lauderdale) nimien
alkukirjaimista. Tämän valtiolliselle ja kirkolli-

selle vai)audelle vaarallisen neuvoskunnan täytyi
parlamentin vaatimuksesta v. 1674 erota.

Cabanel f-e'l], Alexandra (1823-89) , ransk.
taidemaalari, v:sta 1863 professori ficole des
beaux-artsMssa Pariisissa, sittemmin saman lai-

toksen johtaja. Hänen teknillisellä taituruudella,
mutta ilman käsitystavan itsenäisyyttä maala-
tut, ])osliinimaisen silkoiset uskonnolliset, myto-
logiset ja historialliset taulunsa antavat tyypilli-

sen kuvan keisarikauden virallisesta taidekäsi-

tyksestä. C. oli aikansa suosituimpia muotokuva-
maalaajia, varsinkin ylhäi.sen naismaailman kes-
ken. Enimmin yleisö kumminkin ihaili hänen
alastomia ihmisruumiita esittäviä taulujaan. Hä-
nen pääteoksiaan ovat. ..Florensilainen runoi-
lija" (1861), .,Venuk.sen syntymä" (1863), „Flo-
ran voittojuhla", kattomaalaus Louvressa (1873)
ja jotenkin teatraalinen ..Francesca da Riminin
ja Paolo Malatestan kuolema" Luxembourgissa
(1879). F. L.

Cabanis /-ni'sj, Jean Louis (1816-1906),
saks. lintujentutkija, tuli 1849 Berliinin museon
lintukoknelmien ylivalvojaksi. On laatinut luon-
nollisen lintujärjestelraän. Kirjoitti yhdessä
Tschudi'n kanssa lintuja käsittelevän osan tämän
„Fauna Peruana"an (i846). Perusti 1853 ..Jour-

nal fur Ornithologie"-aikakauslehden, joka sen
jälkeen on ollut Saksan lintutieteilijäin pää-
äänenkannattaja.
Cabanis 1-ni's]. Pierre Jean Georges

(1757-1808), ransk. lääkäri ja sielutieteilijä, oli

Miralipau'n läheinen ystävä ja avusti häntä kir-

joituksien valmistamisessa, jotka koskivat julki-

.sen kasvatuslaitoksen järjestämistä. Filosofisessa

pääteoksessaan „Rapports du physique et du
moral de Thomme" (1802) C. kannatti sensua-
listisia, materialismiin vivahtavia mielipiteitä,

mutta on muutamassa myöhemmässä filosofisessa

kirjoitelmassaan jonkun verran muuttanut kan-
taansa idealistiseen suuntaan.

A. Gr.
Cabanyes fkava'njesj, Manuel dc (1808-

33), esp. runoilija. C:lla oli suuret tiedot niin

liyvin vanhoissa kuin uusissa kielissä. Hänen

makunsa oli hieno ja itsearvostelunsa ankara,
mikä vaikutti ehkäisten hänen tuotteliaisuu-
teensa, jota leimaa muodollinen täydelli.syys ja
syvä synkkämielisyys. Hänelle on pystytetty
kuvapatsas Villanuevaan. J. III.
Cabaret /-«''/ (ransk.), ravintola, varsinkin

Pariisissa sellainen tarjoilupaikka, jossa samalla
on laulua ja soittoa.

Cabein, neekerin ja mulattiuaisen jälkeläinen.
Cabet l-be'], fitienne (1788-1856), ran.sk.

kommunisti, toimi ensin asianajajana, liittyi

tasavaltalaisiin ja carbonariliittoon, näytteli jon-
kinlaista osaa heinäkuun vallaukumouksessa
(1830), minkä jälkeen uusi hallitus nimitti hänet
yliprokuraattoriksi Korsikaan. Tämän viran C.
kuitenkin menetti pian ja taisteli sen jälkeen
(v:sta 1831) sekä edustajana että sanomalehti-
miehenä kiivaasti hallitusta vastaan. 1834 hän
joutui syytteeseen majesteetinloukkauksesta, pa-
keni Englantiin, mutta palasi armahduksou saa-
tuaan 1839 Ranskaan. Englannissa C. varsinkin
Thomas Moren „Utopiaa" luettuaan viehättyi
kommunismiin. V. 1840 ilmestyi hänen kuuluisa
teoksensa „Voyage en Icarie". Siinä hän esit-

tää kommunistisen ihanneyhteiskunnan, jonka
jäsenten kesken vallitsee täydellinen yhdenvertai-
suus ja yhtäläisyys ulettuen ruokaan ja vaattei-
siin asti. V. 1848 C, jonka oli onnistunut saada
aatteilleen paljon kannattajia, perusti kommu-
nistisen yhteipkuunan Pohjois-Ameriikkaan Te-
xasin maakuntaan. V. 1849 „ikaarilaisten" yhteis-
kunta siirtyi Illinoisiin, jossa sillä oli jonkin
verran menestystä ; mutta muutaman vuodon
päästä sen keskuudessa syntyi riitaisuuksia, joi-

den johdosta C. ja häntä kannattava vähemmistö
karkoitettiin. Tämä vastoinkäyminen joudutti
C':n kuolemaa. J. F.
Cabezon [-o'nJ. Antonio de (1510-66), esp.

urkuri ja säveltäjä, Filip II:n hovisoittaja ; hä-
nen urku- ja luuttusävellyskokoelmansa on van-
himpia soitinsävellyksen muistomerkkejä. /. K.

Cabinet [kiibinet] (engl.), ministerien muo-
dostama neuvoskunta, joka hoitaa Englannin hal-

litusta. Sen jäsenluku on viime vuosikymmeninä
vaihdellut 10 ja 17 välillä (siihen eivät kuulu
kaikki ministerit). C. jota ei milloinkaan ole

laissa määrätty, on jonkinlainen kuninkaan sa-

laisen neuvoston (privy council) toimeenpaneva
valiokunta ja vastaa muiden perustuslailli.steii

maiden konseljia eli ministerineuvostoa.
Cabinet noir [-nc' nuä'rj (ransk., = „musta

kamari"), Ludvik XIVtn laitos, jonka tarkoituk-
.sena oli hankkia hallitukselle tietoja ihmisten
yksityisestä kirjeenvaihdosta. Kirjeiden avaa-
minen ja jälleen sulkeminen suoritettiin uiin

näppärästi, etteivät vastaanottajat mitään huo-
manne<'t. Vallankumous lakkautti mustan kama-
rin, mutta Napoleon I sen jälleen otti käyliintöön

ja se oli olemassa Bourbonien aikana. Tämän
mukaan on nimitetty c. niiksi muuallakin posti-

laitoksen yhteyteen järjestettyä kirjeiden luva-

tonta avaamista.
Cabo (esp.), niemi, kärki.

Cabot fkäb3t], syntyperältään italialaisten

Caboto (ks. t.) nimisten merenkulkijain ja

löytöretkeilijäin englantilainen nimi.

Cabotag^e /l-iibo/ä'z] (ran.sk.; < esp. rabn =

njenii). kauppalaivain rannikkopurjehdus, kuu
ne (iviit jioistu kauas rannikolta.
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Si-b. raboto.

Caboto [('>'] (Cabot). 1. G i o v a n n i tai

John C. (n. 1425-98), kuuluisa merenkulkija,

Kolumbuksen aikalainen. Polijois-Ameriikan

mantereen löytäjä, kotoisin Genovasta. C. siirtyi

Venetsiaan, josta kraippasuliteet myöhemmin siir-

sivät hänet B:istoliin (ii. 1472) ; tämän kauppa-

yhteys Islannin kanssa ohjasi hänen matkansa

pohjoisille ja läntisille vesille. V. 1497, kesä-

kuussa (siis ennen Kolumbusta) hän löysi Ame-
riikan mantereen (luult. Labradorin) ja otti sen

Englannin haltuun. Toisella retkellään 1498 hän

kulki pitkin Ameriikan rannikkoa Floridaan.

— 2. Sebastiano C. (1472-n. 1557), edelli-

sen poika ja seuralainen tämän toisella löytö-

retkellä. C. muutti

sitten Espanjan pal-

velukseen, nivitla Ilen-

rik VIII kutsui hänet

151C takaisin Englan-

tiin. Luoteisväylää
etsiessään luullaan C:n
löytäneen salmen ja

lahden, joilla nyt on
Ilndsonin nimi. Siir-

ryttyään 1526 jälleen

EÄ]ianjaan hän teki

Kaarle V:u toimesta

Iclytöretken Etelä-

Ameriikkaan. V. 1548

C. taas palasi Englan-

tiin ja laski perustuk-

sen tämän maan ja

Venäjän välisille kauppasuhteille. Hänen maail-

mankarttansa, jdUa hän on esittänyt retkensä,

on tallella.

Cabral (Cabrera), Pedro Alvarez
(n. 1400- n. 1520). löytöretkeilijä, syntyisin por-

tugalilaisesta aatelissuvusta. Kuningas Emanuel
lähetti hänet. A'a.sco da Gaman palattua, 13 lai-

valla Intiaan. Purjehdittuaan maalisk. 9 p.

1500 Li.ssabonista ('. poikkesi Viheriäisestä-nie-

mestä laivastoineen länttä kohti ja joutui 24 p.

huhtik. Brasilian raninki)lle, jonka anasti Portu-

galille. Tämän jälkeen suunnattuansa matkansa
Itä-Intiaan hän menetti myrskyissä puolet lai-

vastostansa; jiiljelle jääneillä C. purjehti Mosam-
bikiin ja sieltä Kalikutiin. Tehtyään siellä

kau[)i)asoiiiniuksia C. palasi 1502 Lissaboniin.

Cabrera /rc'-J, Pedro Alvarez ks.

Cabral.
Cabrera /•c'-/. Baleaareihin kuuluva saari

Välimeressä, 14 km Mallorcasta etelään, 10 km'.

Ilvvä satama koillisrannalla.

Cabrera f-c'!. Don Ramon (1810-77),

Morellan kreivi, karlistilaispäällikkö, aikoi ensin

papiksi, nuitta meni 18:!4 Don Carloksen (ks. t.)

palvelukseen, hänen tavoittaessaan Espanjan

kruunua. C. o.soitti päällikkönä Aragoniassa

suurta rohkeutta ja tarmoa, mutta samalla myös
hurjuutta ja julmuutta, tunkeutui 1837 aina

Madridiin saakka, nuitta pakoitettiin vihdoin

1840 lähtemään Hanskaan. Don Carlos oli nimit-

tänyt hänet Morellan kreiviksi ja kenraaliksi.

C. kannatti vielä Don Carloksen pojan, Monte-

molinin kreivin vaalinuiksia ja teki uusia epä-

onnistuneita yrityksiä hänen hyväkseen 1848-49

ja 1800. Senjälkecii hän luopui karlistein har-

rastuksista ia eli loiipu-ikänsii Englannissa.
O. K.

Cabriolet [-oli'] ks. K a b r i o 1 e 1 1 i.

Cacadu ks. Kakadu, P a p u k a i a t.

Caccia [ka'tsa] (it.) , metsästys ; käytettiin

14:nnellä vuosis. Italiassa nimityksenä sävellyk-

sille, joissa toinen ääni jäljitellen ikäänkuin ajaa

takaa toista ääntä. — Corno di e., metsästys-

torvi, vrt. Catch. /. K.
Caccini IkatsVni], Giulio (1.550-1618). it.

säveltäjä, ensimäisiä a r i o s o-tyylin kehittäjiä

soololaulussa. Oopperamusiikin alkuunpanijoihin

hän ei kuulu, kuten erehdyk.ses.sä on luultu.

Hänen soolomadrigaalikokoelmansa „Nuove mu-
siche" on vanhin tunnettu oppijaksoksi järjes-

tetty laulusto. /. K.
Cachar lkätsä'3], kaksi piirikuntaa Englannin

Etu-Intian koillisosassa, Assamin maakunnassa.

1. C. plains, 6,402 km', 456,151 as. (1901),

joista suurin osa hindulaisia. Piirikunnasta on

viime aikoina tullut Intian teeviljelyksen keskus.

V. 1897 oli 25,000 ha maata teeviljelyksinä an-

taen työtä 126,000 hengelle. Tärkeitä tuotteita

ovat myös riisi, sokeri, bamburuoko ja tarve-

puut. Suurin kaupunki on Silchar Barakin var-

rella. 9.6.52 as. (1901). — 2. P o h j o i s-C, edel-

lisen koillispuolella, 4,475 km=, n. 20,000 as.

On maakunnan harvimmin asuttua seutua.

V. V. F.

Cachucha lkatsti'tsa], esp. tanssi, tahti: hitaan-

hiineii, 3-jaksoinen.

Cactus ks. Kaktuskasvit.
Cacus [-ä-], muinaistarinaiu mukaan tulta

syöksevä hirviö, joka Herakleelta varasti osan

hänen karjaansa, kuu hän ryöstettyään Geryo-

neen laumat paluumatkallaan lepäili Tiberin

rannalla. Keksittyään C:n luolan Herakles

ta|)poi hänet sekä rakensi muistoksi alttarin

(Ara inaxirna) Aventinuksen läheisvvteen.

K. J. n.

Cadamosto /-«'.«/ 1. C a d a M o s t o, A 1 v i s e

(1432-1511), kuuluisa it. löytyretkeilijä, kotoisin

Venetsiasta. Lupauduttuaan Portugalin perintö-

ruhtinaan Henrik Purjehtijan palvelukseen hän
lähti 1455 tämän kehoituksesta löytöretkille ]. it-

kin .Vfrikan länsirantaa käyden aina Gambia-
joella saakka, Seur. v. hän löysi retkellään

Uso di Maren kera Kap Verden saaret sekä

tutki Gambian juoksua. Henrik Purjehtijan

kuoltua 1460 C. palasi takaisin kotimaahansa.
Retkiään on C. mieltäkiinnittävällä tavalla

kuvaillut matkakertomuksessaan (1507 ja 1519).

Cade [kcid], John (1. Jaek), eräs irlanti-

lainen, joka 1450 Kentin talonpoikain etunenässä

teki kapinayrityksen Englannin kuningasta

Henrik \'I:ta vastaan. C. sai Lontoonkiu val-

taansa (heiniik.), mutta karkoitettiin kohta ja

haavoittui kuolettavasti taistelussa. (G. R.)

Cadenza /-e'-/ ks. Kadenssi.
Cadet [dv'] (ransk.), nuorempi (veli); vasta-

kohta: aini (ks. t.).

Cädiz Ikadip] (ransk. Cadix). 1. Espanjan
provinssi. .Vndalusian eteläisin osa, C:iu-lahden

ja l.iliraltarinsaluien rannalla: Outan alueen

(Afrikassa) kan.ssa 7,342 km=. 480.337 as. (1907).

Harjoittaa maan- ja viininviljelystä sekä meren-

kulkua. Maa on hedelmällistä, mutta vain '/lo

siitä on viljeltyä, teollisuus vähäpätöinen, kulku-

neuvot huonot. — 2. C:in provinssin pääkau-

punki. 04.134 as. (1900) (esp. (jndituDOfi). C. si-

jaitsee kapean Leonin saaren niemellä, C:in-
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lahden rannalla; se on ollut Espanjan tärkeimpiä
kaupunkeja. Sen ennen hyvä satama on madal-
tunut ja luja linnoitus on jo vanhanaikuinen.
C. on vanhimpaa kaupunginosaa lukuunottamatta
säännöllisesti rakennettu, talot ovat tasakattoi-

sia ja varustetut pienillä näkötorneilla (mira

dores). Ilmanala on kuuma ja epäterveellinen.

Merkillisimmät rakennukset ovat vanha (1597)

ja uusi (1722-1838) tuomiokirkko kauniine maa-
lauksineen, vanha luostari Murillou maalaamine
tauluineen, n. s. Torre de Vigia 1. merkinanto-
torni, josta on ihana näköala : kaupungintalo
muotokuvakokoelmineen v. ni. Useita marmori-

Cadiz, Plaza de Isabel II.

taloja. C:ssa on monta korkeampaa oppilaitosta

ja akatemiaa. Kuvernöörin, maan korkeimpien
meriviranomaisten, piispan ja monen ulkomaa-
laisen konsulin sija. Niemimaan rannalla on meri-

kylpylaitoksia. Kaupungin juomavesi tuodaan
saviastioissa C:in naapurikaupungista Puerto de

Santa Mariasta. — Teollisuus on viime aikoina

kohonnut: C:ssa on m. m. tupakkatehdas, 2

laivaveistämöä, korutavaratehtaita, puuvilla- ja

hamppu-kutomoita y. m. Suolanhaihduttaminen
ja kalastus ovat huomattavimmat. Kauppa on
Espanjan siirtomaavallan häviön mukana rap-

peutunut. Tärkeimmät vientitavarat ovat serry-

viinit. suola, oliivit ja öljy sekä hopeamalmi.
V. 1900 oli tuonti 16,i milj. ja vienti 28,2 milj.

rak:n arvoinen. Säännöllistä laivankulkua Euroo-
pan pääsatamien (m. m. myös Helsingin) kanssa
sekä Kanarian saarille, Marokkoon ja Länsi-

Intiaan. Sälikölennätinkaapeli Senegalin varrella

olevaan S:t Lousiin (Afrikassa).— C:in kaupunki
(foinikial. G a d i r, ..linna", kreik. G a de i ra,

lat. G a d e s) on Euroopan vanhimpia. Foini-

kialaiset perustivat sen n. 1100 e. Kr. Ensi-

mäisen puunilaissodan jälkeen se joutui Kar-
thagolle ja toisen, v:n 206 jälkeen, Eoomalle.
Keisarivallan ajoista suuri, tärkeä ja rikas

kauppakaupunki. Maurilaisvallan aikana sen

merkitys väheni, mutta kohosi v:n 1262 jälkeen,

kun Alfon.so X oli valloittanut sen takaisin.

16:nnella vuosis. C. oli Espanjan siirtomaakaupan
pääpaikka. Ranskan sodassa (1808-12) Espan-
jan hallituksen ja Cortesin sija oli C:issa; 1868
se aloitti kaj)inan Isabella ll:ta vastaan.

Cadmium ks. K a d m i u m i.

Cadorna f-o'-]. 1. C a r 1 o C. (1809-91), it.

politikko, ollut eri ministeriöiden aikana sekä
opetus- että sisäasiainministerinä, 1869-75 Ita-

lian lähettiläs Lontoossa, sen jälkeen valtioneu-

voston presidenttinä. C. on julkaissut historiallisia

ja valtiollisia kirjoituksia. — 2. Raf faele C.

(1815-97), edellisen veli, it. kenraali, oli Rooman
siviili- ja sotilaskuvernöörinä, sittenkun oli 20

p. syysk. 1870 vallannut kaupungin, aina siihen

asti kun se yhdistettiin Italiaan. A". 6'.

Cadoudal [-duda'l], Georges (1771-1804),

Chouaanien eli kuningasmielisten Bretagnen ja

Vendeen talonpoikain päälliköitä Ranskan vallan-

kumouksen aikoihin. Hänen isänsä oli ammatil-
taan mylläri. C, joka oli mielenlaadultaan hurjan-
rohkea ja ruumiinrakenteeltaan jättiläinen, liit-

tyi 1793 tähän kapinaliikkeeseen ja taisteli

ensin Vend^essä ja sittemmin Bretagnessa tasa-

valtaista hallitusta vastaan v:een 1800, jolloin

useimmat kapinalliset alistuivat. Napoleon, sil-

loin konsulina, osasi suostuttaa muita Chouaani-
päälliköitä, vaan ei C:a, vaikka tarjosi hauelle

kenraalin arvon. C. lähti Lontooseen Artois'n

kreivin luo. Täällä hän suunnitteli tuuman
Napoleonin murhaamiseksi ja lähti salaa Parii-

siin 1803, minne Piehegru y. m. häntä seurasivat.

Salaliitto tuli kuitenkin ilmi, C. vangittiin ja

mestattiin kesäk. 1804. G. R.

Caduceus [-ädu'-] (< kreik. kery'-

krioK 1. kärfi keion), tav. kahdella käär-
meellä varustettu sauva, airueusauva,

alkuaan ominainen Hermekselle 1. Jler-

curiukselle (Caducifer), sitten rauhal-

lisen kanssakäymisen ja lopuksi kaupan
tunnuskuva. K. J. H.
Cadus (lat., kreik. kadosj, iso savi-

astia etenkin viiniä varten = 1 '/j ampho-
raa = n. 39 1. E. J. H.

Caecilia, pyhimys, ks. Cecilia.
Caecilla Metellan hauta Rooman

ulkopuolella vanhan Via Appian var-

rella, mahtava pyörörakennus, jota

keskiajalla myös käytettiin linnoituksena. C. M.
oli hautakirjoituksen mukaan Q. Ca-cilius Me-
tellus Creticuksen tytär sekä erään Crassuksen
(luult. rriumviirin pojan) puoli.so. K. J. H.

Cceciliiis [-Cci'-], tunnettu roomal. suku, johon

m. 111. kuului Metellusten sukuhaara.
K. J. n.

Ceecilius Statius [-vei'- -ä-J (k. n. 167 e. Kr.),

syntyään galli Pohjois-Italiasta, tuli sotavankina
Roomaan n. 194. C. kyhäili huvinäytelmiä
kreikkalaisten, etupäässä Menandroksen kappa-

leiden mukaan. Ctn lukuisista, aikoinaan suu-

resti kiitetyistä näytelmistä on vain vähäpätöisiä

katkelmia "tallella, vrt. Rooman kirjaili-
s u u s. K. J II-

Csecina [-ecl'-], A u 1 u s C. A 1 i e n u s, roomal.

sotapäällikkö, konsuli 69 j. Kr. C. taivutti

Vitelliuksen (ks. t.) ottamaan va.staan keisarin-

arvon, voitti yhdessä C. Fabius Vaiensin kanssa

keisari Othon joukot Bedriacumin luona v. 69,

mutta liittyi myöhemmin Vespasianukseen. Kun
hän tätäkin vastaan vehkeili, surmattiin hän
Tituksen käskystä 79 j. Kr. K. J. II.

Caedmon [kiidman] (myös K se dm on. C e d-

mon), Bedan tiedonannon mukaan vanhin kris-

titty anglosaks. runoilija. Teoksessaan ..Histo-

ria eeclesia.stica gentis anglorum" (721-733) Beda
kertoo hänestä seuraavaa: C. oli varsin vähäi-

sillä runoilijalahjoilla varustettu karjanpaimen,

joka kerran unessa oli ilmestyksen kautta saanut

kehoituksen ryhtyä runoilemaan. C. kieltäytyi
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ensin, mutta rupesi lopulta laulamaim maailman
luomisesta, josta hän ei aikaisemmin ollut kuul-

lut puhuttavankaan. Herättyään C. esitti unissa

sepittämänsä ja sen lisäksi vielä muutakin. Sit-

ten hän meni erään naisluostarin johtajattaren,

Hildan, luo ja pyysi tätä panemaau kirjaan

hänen sepityksensä. Mainittu abbedissa luetutti

hänelle toisiakin Raamatun kohtia, joiden pohjalla

hän samoin sepitti runoja, mitkä olivat alku-

soinnullisella runomitalla kirjoitettuja. Myö-
hemmin hän Hildan kehoituksesta meni luosta-

riin, missä kuoli 680. Näin C. runoili, täten

Beda jatkaa. Genesiksen ja Eksoduksen histo-

rian, Kristuksen ihmiseksi tulon, hänen kärsi-

myksensä y. m., runoelmia, jotka kaiketi vielä

Bedan aikana olivat tavattavissa. Ainoa var-

masti C:n kirjoittama runo, joka on säilynyt

meidän aikoihimme, on eräs hymni, jonka hän
on kirjoittanut Isän Jumalan, taivaan ja maan
kaikkivaltiaan luojan kunniaksi. Se on kirjoi-

tettu norlhumbrilaisella kielellä ja sisältyy erää-

seen Bedan mainitun teoksen käsikirjoitukseen.

Se on siis ensimäinen tunnettu englantilainen

runotuote. .Arkkipiispa X'ssherin kehoituk.sesfa

Franeis Dujon nuorempi, eli Franciscus Junius,

toimitti kokoelman runoja nimeltä ..Caedmonis
monachi paraphrasis poetica geneseos", joka pai-

nettiin ensi kerta Am.sterdamissa 1655. Tämän
kokoelman runoja pidettiin vielä 1800-luvuu
keskivaiheilla C:n kirjoittamina. Sittemmin on
saatu selville, etteivät ne olekkaan C:n tuotteita.

[Gätzinger, ,,Cber die Dichtungen Cädmons"
(Göttingen, 1860) ; Watson. ..Caedmon, the first

English poef (London, 1S75) : Siewers. .,Heliand

und die angelsächsische Genesis" (Halle. 1875) ;

Bradley, .,f'aedmon" (Dictionnary of National
Biography, 1886) : Henry Morley, ..English Wri-
ters" (voi. ii. 1888) : Zangenmeister ja Braune,
,,Bruchstvioke der altsächsisehen Bibeldichtuug
a>is der Bibliotheea palatina" (Heidelberg, 1894) ;

R. Wulker. ..Geschiehte der Englishen Literatur"
(ISOiii.] J. II-I.

Cselius Aurelianus [-e- -ä'-J, lääkäri, s. Numi-
dian Sircassa .T:nnellä vuosis. j. Kr., julkaisi lati-

naksi Soranok.sen (ks. t.) teokset akuuttisista

ja kroonillisista taudeista (..Celeres sive acuta?

passiones", 3 kirjaa, ,.Tard;v sive chroniose pas-

siones", 5 kirjaa) y. m., mitkä osaksi ovat tal-

lella. [Friedel, ,.l)e seriptis Ca^lii Aureliani me-
thodici Siccensis" (Bischweiler 1892).] Tv. J. 77.

Cffilius fr], Marcus C. Rufus (n. 85-48

e. Kr.), roomal. politikoitsija, lahjakas, mutta
siveetön ja epäluotettava. Kansalaissodan puh-
jettua (49) C. liittyi Ctcsariin, joka nimitti hänet
pr;etoriksi, mutta ryhtyi ennen pitkää vehkeilyi-

liin häntä vastaan ja sai surmansa Thurii'n luona.

C. oli Ciceron oppilas ja läheinen tuttav.a ja on
hänelle lähettänyt useita ajan oloja valaisevia

kirjeitä (kokoelman ,..'\d familiares" 8:nnessa

kirjassa). [G. Boi.ssier, „Cicöron et ses amis"
(Paris).] K. J. 77.

Cselius [-e-J 1. C. m o n s, Rooman (ks. t.) seit-

semästä kukkulasta enimmän kaakossa oleva

(it. ÄI o n t e C e I i o) , on keski- ja uudella

ajalla ollut melkein tyhjä asuinrakeuiuiksista.
— C a' I i o I u s m o n s. kukkulan pohjoisosa.

A'. J. 77.

Caen [kri], Calvadosin departementin pääkau-
punki Ranskassa, 14 km merestä, Odonin ja Or-

nen yhtymäkohdalla, 44,442 as. (1906). Kau-
punki on .säännöllisesti rakennettu. Sen monista
vanhoista mieltäkiinnittävistä rakennuksista
mainittakoon Trinitö ja St Etienne kirkot, joista

viimemainittu on Vilhelm Valloittajan rakennut-
tama. Yliopistossa, jonka Henrik VII perusti

1436 kaupungin ollessa englantilaisten hallussa,

on kolme tiedekuntaa ja lääketieteellis-farma-

seuttinen opisto. Kirjasto, kasvitieteellinen puu-

tarha, luonnonhistoriallinen museo, taulukokoel-

ma. tiede- ja taideakatemia y. m. Huomattava
teollisuus: hansikas-, pitsi-, puuvilla- ja kone-

tehtaita sekä laivanveistämöitä. Vilkas kauppa:
hedelmäin ja voin vientiä Englantiin. Satamassa,
johon suuretkin laivat pääsevät, kävi 1900 1,192

laivaa. V. v. F.

Cfenogenesis ks. H a e c k e 1.

Csenurus cerebralis ks. Heisimadot.
Cseoma ks. Ruostesienet.
Caere [-i-J (kreik. Agylla), ikivanha kau-

punki muinaisessa Etruriassa, joutui v. 353 e. Kr.

Kooman vallan alaiseksi sekä rappeutui vähitel-

len kokonaan. C:n kohdalla, nyk. Cervetri'n

jiikkukylän läheisyydessä, on tavattu lukuisia

vuoreen hakattuja hautakammioita. [Dennis.

..Ci ties and cemeteries of Etruria" (London
1878).] A'. J. 77.

Cserularius /-«'-/, Mikael. Konstantinopolin

patriarkka 1043-58. Jyrkällä esiintymisellään

C'. aiheutti 1054 tapahtuneen lopullisen eron roo-

malais- ja kreikkalaiskatolisen kirkon välillä.

^'allanhimoinen patriarkka joutui sen jälkeen

huonoihin väleihin Itä-Rooman keisarien kanssa :

voimakas Isak Komnenos lähetti hänet 1058

maanpakoon, jossa hän pian senjälkeen kuoli.

Caesalpinia, kasvisuku CoPsa/piHiacpfP-heimossa.

Monien lajien sydänpuu sisältää väriaineita.

Tunnetuimpia ovat ('. echinata. josta saa-

daan punaisen-ruskeata tai melkein mustaa
..oikeata" b r e s i 1 j a p u u t a eli p e r n a m-
1) u k o ]i u u t a, ja Ceylonilla. Jaavassa ja Sia-

missa viljelty C Snppnn. josta .saadaan hyvin

bresiljapuun näköistä ja melkein sen arvoista

s a p p a n p u u t a (Itä-Intian punapuu, Japanin-

puu) .

Caesalpiniaceae, palkokasvien parveen kuuluva
h e r n e k u k k a i s t e n (Papilionaceie) rinnak-

kaisheimo. Eroaa näistä täydellisesti erilehtisen

teriönsä ja hetiönsä avulla. Hedelmä aukeava

tai aukeamaton palko, lehdet parilehtisiä, kor-

vakkeellisia. Melkein yksinomaan kuumien mai-

den puita ja pensaita. 90 sukua, 750 lajia. Tär-

keitä hyötykasveja on m. m. suvuissa Vax-iia,

C(rs(ilpinia. Ceratonia, Copaifera, Jlwmaioxylon,
Tninitrindus (ks. n.).

Caesalplnus L Cesalpino [tsesalpVno],

.\ndrea (1519-1603). it. kasvitieteilijä, fysio-

logi ja filosofi, laski kuuluisassa teoksessaan „De
plantis libri XVI" (1583) perustuk.sen tieteelli-

selle kasvisystematiikalle esittäessään hedelmän-
osille perustetun kasvijärjestelmän. Lääketiet,

teos ..Questionum medicarum libri II" (1598) si-

sältää huomiota ansaitsevan selityksen veren pie-

nestä kiertokulusta. Filosofina (..Questionum

peripateticarum libri V". 1571) hän oli renes-

sanssiajan etevimpiä aristotelelaisia.

Caesar /-<"•/ (johto ja alkumerkitys epävarma),
alkuaan Julius-suvun erään haaran nimi. Octa-

vianuksesta (ks. A u g u s t u s) nimi siirtyi hä-
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nen jälkeläisilleen sekä muuttui sitten hallitsi-

jan pysyväiseksi a.rvonimeksi yhdessä „Augustus"
ja ..Imperator" sauojeu kanssa. Keisari Hadria-
nukseu ajoilta C. oli yksin kruununperillisen
arvonimi sekä Diocletianuksen ajoilta hallitsijan

lähimpien apumiesten nimitys. Tästä sanasta
johtuu eri kielissä korkeimman vallan haltijan

nimitys (myöh. kreik. kaisar, saks. kaiscr, ruots.

kejsare, suom. keisari, unk. csäszär, ven. tsar

j. n. e.). K. J. n.
Caesar [-€-], G a i u s Julius (100-44 e. Kr.)

,

roomal. valtiomies, sotapäällikkö ja kirjailija.

C. kuului ikivanhaan sukuun, joka perintätiedon
mukaan polveutui troialaisen ..liueaan pojasta

Juluksesta (ks. A s k a n i o s) , ja oli syntynyt
Roomassa heinäkuun (Quincfilis, myöhemmin
Julius) 13 p:nä v. 100 e. Kr. Hänen van-
hempansa olivat prstori C. Julius Caesar (k. 85)

ja lalijakas Aurelia (k. 54). Sukulaisuussuhtei-
den johdosta nuori C. liittyi Gaius Mariukseen
(ks. t.) ja kansanpuolueeseen. Kun Sulia val-

taan päästyään vaati C:ia hylkäämään vaimonsa
Cornelian. Jlariuksen puoluetoverin L. Cornelius
Cinnan (ks. t.) tyttären, ja C. itsepintaisesti

kieltäytyi, täytyi hänen lähteä Vähään-Aasiaan,
missä hän kunnosti itseään sotaretkillä. Sullau
kuoltua V. 78 C. jälleen palasi Roomaan. ITcrä-

tettyään melkoista huomiota syyttämällä muu-
tamia Sullan apumiehiä rahainkiskomisista mat-
kusti C. Rhodos-saarelle perehtyäkseen rhetori

Molonin johdolla puhetaitoon. Roomaan palat-

tuaan C. lähestyi valtion vaikutusvaltaisinta

miestä Gna;us Pompeiusta, mutta koetti samalla
kertaa suurilla lahjoilla ja miellyttävällä käy-
töksellä voittaa kansan suosiota. Vähitellen C.

saavutti tavallisessa järjestyksessä eri virka-

asteet: tuli (jusestoriksi v. 68, tediliksi v. 65,

pontifex ma.ximukseksi v. 63 ja prjetoriksi v. 62.

Pra-torina oltuaan C. hoiti Hispania ulterior

maakunta.a v. 61. jona aikana hän voitti sotaista

mainetta sekä kokosi itselleen suunnattomia rik-

kauksia maksaakseen Roomassa hankkimansa
velat. Saavuttaakseen suurempaa valtaa C. liit-

toutui V. 60 Pompeiukseu ja M. Crassnksen
kanssa (n. s. ensimäinen triumviraatti) sekä tuli

sen johdosta v. 59 konsuliksi yhdessä M. Calpur-
nius Bibuluksen kanssa. Konsuliajan loputtua
antoi kansa C:lle maakunnaksi Pohjois-Italian

1. (Alppien) tämänpuolisen Gallian (Gallia cisal-

pina 1. eiterior) ynnä Illyricumin (nyk. Istria ja

Dalmatsia) , vastoin tavallisuutta viideksi vuo-
deksi kolmen legionan kanssa, ja senaatti lisäsi

tähän tuonpuolisen Gallian (Gallia transalpina
1. ulterior 1. Narbonensis) sekä legionan yhtä
pitkäksi aikaa saadakseen tuon kunnianhimoisen
miehen poistumaan pääkaupungista. Keväällä
V. 58 C. matkusti Alppien yli Galliaan, jonka
hän sotavoimallaan ja viekkaudellaan lopulta

täydellisesti sai valtaansa. Ensiksi C. 58 voitti

helvetsialaiset sekä Ariovistuksen (ks. t.) joh-

dolla Galliaan hyökänneet germaanit, sitten 57

maan pohjoisosassa asuvat heimot ja 56 ran-

nikkokansat (myöh. Normandiessa ja Bretag-
nessa sekä Aquitaniassa) ja kukisti 52 vihdoin
arvernilaisen ylimyksen Vercingetorixin johta-

man laajan kapinan Alesian valloituksella (vrt.

A I e s i a ja V e r c i n g e t o r i x) . C. teki myös
55 ja 53 kaksi hyökkäystä Germaaniaan Rein-
virran poikki ja purjehti 55 ja 54 kahdesti rooma-

laisille aivan tuntemattomaan Britanniaan. Sitten
kuin C., Pompeius ja Crassus v. 56 Lucassa (nyk.
Lucca) olivat uudistaneet liittonsa, sai C. edel-

leen samat maakunnat viideksi vuodeksi. Ennen
pitkää Pompeius kuitenkin lähestyi senaatin-
puoluetta peläten C:n yhä suurenevaa valtaa,
varsinkin sen jälkeen kuin hänen vaimonsa Ju-
lia, C:n ainoa lapsi, oli kuollut v. 54. Hänen
aloitteestaan vaadittiin senaatissa, että C. luo-

I)uisi sotajoukostaan sekä Roomassa vastaisi
omavaltaisista teoistaan. Kun C. ei tähän saat-
tanut suostua, päätti hän alussa v. 49 kulkea
yli Rubico-joen (ks. Jaeta alea esto!), joka
erotti hiinen maakuntansa varsinaisesta Italiasta,

Julius C^Siirin .jätiiläispatsas Konserva.iUoriL'U paLitsissa.

(Rooma. Capitolium).

sekä marssi Uoomaa kohti. Lyhyessä ajassa C.

sai koko Italian haltuunsa sekä pakoitti Pom-
peiuksen lähtemään Kreikkaan. Sen jälkeen kuin
C. oli voittanut Pompeiuksen alipäälliköt His-

paniassa ja valloittanut Massilian (nyk. Mar
seille), lähti hän v. 48 Kreikkaan. Pharsaloksen
luona Tliessaliassa C. sai loistavan voiton vihol-

lisistaan; Pompeius pakeni Egyptiin, missä hän
maalle noustessaan kavalasti murhattiin. C. taa-

sen järjesti mielensä mukaan Egyptin asiat,

kukisti nopeasti Vähässä-Aasiassa Bosporoksen
kuninkaan Pharnakeen (ks. V e n i, v i d i, v i c i)

sekä käväisi Roomassa, missä hänelle suuren-

moisten kunnianosoitusten ohessa omistettiin

valtion korkeimmat virat ja luottamustoimet

(konsulinvirka, tribuunin ja diktaattorin valta).

»Sitten hän purjehti Afrikkaan, missä hän Thap-
suksen luona v. 46 perinpohjin voitti vastusta-

jainsa paljoa lukuisammat sotajoukot. Sitten C.

Roomassa vietti nelikertaista ylen loistavaa

triuraliretkeä voittojensa johdosta Galliassa,

Egyptissä, Pontuksessa ja Numidiassa. Vielä

kerran C. lähti Hispaniaan Pompeiuksen poikia

va.staan ja kukisti heidät vaivoin Mundan luona
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V. 45. Roomaan palattuaan C. nimitettiin kon-
suliksi 10 vuoden ajaksi, censoriksi ja diktaatto-

riksi eliuajakseen sekä sai Imperatorin
arvonimen yhteydessä sotajoukkojen ylipäällik-

kyyden ynnä korkeimman tuomio- ja hallitusval-

lan. C. koetti eri määräyksillä ja toimenpiteillä

parantaa jhteiskunnalHsia oloja, kohottaa oikeus-

laitosta ja vastustaa ylellisyyttä ynnä tapain-

turnielusta ; hän suunnitteli suuria rakennus-
puuhia ja järjesti myös ajanlaskun Sosigeneen
avulla (ks. A j a n 1 a s k u) . C. olikin todelli-

suudessa koko Rooman valtakunnan hallitsija.

Mutta yleineu otaksumus. että hän myös omak-
suisi itselleen vihatun kuningasnimen, ynnä per-

soonalliset vaikuttimet saattoivat useat henkilöt,

sekä vanhan valtiomuodon ihailijat että myös
yksityiset vihamiehet, yhtymään salaliittoon hä-

nen kukistamisekseen. Kun C. maaliskuun 15

p;nä V. 44 saapui senaatin kokoukseen, jota sil-

loin pidettiin eräässä Pompeiuksen teatterin

pylvästö-salissa (n. s. Curia Pompeii), karkasivat
salaliittolaiset hänen kimppuunsa ja surmasivat
hänet lukuisilla tikariniskuilla (ks. Brutus
2 ja 3). — C. oli erinomaisen monipuolinen ja

lahjakas mies. Hän oli erittäin terävä-älyinen

ja kekseliäs, lujatahtoinen ja järkähtämätön,
yhtä etevä valtiomies kuin päällikkö, yhtä mai-
nio puhuja kuin kirjailija. Suurten sotilaallisten

ja valtiollisten tehtäviensä ohessa C. ennätti ky-

hiitä melkoisen joukon erisisiiltöisiä teoksia. Tär-
keimmät näistä ovat nykypäiviin säilyneet „Com-
mentarii de bello gallico" (Muistiinpanoja Gal-

lian sodasta, 7 kirjaa, jatkona n. s. 8:s kirja,

Aulus llirtiuksen sepittämä) sekä „Coramentarii
de bello eivili" (Muistiinpanoja kansalaissodasta,

3 kirjaa). Esitystapa on kauttaaltaan lyhyt,

yksinkertainen ja selvä, ainoastaan kansa- ja

maantieteellisissä kuvauksissa on suurempi lämpö
ja mehevyys havaittavana. Paitsi näitä muuta-
iruit eri henkilöiden kirjoittamat kertomukset C:n
.sodista (.jBcllum Alexandriuum", ,,Bellura Africa-

num" ja ,.Bellum Ttispaniense") hamasta muinai-
suudesta usein ovat kulkeneet C:n nimellä.

Rahoissa olevien kuvien ohessa ovat C:ia esit-

tävistä veistoteoksista huomattavat ylikokoinen
rintakuva Napolin Museo Nazionalessa, kuva-
patsas Roomassa Capitoliumin kokoelmissa ja
päänkuva Roomassa Barraocon museossa.

C:n teoksia ovat julkaisseet m. m. K. Nipper-
dey, H. Meusel, E. IIofTmann, R. Menge, Fr.

Kraner, W. Dittenberger, F. Fiigner, A. Frigell

sekä Suomessa C. R. Forsman.
[W. Drumann, „Geschiehte Roms" III (2:n

painos Leipzig 1906) ; Napolfon III, ,,IIistoire

de Jules Ci^-sar" (Paris 1865-66). myös saksaksi

ja ruotsiksi ; Fovvler, ..Julius Cicsar and the

Roman Imperial system" (London 1892) ; Mat-
soheg, „Cesare ed il suo tempo" (2:n painos
Firenze 1874) : Fröhlich, ,,Das Krieg.swesen Cä-
sars" (Ziirich 1890) ; v. Göler, „Cäsars Galliseher
Krieg und Teilc seiues Biirgerkriegs" (2:n painos
Freiburg 18S0).] K. J. /7.

Csesarea [cesare'-J (< Ccesar) , kreik. K a i-

s a r e i a, Rooman keisariajalla useiden kaupun-
kien nimi tai liikanimi.

1. C, aikaisemmin Alazaka, Kappadokian pää-
kaupunki, nyk. raunioita Kaisarijcn lähei-

syydessä.

2. C. P a 1 a; s t i n a;, ennen Stratonos pyr-

gos (Stratonin torni), merenrannalla Jaffan ja

Karmel-vuoren välissä. Herodes Suuri rakennutti
uudestaan ja suurensi kaupungin, joka sitten oli

roomal. käskynhaltijan paikka. C:ssa apostoli

Paavalia pidettiin vankina n. 2 vuotta ja siellä

asui evankelista Philippos (Ap. T. 8,„ lOi, ISa
j. n. e.). Oli 2:sella vuosis. piispanistuin sekä
3:uuella vuosis. tunnettu oppikoulustaan. Kisti-

retkeläiset valloittivat 1101 ja sulttaani Bibars
hävitti C:n 1265. Xyk. rauniokenttä e l-K a i s a-

r i j e.

3. C. P a n i a s 1. P h i 1 i p p i, Palestiinassa
Hermonin eteläjuurella, lähellä muuatta Jordanin
lähdettä. Herodes Suuren poika, tetrarkki Phi-
lippos uudisti kaupungin (Matt. 16„, Mark. 8,;).

Nyk. kylä B a n i j a s (temppelin- ja linnan-
raunioita) .

4. C. M a u r e t a u i se, ennen I o 1, nyk. C h e r-

chel Algeriassa (roomal. muinaisjäännöksiä).
E. j. n.

Csesareopapismi (lat. cff-sar = keisari, ja mlat
pöpö = piispa, paavi), sellainen valtion ja kirkon
välisen suhteen järjestys, jonka mukaan valtion
hallitsijalla on käsissään myöskin ylin kirkolli-

nen valta. C. esiintyy tyypillisimmässä muo-
dossaan entisessä Itä-Rooman (kreikkalaisessa)

keisarikunnassa. Myöskin Venäjän keisarin ase-

maa Venäjän kirko.ssa voi tavallaan sanoa csesa-

reopapismiksi.
Csesarismi (lat. ctrsar = keisari) . yksinvalta,

jonka haltija Rooman ensimäisten keisarien ta-

paan tunnustaa kansan valtansa lähteeksi, mutta
joka vain näennäisesti alistuu kansantahtoon ja

todenteolla sotajoukkoon ja kuuliaiseen virka-

miehistöön nojaten hallitsee rajattomalla val-

lalla. Sanaa käytetään varsinkin Napoleon I:n

ja Napoleon III:n hallituksista.

Csesura [-es-u'-] (lat. = leikkaus, jako), metr.
ks. C e s u u r i, S e s u u r i, S ä k e e n j a k o.

Caetani f-tä'-J, Onorato (s. 1842), Serrao-

netau herttua, Teanon ruhtinas, opiskeli laki-

tiedettä, mutta harrasti varsinkin maantieteel-
lisiä ja arkeologisia opintoja. Valittiin 1871

edustajakamariiu. jonka varapresidentiksi hän
tuli 1894. Vv. 1890-92 hän oli Rooman pormes-
tarina. Tuli 1896 ulkoasiain ministeriksi Rudi-
nin ministeristöön, mutta erosi samana vuonna.
Nimitettiin senaattoriksi 1900. G. H.

Cafe (ransk.), kahvi: kahvila. — C.-c h a n-

tant f-sätä'J. tarjoilupaikka, jossa esitetään

laulua.

Cafuso f-n'-] (cafuzo), intiaanin ja neeke-

rin jälkeläinen.

Cagliari [kalja]. 1. Sardinian eteläosan kä-

sittävä Italian provinssi, 13.431 km=, 515,682 as.

(1908), 1. 38 km=:llä. — 2. C:n provinssin pää-

kaupunki, C:n-lahden rannalla, 55,748 as. (1906).

Vallien ympäröimä ahdaskatuinen kaupunki; ko-

hoaa rannalta amfiteatterin tavoin; se jaetaan
4:ään kaupunginosaan: Castello, Marina linnoi-

tettuine satamineen, Stampace (huviloita) sekä
Villa nuova kauniine kävelypaikkoineen. Raken-
nuksista mainittakoon 37 kirkkoa (tuomiokirkko
v:Ua 1312), kunink. linna (v:lta 1217), kau-
pungintalo, yliopisto (v:lta 1596). Piispanistuin.

C;n teollisuus on vähäpätöinen, mutta kauppa on
vilkas: viljan, öljyn, viinin, karjan, juuston ja

suolan vientiä. Suolaa saadaan tuottavista salli-

neista (suolatehtaista). V. 1903 tuli C:iin 1267
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laivaa, yhteensä 478,274 tonnin vetoista. — Kau-
pungin perustivat karthagolaiset; sen vanlia

nimi oli Caralis; 238 e. Kr. se joutui Roo-
malle (tältä ajalta täällä on säilynyt amfiteat-

teri ja muita muinaisjäännöksiä) ja 455 j. Kr.
vandaalfilli". Kuuluttuaan 6-7:nteen vuosis. Itä-

Roomaan se sai kovasti kärsiä saraseenieu hyök-
käyksistä. Myöhemmin se tuli Pisan ja tämän
jälkeen (1327) Aragonian vallan alle. V. 1720

C. joutui Sardinian mukana Savoijille.

Cagliostro [kaljo'-], Alessandro (1743-

95), kreivi, seikkailija, oikealta nimeltään Giu-
seppe B a 1 s a m o. Hän syntyi Palermossa
köyhistä vanhemmista ja hankki itselleen eräässä

luostarissa vähän lääkeopillisia, kemiallisia ja

fysikaalisia tietoja: alkoi sitten viettää hurjaa
elämää, teki väärennyksiä ja lähti 1709 mat-
koille Kreikkaan ja Aasiaan. Palattuaan sieltä

hän csasi luulottelemallansa kuUantekijätaidolla

sekä kreivin nimeä käyttämällä päästä Maltassa,

Roomassa ja Napolissa ylhäisimpäin piirien tut-

tavuuteen. Hän esiintyi sitten vaimonsa Lorenza
Feliciani'n seurassa, joka auttoi häntä hänen
petoksissaan, Lontoossa, Pariisissa. Espanjassa,

Hollannissa, Saksassa, Kuurinmaalla, Puolassa

y. m., useimmissa paikoin loistavasti vastaan-

otettuna ja varsinkin naisten suuresti ihaile-

mana, ansaiten elämännesteiden ja kaunistus-

aineiden myynnillä, kullantekemistaidollaan ja

henkien manauksillaan suuria summia. C. kuu-
lui myös vapaamuurarikuntaau ja perusti itse

n. s. egyptiläisen vapaamuurariyhdistyksen,
jossa hän vaikutti suurmestarina eli ,,suurkof-

tana". Hän väitti tulleensa maailmaan johdat-

tamaan uskovaisiansa suurempaan henkiseen ja

ruumiilliseen täydellisyyteen. Ranskassa olles-

saan hän sekaantui Rohanin kardinaalin (ks. t.)

tuttavana tunnettuun kaulankoristejuttuun, sul-

jettiin ensin Bastiljiin ja karkoitettiin sitten

maasta 1786. Roomassa inkvisitsioni tuomitsi

hänet kuolemaan, mutta Pius VI muutti kuo-

lemanrangaistuksen elinkautiseksi vankeudeksi
1791. Hän kuoli San Leonen linnassa (Urbinon
lähellä). C, jota voi katsoa nykyajan spiritis-

tein edelläkävijäksi ja joka oli aikakautensa
häikäilemättömin petturi, oli lahjakas mies, hä-

nellä oli ihmistuntemusta ja oveluutta, mutta
hänen tietonsa olivat vähäiset. C. on päähenki-

lönä Dumas'n romaanissa „Joseph Balsamo".
Goethe pilkkaa häntä huvinäytelmässä .,Der

Grosskophta". [Ernest d'Hauterive, „Le mer-
veilleux au XVIII:e siecle".] G. B.

Cagnat [kanjO'], RenS Louis Victor
(s. 1852), v:sta 1888 roomal. epigrafiikan ja ar-

keologian professori Coll6ge de Francessa, etu-

päässä tutkinut Tuuesian muinaisjäännöksiä, jul-

kaissut useita Pohjois-Afrikkaa käsitteleviä teok-

sia. K. J. E.
Cagni [kanjij, Umberto (s. 1864), it. meri-

upseeri, eteni Abruzzon herttuan pohjoisnapa-
retkellä aina 86° 34' pohj. lev., joka on pohjoisin

v:een 1908 asti saavutettu leveyspiiri. V. 1906

C. otti osaa herttuan Afrikan-retkikuntaan,
kohoten m. m. Ruvensori-vuorelle, ja lähti 1909

herttuan kanssa tutkimusretkelle Tibetiin.

W. S- m.
Cagniard de Ia Tour [kanj(Tr-do-la-tu'r],

Charles (1777-1859), ransk. fyysikko, keksi
akustisen sireenin (ks. t.). Tehdessään (1822)

klassilliset kokeensa kyllästettyjen höyryjen pai-

neesta, huomasi hän, että määrättyyn lämpö-
tilaan kuumennettuina nesteet eivät voi pysyä
juoksevassa muodossa, vaan ainoastaan kaasuina.
Tälä seikkaa valaisi lähemmin Audre\vs v. 1869.

(V. Y. K.)
Cagots [-gö'], Baskilaisissa provin.sseissa Es-

panjassa, Pyreneitten pohjoisrinteellä, Bretag-
nessa, Poitoussa, Gascognessa ja Guiennes.->a

Ranskassa asuva, tuntematonta alkuperää oleva
kansanryhmä, jonka arveltiin olevan jolco k r e t i-

n ismiä tahi spitaalitautia (ks. n.)

potevien henkilöitten, tahi myöskin muinaisten
kansojen suvustaan huonontuneita jätteitä. Keski-
ajalla kansan ennakkoluulot ja vihamielinen käy-
tös tekivät heistä paariasluokan, jolta yhdessä-
olo muitten ihmisten kanssa oli kielletty; niinpä
r':t asuivat eristetyissä rakennuksissa kylien
ulkopuolella ja saivat kauan harjoittaa vain
teurastajan ja kirvesmiehen ammattia. He olivat

kirkon suoranaisen ja ankaran määräämisvallan
alaiset, olivat pakoitetut puvussaan käyttämään
erityistä merkliiä, jotta heidät voitaisiin muista
erottaa, eivätkä saaneet kuin määrätyillä eh-

doilla näyttäytyä yleisillä teillä ja kirkoissa.
— Nykyään arvellaan heidän (ransk. de Roehas'n
mukaan) olevan läpi sukupolvien yhä lievem-

mäksi tulleen spitaalitaudin saastuttamien, eri

kansallisuutta olevien henkilöitten jälkeläisiä. —
V;n 1789 vallankumous soi C;lle täydelliset kan-

salaisoikeudet, mutta kansan vastenmielisyys

heitä kohtaan ei vieläkään ole lakannut. [Ro-

chas, „Les Parias de France et de TEspagne".]
Cahier [kajC] (ransk.), vihko kirjallisia

muistiinpanoja varten; käytettiin myös niiden

anomuskirjoitusten nimenä, joita valitsijakun-

nat Ranskassa ennen 1789 jättivät säätykokouk-
sien edustajille. K. O. L.

Cahors-viinit [kaö'r-], parhaat Pontac- (Bor-

deaux'n) viinit; kallein niistä on Rogomme, jonka
väri on tummanpunainen.
Cahours [kau'r], August e Andr^ Tho-

mas (1813-91), ransk. kemisti, professorina

„l;cole iiolytechnique"ssa Pariisissa. Työsken-

nellyt varsinkin orgaanisen kemian alalla. Hänen
tärkein teoksensa on ,,Lesons de chimie g^n^rale

elämentaire". (W. Ii.)

Caieta [-c'-], tärinäin mukaan Aineiaan (ks. t.)

imettäjä, josta kaupunki Campaniassa oli saanut

nimensä, vrt. G a e t a. K. J. H.

Cail fkaj], Jean Frangois (1804-71),

ransk. teoUisuudenharjoittaja ja keksijä. Monen-
moisia teknokemiallisia kojeita, m. m. vieläkin

käytännössä olevan tislauskojeen rakennettuaan

C. perusti nykyäänkin olemassaolevat suuret

konetehtaansa. — Pariisin piirityksen aikana
1870-71 C:n konepajassa jauhoi :!00 myllyä jau-

hoja pariisilaisille, samalla kuin tehdas valmisti

liallitukselle sotatarpeita. V. V.

Cailletet fkaiatej, Louis Paul (s. 1832),

ransk. fyysikko, v:sta 1884 Ranskan instituutin

jäsen, kuuluisa siitä, että hänen onnistui 1877

melkein samoihin aikoihin kuin Pictefn käyttä-

mällä alhaista lämpötilaa ja kovaa painetta tii-

vistää n. s. permanentteja (pysyviä) kaasuja.

(V. V. K.)

Cailletefn-pumppu [kai3te'n-}, ranskalaisen

fyysikon Cailletefn rakentama koje, jolla voi

tutkia paineen vaikutusta eri aineisiin.
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Cailliaud [kaju], Frädöric (1787-1869),

raimk. jli ikiuiretkeilijä ; matkusteli v:sta 1815
Egyptissä, jossa hän sai tehtäväkseen tutkia

maau kivennäisrikkauksia ; löysi 1818 vanhat
Dzebel Zubaran smaragdikaivokset. Käytyään
välillä Kanskassa C. kävi Sivahiu y. m. kei-

taissa, jotka Egypti, C:n matkakertomuksen
johdosta, otti haltuunsa. Hänellä on myös suu-

ret ansiot Xiiliprobleerain ratkaisua varten teli-

dyissä alustavissa töissä.

Caillie 1. C a i II ^ [kaije'], Rene (1799-1839),

ransk. tiitkimusretkeilijä, teki vaivaloisen ret-

ken Timbuktuun, saavuttaen täten palkinnon,

jonka Pariisin maantieteellinen seura oli luvan-

nut tällaisen retken suorittajall'\ Esiintyen
kotimaallansa matkalla olevana egyptiläisenä

hän lähti 1827 yksin kulkemaan Sierra Leonesta

Nigeriä kohti ja saapui seuraavana vuonna monen
seikkailun jälkeen Timbuktuun. Sieltä hän, liit-

tyen pohjoista kohti kulkeviin karavaaneihin,

palasi läntisen Saharan kautta TangerMien.
(V. V. F.)

Cain [knU'], Auguste Nicolas (1822-

94), ransk. kuvanveistäjä. C. on saavuttanut
mainetta eläinten, lintujen ja varsinkin peto-

eläinten mestarillisena muovailijana. Esityksen
todenmukaisuus, elävyys ja voima kohottavat
hänen lukuisat eläinvcistoksensa parhaiden .«sel-

laisten tasalle. Jlonet niistä koristavat pronssiin

valettuina julkisia paikkoja Pariisissa. F. L.

Cainberg, Erik (1771-1S16). suom. kuvan-
veistäjä, s. hulitik. 9 p. 1771 Alavetelissä. I.sä,

Eerik Matinpoika asui kotivävynä Kainon talossa,

jonka mukaan poika otti nimen Cainberg. C.

lähti 18-vuotiaana Huotsiin, jossa Sergei toimitti

hänelle tilaisuuden päästä taideakatemian oppi-

laaksi ja opetti häntä myöskin omassa työpajas-
saan. (':n alkuoiiinnot näyttävät olleen lupaa-

via; 1802 liän sai matkarahan voidakseen oles-

kella vuoden Roomassa. Palattuaan 1809 Ruot-
siin hän nimitettiin 1811 taideakatf mian jäse-

neksi. Säännöttömällä elämällään ja laiminlyö-

mällä tj-ötään hän kadotti vähitellen suosijoit-

tensa, etupäässä Sergelin myötätuntoisuuden.
Viimemainitun luona hän .sai kumminkin veistää
marmorista Turkuun tilatun, Sergelin muovai-
leman Porthanin rintakuvan, ja Sergelin .suosi-

tukse.sta hänelle uskottiin myöskin niiden kuuden
korkokuvan valniistamiiieii, jotka olivat määrätyt
koristamaan yliopiston juhlasalia. Kuvien aiheet
olivat — vahvistetun olijelman mukaan — seu-

raavat: 1. Väinämöisen soitto: 2. P. Henrik kas-

taa suomalaisia Rantamäellä ; 3. Kustaa I,

Juhana poikansa seurassa ottaa vastaan Agri-

colalta raam;i1iirisiiomennoksen ; 4. Kristiina

kuningatar allekirjoittaa yliopiston peru.stus-

kirjan ; 5. Yliopiston i)eruskiven laskeminen ja

6. Aleksanteri I:n käynti Turun akatemiassa.
— Taiteelliselta arvoltaan kuvat ovat sangen
vähäpätöisiä: sommittelu ja muotokäsittely on
jäykkää, kömpelöä ja elotonta ja tekotapa ma-
neerimaista. Merkillisin on niistä ensimäinen,

sillä siinä ensi kertaa yritetään veistokuvassa

käsitellä kansanrunoudesta saatua aihetta. —
Cainberg kuoli Turussa 31 p. manlisk. 1816.

[Elämäkerrallisia tietoja C:.stä teoksissa: ..Bio-

grafiiuMi nimikirja", ,,l''insk biografisk handbok"
ja Eliel Aspelin: ..Suomalaisen taiteen historia"

(1891).] F. L.

ll.iU 1 ain.'.

Calne [kein], Thomas Henry Hall (s.

1S.">3). engl. romaaninkirjnitt.TJa. s. 14 ]i. tnukok.
1853 Runcornissa. Li-

verpoolissa C. rupeji

erään arkkitehdin o\-

pilaaksi. kirjoitti jn

varsin nuorena sano
raalehtiin ja piti 1874

luentoja Shakespea
resta. Dante Gabri
Ros.setti kutsui hänet
Lontooseen, jossa häii

toimi useiden aika-

kauskirjojen avusta-
jana. Rossetti'n kuol-

tua hän muutti asu-

maan ^ightin sa;i-

relle. missä hän 188.5

kirjoitti ensimäisen
romaaninsa „The sha-
doH of a crime" ja 1886 romaanin ,..V son oi

Hagar". Hänen ensimäinen huomattava teok-

sensa oli romaani „The Deemster", jonka hän
1888 muodosti näytelmäksi, ja jonka T\'il.son

i5arrett nimellä „Ben-My-Chree"' pani näyttä-
mölle. C:n muista romaaneista ovat mainittavia:
..The Bondman. A new saga" (3 nidosta, 1890),

jonka aiheena on islantilaisten 19:nnen vuosis.

alussa tekemä kapina; ,.The scapegoat" (1891),

joka kuvaa juutalaisvainoa Marokossa; „The
Manxman" (1894), „The Christian" (Kristitty,

1897) ; „The eternal city" (Ikuinen kaupunki,
1901). C. on lisäksi toimittanut runovalikoi-

man „Sonnets of three centuries" (1882), tutkiel-

man 19:nnen vuosis. kriitillisistä metodeista,

nimeltä ,.Cobwebs of criticism" (1883) sekä

elämäkerrallisia taoksia. Hänen näytelmäänsä
..Mahomet" ei voitu esittää sen johdosta, ettU

Intian muhamettilaiset olivat sitä vastaan pan-
neet vastalauseensa. — C. on luonut romaanei-
hinsa omia kokemuksiaan ja on vaikutelmia saa-

dakseen ja oloihin perehtyäkseen varta vasten

telmyt matkoja Islantiin, Marokkoon, Venäjälle,

(ialitsiaan. Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. C. kuvaa
mielihyvällä suurpiirteisiä luonteita, jotka jou-

tuvat ulkonaisiin ja sisällisiin kohtalonomaisiin
tiMsteluihin. Hänen esitystapansa on jänniltävii.

kertomuksiensa tekniikka usein sangen yksin-

kertainen, mutta vaikuttava. (Kenyon, „Hall

Caine, the man and the novelist" (London 1901) ;

Aino Malmberg, ..Hall ('ainen luona Greeba
Ca.stlessa", (Valvoja, 1900).] ./. H-l.

Qa ira [sa irä'J. vallankumouslaulu Ranskan
suuren vallankumouksen ajoilta. Laulun kerto-

säe kokonaisuudessaan kuuluu: ,.ÄIi ! fa ira, <;n

ira! Les aristocrats ä la Itintcrnc !^' (Käy päinsä,

kyllä käy päinsä! ylimykset hirteen!). Sen sä-

velmä on alkuaan kuulunut erääseen kuningatar
Marie Antoinetten mielilauluun. I. K.
Cairnes lke,mz], John E 1 1 i o t (1823-75)

,

engl. taloustieteilijä, oli professorina m. ra. Du-
blinissa ja 1866-72 Lontoossa. C. on Englan-
nin vapaamielisen koulukunnan viimeinen suuri

edustaja. Hänen huomattavimmat teoksensa
ovat: Pohjois-Ameriikan orjasodan aikana jul-

kaistu „The slave po\ver" (1862). oivallinen tut-

kimus orjuuden merkityksestä taloudellisena jär-

jestömuotona, jossa osoitetaan sen kelpaamatto-
muus taloudelliseltakin kannalta katsoen, ja
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„Some leadiug principles of political economy
ue\vly expounded" (1874). J. F.

Cairo [kciroii]. 1. Kaupunki Illinoisia valtiossa

Ylulysvalloissii. Mississipin ja Ohion yhtymä-
]iaikalla. Kaupunkia, josta 5, s km pitkä silta

johtaa Ohion poikki, uhkaavat tulvat lakkaa-
matta; harjoittaa huomattavaa puuvillakauppaa.
12,560 as. (1900). — 2. [kairou] Kaupunki Egyp-
tissä, ks. K a i r o.

Cairoli [rö'-]. Benedetto (1825-89), it.

valtiomies. Otti nuorena ylioppilaana innolla osaa
Milanon kapinaan 1848 ja sittemmin 1859 vuoden
sotaan Itävaltaa vastaan Garibaldi'n johdolla.

C. seurasi Garil)aldi"a myös Sisiliaan 1860, jolloin

hiin haavoittui Palermon luona, "Valittiin s. v.

Italian parlamenttiin, missä hän oli vasemmiston
johtajana. V. 1878 C. valittiin cduslajakamarin
presidentiksi ja sai Depretisin erottua s. v. muo-
dostaa ministeri.stön. missä tuli johtamaan ulko-

asioita. Haavoittui 17 p. marrask. 1878 koettaes-

saan Napolissa suojella kuningas Umbertoa erään
atlentaattorin hyökkäykseltä. S. v. C:n täytyi

erota, mutta hän astui jälleen 1879 ministeristön

etupäähän. Hän sai nyt aikaan myllyveron ja

pakkokursin poistamisen. V. 1881 hän sai uudes-
taan poistua hallituksesta, kun ei voinut toimit-

taa Tunisin kysymyksen lykkäämistä suurvaltain
yhteisesti ratkaistavaksi, mutta pysyi kuole-

maansa saakka erään radikaalisen ryhmän joh-

tajana. — Epäitsekkyytensä, vapaudenrakkau-
lensa ja tulisen isänmaallisuutensa tähden C.

nautti vleistä kunnioitusta. Neljä hänen veljis-

täiin kaatui Italian vapauden puolesta. G. R.
Caisse [kas] (ran.sk.), arkku, kassa. — C.

A'6 p a r g n e, säästökassa. — C. d'e s c o m p t e,

diskonttokassa.— C. des retraites pour la
V i e i 1 1 e s s e, 1850 perustettu, 1886 uudelleen

järjestetty vanhuudeneläkekassa Ranskassa,
Caissier [kiisp'] (ransk.), kasööri, kassan-

hoitaja.

Cajan, Juhana Fredrik ks. Kajaani,
Juhana Fr.

Cajander, Mathilda Fredriikka
Amanda (1827-71), synt. Nygren, Suomen
ensimäinen diakonissa, kotoisin Mikkelistä, jou-

tui 21 vuoden iässä naimisiin sairaalanlääkärin,

tohtori .\nders C:n kanssa, jonka työhön hän har-

rastuksella otti osaa. V. 1852-53 hän oli tilaisuu-

dessa seuraamaan miestänsä ulkomaanmatkalle,
käyden siellä useissa sairaaloissa ja parannus-
laitoksissa. Jäätyään leskeksi 1856 hän joutui

uskonnolliseen herätykseen ja antautui sen joh-

dosta diakonissaksi Pietarin evankeliseen hospi-

taaliin. Kun everstin rouva Aurora Karamsin
1867 perusti diakonissalaitoksen Helsinkiin, tuli

rva C. sen ensimäiseksi johtajattareksi. Xjutta

laitosta hän johti tarmolla ja kyvyllä ja saattoi

sen mallikelpoiseen kuntoon. E. K-a.
Cajander, Paavo Eemil (s. 1846) , runoilija

ja suomentaja, synt. Hämeenlinnassa jouluk. 24

p:nä 1846. Vanhemmat olivat nahkuri Frans
Henrik Cajander ja Maria Sofia Yl(^n. Tuli yli-

oppilaaksi Hämeenlinnan lukiosta 1S63 ja filoso-

fian maisteriksi 1873. Kunniatoht. 1907. Esiintyi

kirjallisella alalla jo 1869 suomentaen Björnsonin
..Kalatytön". Maisteriksi tultuaan C. oli vuosi-

kauden Kirjallisen kuukauslehden toimituksessa
ja avusti 1875-80 Suonien kuvalehteä. Elämän-
työkseen C. valitsi suomalaisen kirjallisuuden ko-

Paavo Cajander.

hottamisen runomittaisilla suomennoksilla, johon
työhön hän, tarkkana kielemme runokeinojen
tuntijana, oli hyvin
varustettu. On suo-

mentanut Weckselliu
murhenäytelmän „Da-
niel Hjort" (1877),
Kuuebergin ,.Hannan"
ja „Jouluillan" (1880-

81) sekä parantanut
„Vänrikki Stoolin

Tärinäin" suomen-
nosta (1889). Hänen
suurin työn.sä on kui-

tenkin ,.Shakespearen
dramojen" suomen-
nos, johon työhön
ryhtyi 1879 alkaen
,,Hamlet"ista. V:n
1908 loppuun oli

ilmestynyt 26 draamaa, Shakespearen tuotannon
tärkein osa. Käännöstyön on kustantanut Suomal.
kirjall. seura. C. on albumeissa julkaissut omia-
kin runoja; olematta tuottelias on hän niillä

runouttamme kohottanut. Jotkut näi.stä runoista,

kuten „Vapautettu kuningatar", ovat saaneet
suuren ja pj-syväisen maineen. C. määrättiin
1886 yliopistoon v. t. suomen kielen lehtoriksi

ja nimitettiin 1890 vakinaiseksi. ./. J-ti.

Cajander, Zakarias (1818-95), agronomi
ja kirjailija, synt. Leppävirroilla; ylioppilaaksi

1843. Oli nuorena innostunut suomalaisuuteen,

niin että ylioppilastovereilleen opetti suomea ja

selosti Kalevalaa. Julkaisi 1845 kansanrunon
mukaisia sepitelmiään nimellä „Lemminkäinen,
kokohon haravoitu joutomiesi Sakari Sakarin-

pojalta". Seuraavana vuonna meni Slustialaan

ja antautui agronomiksi, kirjoittaen myöhemmin
maataloudellisia kirjasia suomek.si ja ruotsiksi.

Joutui enimmät ajat olemaan Ruotsissa, vaihdel-

len alati työtä ja asuinpaikkaa. V. 1894 C. asettui

vihdoin lepoon koulukaupunkiinsa Porvooseen,

jossa kuoli. •/. J-ti.

Cajanus. 1. J u h a n a C. vanh. (1626-1703).

pappi, synt. Paltamossa, tuli ylioppilaaksi ensin

Upsalassa 1642 ja sitten Turussa 1648 sekä vihit-

tiin papiksi samana vuonna. Palveli koko ikäu.-u

pappina syntymäpitäjässään ensin pitäjänapu-

laisena, sitten kappalaisena ja kirkkoherrana.

C. sai alusta alkaen tehdä kiinteätä työtä seura-

kunnassaan, missä vielä pakanalliset tavat täy-

dessä kukoistuksessaan rehoittivat. Seurakun-

tansa kirkollisista oloista ja papillisista toimis-

taan C. on kirjoittanut valaisevan kertomuksen.

Myös yhteiskunnallisiin toimiin hän otti osaa

ollen esim. 1672 valtiopäivillä Tukholmassa. Hä-

nen ansiotansa oli, että Pohjanmaan talonpojat

Kajaanin seuduilla vapautuivat sotaniiehenotosta

ja että rajarauha vaikeinakin vuosina säilyi.

2. Juhana C. nuor. (1655-81), professori,

runoilija, edellisen poika, kävi koulua Kajaa-

nissa, Oulussa ja XTuaessakaarlepyyssä, tuli yli-

oppilaaksi Upsalassa 1670, fil. maisteriksi 1679.

Julkaistuaan suurta huomiota herättäneen väi-

töskirjansa .,De anima mundi". hän päätti palata

Suomeen ja hankki luvan saada ensimäisen

avoinna olevan professorinviran Turussa. Hän ei

kuitenkaan vakinaista profes.sorinvirkaa saanut,

koska oli kallistuva Cartesiukseu filo.sofiaan, vaan
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nimitettiin filosofian ylim. professoriksi, mutta
kuoli jo 1681. — Hauen kirjoittamansa on kaunis
suom. vir.si: „Etkös ole, ihmisparka, aivan arka".

3. Eerik C. (1658-1723), pappi, edellisen

veli. tuli papiksi 1676 ja palveli enimmän osan

elämäänsä Paltamossa, tullen 1703 kirkkoher-

raksi. Ison-vihan aikana C. joutui venäläisten

ryöstettäväksi ja vangiksi, kuljetettiin Turkuun,
jossa syytettynä siitä, että oli kehoittanut vasta-

rintaan vihollista vastaan pidettiin kovassa van-

keudessa ja kuoli sillä matkalla. A. R. C.

4. E e r i k C. (1675-1737), pappi, virsiseppä,

tuli ylioppilaaksi Upsalassa 1692, maisteriksi

Turussa 1697, julkaisten väitöskirjan ..De lin-

guarum Ebrsca' et Finnica; convenientia". Turun
koulun kourelitoriksi 1698, Kruunupyyn kirkko-

herraksi 1703. C. on muistettava siitä, että mai-

nitaan (1701) uuden „suomalaisen virsikirjan

tarkastuksen ja painokorjauksen hänellä olleen

työnä". Luultavaa on, että hän on sepittänytkin

useimmat (ellei kaikkia) tähän painokseen lisäksi

tulleet uudet virret. K. G.

5. T a n e 1 i C. (1703-49)
,
„pitkä suomalainen",

synt. Paltamossa, tuli pian maineeseen pituudes-

taan; muutamien tiedonantojen mukaan hän oli

4 kyynärää ja 4 tuumaa pitkä. ITäii liihti

näyttelemään itseänsä ulkomaille ansaittu elin-

keinollaan runsaasti rahaa, ja pestattiin myöskin
Preussin kuninkaan Fredrik Vilhelmin pitkään

kaartiin, jossa ei kuitenkaan kauan ollut. Ilaar-

lemiin. Alankomaihin, asetuttimau hän kuoli 1749

lahjoittaen omaisuutensa hyviin tarkoituksiin.

A. F. e.

Cajeta [ö'-], Gaetan muinainen nimi.

Cajetanus l-lii'-]. Pyhä (1480-1547), Teatii-

ncin vidjeskunnan perustaja.

Cajetanus /-/«'-/, T h o m a s d e V i o C. (1469-

1534) (oik. Jakopo de Vio Gaetasta: nimen
Thomas hän otti veljeskuntansa mukaan), paavil-

linen legaatti, liittyi 1486 dominikaanien veljes-

kuntaan, jonka kenraaliksi hänet 1507 valittiin.

Esiintyi m. m. Pisan kirkoll. kokouksessa ja vii-

dennessä lateraanikokoiiksessa jyrkkänä paavin-

vallan puolustajana, jonka takia Leo X 1517 teki

hänestä kardinaalin. Augsburgin valtiopäivillä

1518 C. ke.skusteli ja väitteli Lutherin kanssa;
julkaisipa hän myöhemmin useita kirjoitviksiakin

uskonpuhdistusta vastaan. Sitäpaitsi C. on kir-

joittanut eteviin komnieutaarin Tuomas Aquino-

laisen ..Summa theolo-

gia"" teokseen

Cake walk
A', ö.

Il>ik

nöi':J. anier. neekeri

-

tanssi. Nimi lieuiM'

alkujaan johtunut
kakusta (cake). mikii

annettiin tanssijoille

palkinnoksi. Viimei-

senä vuosikymmeiieiiii

tämä kaikkia kauneu-
denlakeja vastaan so-

tiva karkeloimistapa

on voittanut laajaa

suosiota sekä .Amerii-

kan että varsinkin
Pariisin hienoston
keskuudessa.
Cakes fkrks] (engl.)

ks. Keksi.

Cakile maritima, merenrantasinappi,
myöheälehtinen. koheneva, sinipunakukkaiuen
ristikukkaiskasvi; joks. harvinainen Suomen-
lahden, Itämeren ja Pohjanlahden eteläosan ran-

noilla, viihtyen erittäin rakkoleväläjillä kivien

v;'lissä.

Qakuntalä fsal:u'7italuj, erään intialaisen apsa-

ras-olennon (vedenneitosen) nimi; intialaisessa

eepoksessa kuningas Dusyantan puoliso ja Bha-
rata-kansan kantaisä. — Päähenkilö samannimi-
sessä Kalidasan näytelmässä, vrt. K a 1 i d a s a.

Cal., lyhennys, 1. lat. c a 1 e n d je ; 2. it. c a-

1 ;i M (1 o ; 3. kalori; 4. Kalifornia.
Caladium, etelä-amer., 10

lajia käsittävä, troopillinen,

Arofpcp-heimoon kuuluva
kasvisuku. Maanalaisesta
mukulasta nousee pitkäruoti

sia lehtiä, joiden isossa, kol-

miomaisesti herttamaisessa
lavassa svionien välissä on

omituisia kirjailuja ja väri-

laikkuja. Erittäin suosittu

koristuskasvi on C. bicolor.

jonka sinertävänvihreissä leh-

dissä on valkeita ia punaisia ^ , j. , ,

,. . ,. ' Caladium bicolor.
taplia suomen valissa.

Calais [l-ale'], satamakaupunki ja linnoitu.s

Ranskan Pas-de-Calais'n departementissa, Bou-
logiieu piirikunnassa. (':n-salmen (Kanaalin)
kapeimmalla kohdalla, 66,627 as. (1906). C:;ssa

on kaksi, ulkomuodoltaan hyvin eriävää osaa,
vaahempi, epäsäännöllisesti rakennettu meri-

Icaupunki pohjoisessa ja uudempi teollisuuskau-

punki leveine katuineen ja säännöllisille rakoii-

nuksineeu idässä ja etelässä. Kiitä ympäröi yh-
teinen linnamuuri. C:ssa on vanha raatihuone
Ijelfroi- ja guet-torneineen, Guiseiu talo, Notre-
iJame kirkko (15:nneltä vuosis.), kauppa- ja

tl ollisnnskoiilu. eollege^opisto. merikylpy la iloksi a

sekä useiden valtioiden konsulaatit. Tärkeimmät
teollisuudenhaarat ovat harso-, pellava-, kehruu-,

kone-, kaapeli-, rautalanka-, moottori- ja polku-

pyöräteoUisuus; sen lisäksi harjoitetaan kalas-

tusta, oluenvalmistusta ja laivanrakennu.sta.

Cakile maritima.

Calais. Vanha vahtitorni ja ninnliii"io'.

Satamassa on hyvät altaat. Vliuierio C:sta Eng-
lantiin (Doveriin) kestää 1 '/< tuntia ja se on
paljon käytetty reitti sekä läpikulkutavara- että

niatkailijaliikennettä (vuosittain n. 300,000 hen-

keä) varten. V. 1907 satamaan tulleiden laivojen
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touniluku uousi 803,042. Tärkeimmät vienti-

tavarat ovat metalli-, silkki-, villa- ja puuvilla-

tavarat, langat, viini, sokeri (niitten vuotui-

nen arvo n. 220 milj. mk.). Tuontitavarat
ovat villa, puuvilla, raaka silkki, puutavarat,
rautamalmi, kivihiilet y. m., arvoltaan n. 122

milj. mk. — C;n nimi oli aina 13:nteen vuosis.

S c a 1 u s : se kuului Boulognen kreivikuntaan,

joutui 1347-1558 Englannille, jolloin se sai kär-

siä kovaa .sortoa ; sitten Ranskalle ; 1595-98 Es-

panjalle ja tämän jälkeen taas Hanskalle. C:n
läheisyydessä Englannin laivasto 29 p. heinäk.

1588 voitti Espanjan suuren armadan (laivaston) ;

21 p. lokak. 1639 taasen hollantilaiset voittivat

espaiijalaiseu hopealaivaston. . W. J>-»i.

Calamagrostis, kastikka, heinäkasvisuku,

johon kuuluu useita toisistaan vaikeasti erotet-

tavia, korkeita, kankeakortisia, harmaanvihreitä
lajeja. Tähkylät 1-kukkaisia, tyvestään karvai-

sia. Viihtyvät hietikko- ja kivikkomailla, myös
vi-siperäisillii niityillä, pensaikoissa.

Calamariaceae, palcont., itiökasveja, joita ny-

kyään elävistä kasveista lähinnä va.staa korte
(Equisvtum). Paleotsoisella ajalla olivat lukui-

sat tähän kuuluvat lajit fCn/omifes-suku) puun-
kokoisia. Kiviliiili- ja permikaudella ne kasvoi-

vat metsinä, otaksuttavasti hyvin kosteilla pai-

koilla tai matalassa vedessä. Moni kivihiililaji

on suureksi osaksi muodostunut niistä, vrt.

K i V i li i i I i k a u s i. P. E.

Calamatta [-ma'-], Luigi (1802-69), it. vas-

kenpiirtäjä, tuli 1822 Pariisiin, jossa aluksi kai-

versi vaskeen joukon nykyaikaisten taiteilijoiden,

Ary Schefferin, Ingres'n ja Delarocheu, tauluja,

mutta käiintyi sittemmin muutettuaan Bry.sseliin

vanhempia italialaisia mestareita, Rafaelia, Leo-

nardoa y. m. monistamaan. F. L.

Calame f-lä'm], Alexandre (1810-64),

sveits. mai.semamaalaaja, Didayn oppilas, saa-

vutti suurta suosiota rohkeilla väri- ja tunnelma-
rikkailla alppimaisemillaan. Varsinkin hän tuli

tunnetuksi kivenpiirtäjänä ja radeeraajana, ja

oli myöskin haluttu opettaja. [E. Rambert, „A.

Calame. sa vie et son anivre" (1884).] F. L.

Calaraintha acinos, käenminttu, matala,
väkevästi mintun hajuinen, vuorenpengermillä

y. m. kuivilla paikoilla Etelä- ja Keski-Suomessa
kasvava yrtti.

Calamites, ks. C a la m a r i a c e te.

Calamnius-su V u n kantaisä Petrus Michaelis

sai koulussa nimen Arctopliilacius (,,Pohjan har-

rastaja") : hiin tuli sitten kirkkoherraksi Kala-
joelle, jonka mukaan hänen kaksi poikaonsa otti-

vat nimekseen Calajockius, minkä vanhempi veli

sitten muutti C a 1 a m n i u k s e k s i.

1. Gabriel C. (1695-1751) . pappi ja tilapää-

runoilija. kotoisin Kalajoelta; yliopp. 1712, vihit-

tiin Ruotsissa papiksi ja tuli sotatilasta huoli-

matta Suomeen. Ylivieskan pappina C. joutui

venäläisten epäluulon alaiseksi ja vietiin 1717

vankina Turkuun. Sepitti 1720 näkemän perus-

tuksella ,,Suru-runot Suomalaiset" ajan vitsauk-

sista. Vapaaksi päästyään määrättiin papiksi

synnyinpitäjäänsä, jossa kuoli 1754. Runoili

ajanoloihin nähden sujuvasti tilapäätarpeissa,

kuten onnittehirunoja eri henkilöille, hää- ja

hautajaisrunoja. Runot julkaistiin nimellä ..Vä-

häinen Cocous Suomalaisista Runoista" v. 1755.

2. Juhana Viktor C. (1838-91), pappi

ja kirjailija. Kruunupyyn kappalaisen poika;
yliopp. 1857, fil. kand. 1S62, fil. lis. 1866. Jatkaes-
saan opintoja jumaluusopin alalla C. oli 1868-74

Pohjalaisen osakunnan kuraattorina. Nimitettiin
1875 notaariksi Kuopion tuomiokapituliin, suo-

ritti jumaluusopin kandidaattitutkinnon ja vihit-

tiin papiksi 1876. Valittiin 1885 Kuopioon tuomic-
rovastiksi ja useita kertoja papiston edustajaksi
valtiopäiville. Oli humanistisesti sivistynyt hen-

kilö ja koetti voimiaan kirjallisellakin alalla.

Nuorena maisterina sepitti ruotsiksi kertomuksen
,,Taivalkoski", perustuen Isonvihan aikuisiin ta-

rinoihin, sekä kirjoitti väitö.skirjan .,Aristoteleen
runousopista". Sittemmin esiintyi suomen kielin.

I.)tli osaa Kirjall. kuukauslehden perustamiseen;
sepitti siihen ,,Kynäkuvia muinaisajan sadus-

tosta, kirjeitä Suleimalle". Suomensi ja varusti

selityksillä Aristoteleen ,,Runousopin" (1873) ja

Platonin dialogin ,.raidoni" (1882). J. J-ti.

3. Edvin C. (s. 1864), tullinhoitaja, julkais-

sut kirjailijanimellä Esko Virtala novellin

.,Se on sallittu" (1888), novellikokoelman ..Ker-

tomuksia" (1889) sekä novellin ,,Kovalle ottaa"

(1890).

4. Ilmari C. ks. Kianto, Ilmari.

Calamoherpe ks. Kerttuset.
Calamus (lat.), ruoko; erään kirjoituskynän

nimitys, jota vanhalla ajalla käytettiin papy-
rukselle tai pergamentille kirjoittamiseen. C.

saaliin Egyptissä kasvavasta ruo'osta ; muste oli

telity kumista ja noesta.

Calamus ks. R o 1 1 i n k i p a 1 m u.

Calando [-la'-] (it.
; < lat. coZäVc = laskeu-

tua), mus., heikkenevästi (niin äänenvoimaan
kuin nopeuteenkin nähden).

Calandra, kovakuoriai-

nen kärsäkkäiden (Curcu-

lionidacj heimossa ; tekee

viljavarastoissa suurta hä-

vitystä ; on toisinaan ta-

vattu Suomenkin ran-

nikkokaupungeissa.
Calandrone [-0'-], mus., huiluntapainen it.

hallin ; ääni käheä, epämiellyttävä. (I. K.)

Calas [-lä's], Jean (1698-1762), protestantti-

sen uskon marttyyri Ranskassa. C. surmattiin

kiduttamalla viattomasti syytettynä ja tuomit-

tuna poikansa tappamisesta. Voltaire sai kirjal-

lansa „Sur la tolerance" aikaan, että asia otet-

tiin uudelleen oikeudessa tutkittavaksi, jonka
johdosta C. julistettiin viattomaksi. E. K-n.

Calascione [S<J'-I 1. Colascione, eteUiitnl.

mandoliinintapainen näppäimillä soitettava kieli-

soitin (2-3 kieltä). (I. K.)

Calatravan ritaristo [-tr(i-], esp. hengellinen

ritarikunta. Kastilian kuninkaan Sancho III:n

(toisen ilmoituksen mukaan Fiterou luostarin

apotin Rainiondin) perustama 1158 Calatravan
linnan suojaksi. (Ciudad Realin maakunnassa
Etelä-Kastiliassa.) Paavi Aleksanteri III vah-

visti sen 11G4. Linna joutui kuitenkin maurien
valtaan 1197, jonka jälkeen ritarit muuttivat
Salvatierraan. Tolosan tai.steluu jillkeen 1212 he

pääsivät takaisin, ja perustivat C:n lähei.syyteen

(öisen samannimisen paikan. Ritaristo sai ]>al-

jon tiluksia ja nautti suurta arvoa. V. 1408 an-

nettiin sen liallinto Innoceutius VIII:n bullan

kautta Ferdinand Katoliselle, ja Hadrian VI
yhdisti 1523 C:n ynnä Alcantaran ja Santiagon

Cal.indra

fsuurena. 5 kertaa).

pu-
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ritarikuntien suurmestarin arvot ainiaaksi Es-

panjan kuninkaanarvoon. Siitä lähtien ritariksi

nimittäminen oli kuninkaallinen armonosoitus,

jolla palkittiin aatelismiehiä. Tasavaltainen hal-

litus lakkaulti ritariston 1872, mutta Alfonso XII
uudisti sen jälleen. O. R.

Calcante (it., < lat. roVc(7Ve = polkea) . 1. I'r-

kujenpolkija. — 2. Rekisterinnappula (ealcant)

,

jota käyttämällä urkuri antaa merkin polkijalle.

/. K.
Calcaria [cä'-J (lat. calcä'riiis = kalkkinen)

,

kalkki. — C. clilorata, kloorikalkki. — C.

soluta, kalkkivesi. — C. usta, poltettu

kalkki.
Calceola f-e'-J (lat. ca/pc'o/Hs = pieni kenkä),

jjaU-ont., (levonikaudella elänyt korallisuku, kuu-

luva n. s. tetrakoralleihin (ks. K o r a 1 1 i e 1 ä i-

m e t)

.

Calceolaria, v i r s u k u k-

k a, kasvisuku ^crophiilaria-

c<(C-lieimossa. Yrttejä ja

väliäisiä pensaita enimmäk-
si-en Elelä-.\meriikan länsi-

osasta. Teriö liuulimainen,

ylähuuli pieni, alahuuli iso,

virsuntapaiseksi pullistunut.

L'seat lajit koristuskasveina
klikkien omituisen muodon
ja kauniin värin vuoksi.

Calciitti ks. K a 1 k k i-

s ä 1 p ä

.

Calcio [kaltso], it. pallo-

leikki, jossa palloa kuljete-

taan potkimalla.
Calcispongia ks. S i e n i e 1

Calcium ks. K a 1 s i u m i.

Calciumkarbidi ks. K a 1 s i u m k a r b i d i.

Calculus (lat. < ca/j; = kalkkikivi), mon. e a 1-

( 11 1 i. ]iieniä kiviä, joita muinoin käytettiin las-

kemisissa, äänestyksissä, arpapelissä y. m. —
V. M i u e r V a;, se valkoinen kivi. jonka tärinäin
mukaan Athena (Minerva) laski äidinmurhaajan
Oresteon hyväksi tuomarien valkoisten (vapaut-

tavien) ja mustien (langettavien) kivien ollessa

ylitä monta ; siitä yleensä ratkaiseva, vapauttava
ääni. vrt. Kalkyyli. K. J. II.

Calcutta lkiilkn'I.Tj. Intian keisarikunnan pää-

k:ni]ninfrin Kalkutan (ks. t.) engl. nimi.

Caldani fdä'-J, L e o ji o 1 d o M a r c-.\ n t o-

nio (172.5-181.3), it. anatomi, saavutti tieteelli-

senä kirjailijana maineen oman maansa rajain

iilkopuoh'lhil<in tutkimuksillaan kudosten urtyväi-

syydestä eri irritabiliteetista (1757). M. 0-B.

"Caldara f-dä'-], Antonio (1678-1763), it.

säveltäjä, Logronziii oppilas, aikanaan tuottelias

ja .suuressa arvossa |)idetty. Nimitettiin 171C

varakapellimestariksi Wieniin ; oli keisari Kaarlo
VI:n sävellysopettajnna : sävelsi oo|)peroita, mes-
suja y. m. luiiitä hiilien aarioitaan esitetäiin

vielä nykyäänkin. /. A'.

Caldarium [dfi'-] (lat. oo/i(/».« = kuuma) , roo-

liini, kvlpvlöissä kuumien kylpyjen osasto.'k. J. II.

Caldas (esp.. = liinipimiit lähteet). 1. Sana
tavataan liittyneenä useiden jiortugalilaisten ja

espanjalaisten kylpyjiaikkojen nimiin. — C. d a

1? a i n h a, 75 km Lissabonista pohjoiseen, rikki-

lähleitä. 4.630 a.s. (1900). — C. de M o m b u y.

n. 30 km Barcelonasta pohjoiseen, Espanjan pa-

Calceolaria.

i ni e t.

CiikliM-ön dc la Baria.

ras kylpypaikka, rikkilähteitä (67°), .'.,471 as.

(1000). — C. de R e y e s, Luoteis-Espanja.ssa,

Pontevedran maakunnassa, lämpimiä kivennäis-

vesilähteitS, 7,505 as. (1900). — 2. Kaupunki
ja kylpypaikka Etelä-Brasiliassa, Minas Gerae-
sin valtiossa lähellä Säo Paulon rajaa ; rikki-

lähteitä ; n. 8.000 as. fV. v. F.)

Caldera [-e'-] (esp.) kattilanmuotoinen kraat-

terilaakso. ks. Barraneo.
Calderön [-r/n], Pedro C. de la B a r e a

Ilenao y K i a n o (1600-81), Espanjan suurin
näytelmänkirjoitlaja ; s.

vanhan asturialaisen aate-

lissuvun jälkeläisenä 17 p.

tainmik. 1600 Madridissa
ja k. 25 p. toukokuuta
1681. Jo 12-vuotiaana hän
tuli Salamancan korkea-
kouluun, missä harjoitti

lakitieteellisiä, Closoflsia

ja matemaattisia opintoja.

O]iintojensa ohella C. ke-

hitti runolahjojansa, ja jo

14-vuotiaana hän julkaisi

ensimäisen näytelmän .,E1

earro del eielo". V. 1610
hän jialasi Jladridiin ja

otti osaa julkiseen runoilijakilpaiiuun, Isidorusta
pyhimykseksi julistettaessa (1620). C:lla oli

tässä menestystä ja hän saavutti hovissa mah-
tavia ystäviä. V. 1625 hän taas lähti pois Madri-
dista palvellakseen kymmenen vuoden ajan ku-
ninkaan sotajoukoissa. Hän soti varsinkin Poh-
jois-Ttaliassa ja .Alankomaissa, kuitenkaan saa-

vuttamatta erityistä sankarimainetta. Kili]) IV
kutsui hänet 1635 takaisin hoviin, uskoi hänelle

linnassaan ..Buen Ketirossa" olevan teatterin joh-

don sekä kaikkien kuninkaallisten juhlien jär-

jestelyn ja ylensi hänet 16,37 Santiagon ritari-

kunnan jäseneksi. Kuningas kehoitti C.ia kir-

joittamaan kuninkaallista näyttämöä varten näy-
telmän; C. kirjoitti draaman ..Certamen de amor
y oelos", ja riensi kohta senjälkeen Kataloniaan
espanjalaisten ritarikuntien solajoukkoon, missä
hän nyt niitti sotamainettakiii. Kuningas jakeli

tämän jälkeen hänelle tuhlaillen kunnianosoituk-
sia, antoi hänelle koko joukon taiteellisia tehtä-

viä sekä suuren eläkkeen. Tiillöin C. myös se-

kaantui kaikenlaisiin lemmenseikkailuihin. 50-

vnotiaana tämä ennen niin elämiiniloiuen runoi-

lija antautui mystisismiin; 1651 hän astui hen-

gelliseen siiätyyn. Saadakseen hänet läheisyy-

teensä Filip IV nimitti hiinet Madridin hovi-

kappelin saarnaajaksi. .To ennenkuin C. oli astu-

luit hengelliseen säätyyn oli hiinen runollinen

toimintansa etupäässii kiintynyt .,.\utos saera-

mentales" nimisiin ja aiheiltaan voittopuolisesti

uskonnollisiin näytelmiin. Nyt liiin rupesi yksin-

omaan kirjoittamaan tällaisia näytelmiä ja

tuotti tiiliä alalla todella oivallista. TIiinen mai-
neensa levisi nyt entistä laajemmalle yli koko
Ksp;nijaii. ja kaikista valtakunnan etevimmislil

kaupungeista hilnelle tuli kosolta tilauksia. V.
1663 hiin tuli San Pedron veljeskunnan jiisenrksi

Madridissa ja muutamia vuosia myöhemmin sen

ylikappalaiseksi. Hänen tomunsa siirrettiin 18)1

Madridin .San Salvador kirkosta San Nieolas
luostarin kirkkomaahan. Istuvassa asennossa
kuvattu, kuvanveistäjä Figueras'n muotoilema
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pronssinen C:n kuvapatsas pystvtettiin ISSO Py-
hän Annan torilk' Madridiin.

C. on kieltämättä loistavin runoilija-ilmiö,

minkä katolilaisuus on tuottanut. On sanottu,
että C. on pukenut katolilaisen mielikiivitulcsen

kaiken ristiriidan ja ajatuksenonttouden, kuten
nivös koko sen kukoistavan rikkauden kaikkein
jaloimpaan muotoon. Eipä todella kukaan ole

osannut niin häikäisevän loisteliaasti esittää kir-

kollista dogmia, ei kukaan ole niin kiehtovasti

ylistänyt kristillistä elämänkieltämystä, ei ku-
kaan ole niin pontevasti saarnannut, että ihmi-
senä oleminen tietää kuolevaisuutta, että elämä
on unta ja olemassaolo mitä pahin tauti. C. nä-

kee kaiken katolilaisen oikeauskoisuutensa va-

lossa. Siitä johtuu, että hänen näytelmissään
tapaa taivaisia hyveitä ja hornamaisia paheita,

ja lisäksi joskus suoranaiseksi julmuudeksi muut-
tuvaa uskonkiihkoa ja suvaitsemattomuutta.
Esimerkkinä viimemainitusta huomautettakoon
ainoastaan autoa ,,E1 santo rey Don Fernando",
missä ylistetään albigensien polttamista, johon
„pyhä kuningas" omin käsin ottaa osaa.

C. ei ollut Espanjan teatterin loi.stoaikaa aloit-

tanut. Tämän teon olivat jo ennen häntä suorit-

taneet Cervantes ja Lope de Vega. C.

liittyi heihin ja kehitti heiltä perityt muodot
runollisempaan ja taiteellisempaan täydellisyy-

teen. Hän yhdisti uhkuvan mielikuvituksensa
luomaan loistavaan muotoon selväpiirteisen aja-

tussisällyksen ja johdonmukaisen juonen.
Todistettavasti C:u omia kirjoittamia näytel-

miä („Comedias") on säilynyt 108 ja „Autos
sacramentales"' kappaleita 73. Sitäpaitsi C. on
kirjoittanut noin 100 pikku-ilveilyä, n. s. „Sai-

netes". joista ani harva on säilynyt. ,,Autos

saeramentales" olivat suurenmoisia vertaus-
kuvallisia näytelmiä, joita esitettiin Kristuksen
ruumiin juhlassa. Kuuluisimpia näistä C;n
,,autos" näytelmistä on ,,La cena de Baltasar",
jossa esiintyy muiden muassa profeetta Daniel,
personoiden jumalallista oikeutta ja Gracioso,
s. o. ilveilijä tai narri, joka edustaa ajatusta.

Tämä, että ajatus personoituna esiintyy ilveili-

jän muodossa, on luonteenomaista espanjalaisille

,,autos" näytelmille. Toisessa tunnetussa ,,auto"

njiytelmässä, nimeltä ,,La vida es sueno" esiintyy
vielä useampia vertauskuvallisia olentoja, jotka
personoivat esim. mahtia, rakkautta, viisautta,

valoa, y. m. C:n näytelmiä on ryhmitetty ja

saattaa ryhmittää eri tavoin. Mainittakoon
tässä ihme-näytelmistä „La devocion de la cruz"
ja ,.E1 magico prodigioso"; traagillisLsta näytel
mistä ,,E1 alcalde de Zalamea" (Zalamean tuo-

mari; esitelty suomeksi) , „E1 principe constante",
„La nifla de Gomez Arias" ; mytologisista juhla-
näytelmistä ,,Eco y Xarcisso", ,.E1 mayor encanto
amor" : historiallisista näytelmistä .,Hija del

aire", ,,Afectos de odio y amor" : romantillisista
näytelmistä on kuuluisin „La vida es sueiio"
(Elämä on unelma; esitetty suomeksi). Viimei-
sen näytelmänsä C. kirjoitti 81 vuoden vanhana;
se on nimeltään „Hado y divisa de Leonido y
Marfisa". — C:n näytelmien aiheen draamalli-
sessa käsittelyssä ilmenee ohjaavan järjen tai-

teellinen tarkoittelevaisuus. ja sen ohella syvä
maailmankatsomus ja mielen kohoaminen ha-
vainto-maailman ääriraäisille rajoille. C. voittaa
edeltäjänsä näytelmiensä siveellis-psykologiseeu

sisällykseen, juonensommitteluu sopusuhtaisuu-
teen ja jaloon, harvinaisen viimeisteltyyn sanonta-
tapaan nähden. Hänen lempikuvansa palaavat
usein, mutta tarjoavat aina uutta viehätystä.
Hengellisissä näytelmissä häiritsee tiheään esiin-

tyvät vertauskuvalliset henkilöt ja ab.straktisten
käsitteiden personoiminen. Monet myöhäisem-
mällä iällä kirjoitetut näytelmät osoittavat kyl-
mää kyllästymistä elämään; useita nuoruuden
draamoja häiritsee kuvakielen runsaus ja tyylin
koreilu (estilo culto) . Vanhempana C. pani pää-
painon a u t o s näytelmiensä kirjoittamiseen.
C:n laulurunot, sonetit ja romanssit ovat suu-
rimmaksi osaksi jääneet painattamatta. Sen,
mikä niistä vielä oli tavattavissa, on Castro
julkaissut 1848 („Poesias", Cadiz). Pienoisnidos
C;n löydettyjä uusia runoja ilmestyi nimellä
..Poesias ineditas" (Madrid, 1881, 71:sessä nidok-
sessa ,.Biblioteca universaVia, sekä 18SG). C:n
veli julkaisi ensimäisen kokoelman hänen näy-
telmiään (Madrid, 1640-74) mutta ehti toimit-
taa ainoastaan neljä nidosta. Täydellisempiä
painoksia „Coniedias" näytelmistä toimittivat
Juan de Vera Tassis (MadVid, 1685-94, 9 nid.)

;

Fernando de Apontes (Madr., 1760-63, 11 nid.) ;

J. G. Keil (Leipzig, 1827-30, 4 nid.), ja parhaan
Hartzenhusch sarjassa „Biblioteca de Aut. Es-
paii", (nidok.set 7, 9, 12, 14, Madrid, 1848-52
sisältävät 123 Comediaa ja 16 pienoiskappaletta
sekä 15 lyyrillistä runoa). „Autos" näytelmät,
joita, koska ne olivat Madridin kaupungin
omaisuutta, pitkiin aikoihin ei saatu painat-
taa, ilmestyivät Madridissa 1717 6:na nidoksena,
myöhemmin Apontesin julkaisemina nimellä
,,Autos sacramentales alegöricos y historiales del

Phenix de los poetas", j, n. e. (Madr., 1759-60,

6 nid.). [.V. W. v. Schlegel, ,,Vorlesungen iiber

dramatisohe Kunst uud Literatur" (3:s nid.) ;

F. W. V. Schmidt, ,,Die Schauspiele Calderöns"
(Elberf., 1857) ; Dorer, „Die Calderou-Litteratur
in Deutschland" (Leipz., 1881), jatkuu teoksessa
„Beiträge zur C.-Litteratur" (Dresden, 1884) ;

A. Morel-Fatio et L. Rounanet, „Le Theätre
Espagnol" ; Werner Söderhjelm, ,,r.. hänen 300-

vuot. syntymäp. johdosta" (Valvoja, 1900, s.

26-38).] " J. Hl.
Calegons fknlsö'] (ransk.), alushousut.

Calendse l-c'ndc], lyh. Cal., roomal. ajan-

laskussa kunkin kuukauden ensimäinen päivä.

—

C. g r se c .'e 1. A d C a 1 e n d a s g r a? c a s, ei

milloinkaan, ko.ska kreikkalaisten ajanlaskussa
ei ollut C. -päivää. K. J. H.
Calendarium ks. Kalenteri.
Calendula, kehä-

kukka, kasvisuku
Composi^fF-heimossa.

Siihen kuuluu meillä

yleisesti viljelty C. offici-

nalis, tavallinen
kehäkukka, „rin-

kuna", ..rinkelumma",

joka on keskikokoinen,
leveälehtinen, kelta-

mykeröinen yrtti: he-

delmät käyriä, piikki-

selkäisiä, haivenettomia
pähkylöitä. Kotoisin
Etelä-Euroopasta.

Caleniiuhi ollfinalis
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Calenzoli [ö'-], Giuseppe (1815-82), it.

luivinUytflmiiukirjoittaja, kotoisin Fireutscstä.

Suurten ponnistusten jälkeen hän 1852 sai esi-

koisniiytelmänsä „Rieerca d'un marito" esite-

tyksi. Tätä seurasi sitten noin kolmekymmentä
huviuiiytelmää, joista huomattavimmat ovat seu-

raavat: „Due padri all'antica" (1853), „Comme-
dia e tragedia" (1854), „Le donne invidiose"

(1855), „I1 vecchio celibe e la serva" (1856),

„11 sottoscala" (1863 ja myöh. ; pirteä ja hen-

kevä) , ,,La spada di Damocle", „Padre Zappata"
(mieltäkiinnittävä ulkokultainen tyyppi), „L'Ap-
pigioiiasi" (1876), „Un ricatto" (1878), „La via

di mezzo", „Le confideuze innocenti" (1879), „La
linestra nel pozzo". Ominaista C:n näytelmille

on li'attcritaitaviuis, hyvä luonteenkuvaus ja

pirteä, jokapäiväisyyteen eksymätön sukkehius.

C. on myös lastenkirjailija ja on lapsille julkais-

sut oivallisen teoksen ,,Dialoghi e commedie per

fanciuUe" (1874). J. H-l.

Calhoun [k3lhu'n], John Caldwell (17S2-

1850), pohj.-amer. valtiomies, irlantilaista suku-
perää, tuli 1807 asianajajaksi ja 1811 kongressin
jäsiMieksi, jona hän herätti suuria huomiota
puhujana ja väittelijänä ja vaikutti paljon sodan
julit-tamisecu Englantia vastaan (1812). Toi-

niini 1816 etelävaltioille edullisen tulliasetuksen.

V. 1817 hän tuli sotaministeriksi ja 1824 suurella

ääntenenemmistöllä varapresidentiksi. Kun poli-

jois- ja länsivaltiot 1828 saivat aikaan uuden
tarilliasetuksen korkeine suojelustulleineeu, joka
oli haitaksi vapaakauppaa suosiville eteläval-

tioille, eikä presidentti Jackson käyttänyt sitä

vastaan veto-oikeuttaan, matkusti C. eteläval-

tioihin ja taivutti ne tekemään päätöksiä (n. s.

uullifikatsionipäätöksct)
,

joissa lausuttiin peri-

aate, että kukin yksityinen valtio voi olla tot-

telematta liittohallitusta, jos tämä väärinkäytti
(itsenäisiksi käsitettyjen) yksityisvaltioideu sille

myöntämää valtaa. Tämän johdosta uhkaavan
sisällisen sodan presidentti kuitenkin sai tar-

mokkailla toimenpiteillä estetyksi. C. luopui 1832

varapresidentin virasta, mutta valittiin kohta
seiijälkeen senaattiin ja pysyi edelleen etelä-

valtioiden ja myös neekeriorjuuden innokkaim-
paiia luiolustajana. Orjuutta, jota C. piti välttä-

mättömän tarpeellisena, hän puolusti m. m. kuu-
luisassa puheessaan 6 p. syysk. 1837. Nimitet-
tynä 1844 valtiosihteeriksi C. sai aikaan Texasin
anastuksen, josta oli seurauksena .sota Meksikkoa
vastaan. Kun sitten pohjois- ja etelävaltioiden

viilillä syttyi riita voitetun alueen järjestämi-

sestä, esiintoi C, vaikka jo sairauden murta-
malla, kiivaasti ehdotuksia, jotka toteutettuina

olisivat vieneet unionin liajoamiseeu. — Yksi-

tyisenä henkilönä C. nautti kunnioitusta yksin-

kertaisten tapaiusa kuin myös sen hartauden
lähden, millä liiin ]iiiolusti vakaumustansa, nän
oli harvinaisen lahjakas ja terävä-älyinen valtio-

mies, mutta hänen politiikkansa osoittautui

Yhdysvalloille turiiiiolli.seksi. Hänen kirjoituk-

sensa ilmestyiviit nimellä „Works" 1853-54.

|H. V. Holst, „John C. Calhoun"; Elliott, „Uie
Slaatslehre J. C. Calhouns".] O. R.

Caliari [-Cr-], Paolo, it. taidemaalari, ks.

V e r o n e s e.

Caliban (väännös sanasta knnnihnl ). Sliakes-

)'earen „Myr.skys.sä" esiintyvä, karkean aistil-

linen ihmisen ja merielävän sekamuoto.

Caligul.i.

Calico [kiilikcu] (engl.), fcj/fomat., eräänlainen
kirjavakuvioinen karttuunikangas tai myös kar-

keanpuolcineu. yksivärinen puuvillakangas, jota

käytetään vuorikankaana ja kirjansitomistarkoi-

tuksiin. C. on saanut nimensä Kalikutiu kau-
pungista.

Caligula [-i'-], Gaius Ctesar Germa-
nicus (12-41 j. Kr.), Rooman keisarina 37-41

j. Kr., keisari Ti-

beriuksen veljen-

pojan Germaui-
cuksen ja Agrip-
pinan (ks. n.)

poika. Lapsena C.

isänsä seurassa

oleskeli sotalei-

rissä ja sai silloin

sotamiehillä käyt-
tämistään sota-

saappaista

(caliptej Caligulan

(„pikku saapas")

nimen. Teesken-
telemisellä C.

vältti Tiberiuksen
eiiäluulon, voitti

kansan suosiota ja

huudettiin Tibe-

riuksen kuoltua
Kooman keisariksi.

Alussa C. hallitsi järkevästi, lievensi useat edel-

täjänsä säädökset ja pani toimeen parannuksia

eri aloilla, mutta päätyi ennen pitkää, varsinkin

erään taudin jäljestä, mitä luirjimpaan mieli-

valtaan: hän vaati kunnioittamista jumalana,

harjoitti törkeätä tuhlausta ja irstailua sekä

jiani toimeen kaikenlaisia mielettömyyksiä. C. teki

myös tuloksettomia sotaretkiä Germaaniaan ja

P.ritanniaa vastaan. Useiden salaliittojen tultua

ilmi sotatribuuni Cassius Cha;rea yhdessä muuta-

mien toverien kanssa murhasi C:n tammikuussa
41 hänen palatessaan palatsiinsa Palatinus-kuk-

kul.ille. (\Villrieh, ..Caligula" (1903).] K. J. II.

Calixtus [-i'-] (Kallistus), neljän paavin

nimi. 1. C. I, entinen orja, oli Kooman piis-

pana 217-222, mielipiteiltään modalisraiin kallis-

tuva; vaati, että kirkon oli kaikista .synneistä

myönnettävä n. s. toinen katumus. — 2. G. II,

paavina 1119-24, eiit. Burgundin herttua Guido

ja Viennen arkkipiispa, lopetti investiturariidaii

Wormsin konkordaatin kautta 1122. — 3. C. (III),

Fredrik Barbarossan Aleksanteri Ill:tta vastaan

asettama vastapaavi, jota kirkko ei ko.skaan ole

tunnustanut. — 4. C. 111. ent. Alfonso de Borgia,

oli ennen ))aaviksi tuloaan Valencian piispa,

p:iaviii:i 1455-58. K. O.

Calixtus, Georg (1586-1656), luterilainen

junialuu.soppinut, TIelmstädtin yliopiston profes-

sori. C. harrasti sovintoa eri kirkkokuntain vä-

lillä; sovinnon pohjaksi hän tahtoi asettaa

viiden ensimäisen kristillisen vuosisadan yksi-

mielisen u.skon (..consensus quinquesseeiilaris")

.

.\ikakaii(len valticmiehissä, jotka olivat uskon-

nontaisteluihin kyllästyneet, herättivät C:n aat-

teet suurta vastakaikua ; ja kun Puolan kuningas
1645 pani Thornissa toimeen uskonnonkoskus-
teluu, C. otti siihen huomattavalla tavalla osaa.

Mutta useimmissa jumaluusoppineissa C:n .sovin-

nollinen kanta synnytti katkeraa vihaa, ja he
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leimasivat hänen oppinsa synkretis miksi,
pitäen sitä vaarallisena harliaoppjca. C;lla oli

useita oppilaita, Suomessa tunnettu Turun piispa
TorstTus (ks. t.). E. E-a.
Callabra [-lä'-] (it.). kahden tahi kolmen

pelattava korttipeli, joka lienee kotoisin Kala-
briasta.

Callao [kalja'o]. Perun tärkein satamakau-
punki samannimisessä departementissa, 12 km
Limasta, jonka kanssa se on rautatieyhteydessä

;

34,430 as. (1896). Vanha kaupunginosa kapeine,
mutkikkaine katuineen eroaa suuresti uuden-
aikaisesta, säännöllisesti rakennetusta. Vilkas
kauppa. Ulkopuolella olevat saaret suojaavat
rakennettua satamaa, jossa 1901 käyneiden lai-

vojen lastauskyky oli 1,534,000 tonnia. — Kau-
punkia, joka perustettiin 1537, ovat maanjäris-
tykset usein hävittäneet (vars. 1030 ja 1746).
ISSl Chile valloitti sen, mutta jo 1883 se joutui

takaisin Perulle. (V. v. F.)

Calla palustris,

s VI o V e h k a, koko
maassa yleinen suo-

kasvi, jolla on
herttamaiset lehdet

ja puhtaanvalkealla
suojuksella varus-

tettu puikelo-

kukinto. On ainoa
todella kotimainen
draccir-heimoa oleva

kasvimme. Tärkke-
lystä sisältävää pak-
sua juurakkoa on
käytetty hätälei-

pänä. Ruukkukas-
vina yleisesti vil-

jelty „C'alla" kuu-
luu sukuun Zante-
dcsrhia (ks. t.).

Callidiuni, kova-
kuoriaissuku hap- „ „ ...

, , , . . ^J- Calla palustris.
senkakkiaisten (Ce-

ra,nbycid<ej heimoa. Meillä tavataan C. viola
ceiim, papin tappaja, litleähkö. teräksen
sininen laji, yleinen uusissa rakennuksissa, joi

den hirsissä toukka elää. ks. taulua Kova
kuoriaiset. U. S-s.

Callistephurt chinensis.

46. Painettu Vio09.

Callitriche vernalis.

Calliopsis ks. C o r e o p s i s.

Callistephus chinensis, tarha-asteri, iso-
mykeröiueu, yleisesti viljelty puutarhakasvi, josta
puutarhurit ovat kehittäneet lukemattomia eri
rotuja („Pyramid", „Liliput'', „Mignon" y. m.).

Callitriche, v e s i t ä h t i, pieniä, matalassa
vedessä, lätäköissä j. n. e. kasvavia vesikasveja,
jotka latvaruusukkeillaan usein tykkänään peit-
tävät vedenpinnan. Suomessa 3 lajia.

Callitris ks. S a n d a r a k k i.

Callmander [-«'n-J, Karl Reinhold (s.

1840), ruots. taidemaalari, opiskeli eri ottein
Dusseldorfissa, Antverpenissa ja Pariisissa, asuu
nykyään Göteborgissa. Maalasi aluksi muoto- ja
laatukuvia, esim. aiheita Fredmanin epistoloista,
mutta siirtyi myöhemmin dekoratiivisen taiteen
alalle, esittäen seinä- ja kattomaalauksissn m. m.
Psyke-tarun. V:sta 1882 hän on toiminut yksin-
omaan lasimaalaajana ja on sillä alalla luonut
sangen huomattaviakin teoksia, esim. Upsalan
tuomiokirkkoon, moniin Ruotsin maalaiskirkkoi-
hiu, Göteborgin museoon ja yksityisiin asun-
toiliin. [\ X,.

Callositas (lat. caHö',s«s = kovanahkainen) , ar-
lieutuma. arpikamara; ihon haavoittumisesta ja
varsinkin pitkällisestä märkimisestä aiheutuva
tavallisesta terveestä ihosta eroava kovanlainen
driiikuil(L^. M. 0-B.

Callot [-1(7], Jacques (1592-1635), ransk.
vaskeiipiirtiijä, 17:nnen vuosis. huomattavim-
pia ranskalaisia taiteilijoita. Syntyisin varak-
kaasta kodista hän oli määrätty opintielle, mutta
karkasi kahdesti Italiaan, jossa opiskeli vasken-
piirrostaidetta Cantagalliuan johdolla. Täydensi
myöhemmin opinnoltaan Roomassa ransk. vasken-
piirtäjän Tlioniassin'in ja Firenzessä lahjakkaan
Parigi'u oppilaana. C. on vienyt vaskenpiirros- ja
syövytystaidel ta huomattavasti eteenpäin kek-
sien uusia tekotapoja ja kehittäen vanhoja. Hä-
nen piirroksensa, joiden luku nousee n. l,500:aan,
ovat sekä taide- että sivistyshistoriallisesti

arvokkaita. Aiheiltaan ne ovat mitä erilaisim-

pia: hänen rajaton mielikuvituksensa haki tyy-
dykettä Raamatusta ja italialaisista „commedia
delTarte" näytelmistä, sotatapahtumista, hovi-

juhlista, karnevaali-ilveilyi.stä, maisemista, puku-
kuvista y. m. Tunnetuimpia hänen teoksistaan
ovat „Mis6res de la guerre" (18 lehteä. 1633),
,,Pyhän Antoniuksen kiusaukset" ja näköalat Pa-
riisista. [E. Meaume, ,,Reeherclies sur la vie et

les ouvrages de Jacques Callot" (Paris 1860)
sekä O. Lcvertinin esitys C:sta „Ord och bild"

aikakau-skirjassa (1903).] F. L.

Calluna ks. Kanerva.
CaUus (lat.), luuarpeutuma. ..katkorusto",

luukatkelmissa ensin .syntyvä sidekudoksen
tapainen uudiskudos, joka aluksi yhdistää kat-

kenneet osat toisiinsa, ktinnes se itse luutumalla
sitten aikaansaa niitten täydellisen yhteenkasva-
misen. Riippuen siitä, saako tämä uudiskudos
alkunsa luun ulkopinnasta vai sen ydinkanavan
pinnasta vai itse luusta, erotetaan uiko- 1.

periostaalinen e., sisä- eli myelogeeninen c. ja

intermediäärinen c. ..1/. 0-B.
Calo (it.), myös D e e a 1 o, vähennys jiainossa,

joka tavaraa kuljetettaessa tai valmistettaessa
syntyy läikkymisen, kuivumisen y. m. s. kautta.

" Caloander,' Lars R o b e r t (1788-1861) , lah-

joittaja, synt. Turussa, oli Turun pakkahuoneen
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hoitajana 1821-43. Melkoisesta omaisuudestaan
C. miiiiräsi testamentissaan summia yliopistolle

stipendeiksi. Turun lukiolle y. m. kouluille, Tu-

run köyhien hyväksi sekä Turun naisyhdistyk-

selle.

"

A. R. C.

Calomarde [-a'r], Francisco Tadeo
(1775-1842), Santa Isabelin herttua, Almeidau
kreivi, esp. valtiomies, opiskeli lakitiedettä ja

palveli oikeusminisleriössä. V. 1808 hän liittyi

kapinaan Napoleonin valtaa vastaan; oli Ferdi-

nand Vllin paluun jälkeen ensimäisiä, jotka liit-

tyivät itsevaltiaaseen kuninkaaseen, minkä
vuoksi Ferdinand häntä suuresti suosi. Kun
perustuslaillinen hallitusmuoto 1820 uudestaan

pantiin voinuian. tarjoutui hän vapaamielisten

käytettäväksi, mutta kun ei hänestä huolittu,

liittyi C. sitä innokkaammin taantumukselliseen

eli n. s. apostoliseen suuntaan. Vv. 1824-32 hän
oli oikeusministerinä ja käytti mahtavaa ase-

maansa vainotakseen säälimättoraästi vapaamie-

lisiä. Samalla hän ryhtyi juonitteluihin kunin-

kaan veljen Don Carloksen (ks. t.) vallanperi-

myksen hyväksi. Tämän johdosta C. karkoitet-

tiin tiluksilleen Aragoniaan, josta pakeni Rans-
kaan, missä hän kuoli. G. Ii.

Calonius {-u'-J, Matias (1737-1817), kuu-

luisa lakimies, syntyi 27 p. jouluk. 1737 Saari-

järvellä, jossa isä oli

icajipalaisena. Pääs-

tyään Porvoon luki-

osta ylioppilaaksi

1757 C. harjoitti Tu-

run yliopistossa histo-

riallisia ja lakitieteel-

lisiä opintoja, ja tuli

17U3 konsistorin ama-
nuenssiksi, toimien

samalla sihteerinä.

Julkaistuaan väitös-

kirjan „De nova facie

orbis Europai circa

siFculum retormatio-

nis exorta" C. nimi-

tettiin 1764 taloustie-

teen dosentiksi sekä

1771 vakinaisesti sihteeriksi ja apulaiseksi filo-

soQseen tiedekuntaan, mitkä virat olivat yhdiste-

tyt. V. 1778 hän tuli lainopin professoriksi ollen

tässä virassa sitten kuolemaansa saakka. Sen
ohella hän oli valtakunnan korkeimmassa oikeus-

tossa Tukholmassa jiiseiienä 1793-1800 ja maam-
me prokuraattorina 1809-16. C. kuoli nainuitonna

Turussa 13 p. syysk. 1817; hänen liaudalleen

Nummen luiutausmaalle pystytettiin sittemmin
yleisesti koko maassa kerätyillä varoilla muisto-

patsas.

Varmaankaan ei kukaan suomalainen lakimies

ole tiavuttanut sellaista kuuluisuutta kuin C,
eikä v'ain omassa maassa vaan kaikissa pohjois-

maissa. 45 vuotta hän toimi yliopistnnopettajana.

muodostaen suurimpana osana tätä pitkäii aikaa

aivan yksin lainopillisen tiedekunnan. Tiede-

miehenä C. tosin oli vallitsevan n. s. luontais-

oikeudellisen koulun kannalla, mutta tahtoi kui-

tenkin enemmän kiinniltiiä liiioiniota voimassa
olevaan oikeuteen ja sen liistori;illiscen kehityk-

.seen kuin mitii tämän koulun kannattajat tavalli-

sesti, ja oli siis tavallaan myölieniiiiin esiintyvän

n. s. historiallisen oppisuunnan edelläkävijöitä.

Matias Calonius

Hänen teoksensa ovat useilta lainopin eri aloilta:

oikeushistoriallisia, esiin. ,,]3e prisco in pat-

ria servorum jure" (1780-93), siviilioikeudelli-

sia, esim. .,De hypoteca" (I 1786, II 1792), rikos-

oikeudellisia, niinkuin „De perna homicidii adten-
tati"' (1780), sekä prosessioikeudellisia, niinkuin
„I)e prsescriptione criminum" (1785). Pitkän
opettajatoimensa ajan hän piti luentoja niinikään
useimmilta lainopin aloilta, ja niitä on vielä 5
vankkaa nidosta säilössä yliopiston kirjastossa.
— Hänen toimintansa käytännölliseniikin laki-

miehenä on muistiin merkittävä. Korkeimman
oikeuston jäsenenä antamansa lausunnot ovat
tieteellisesti hyvin perusteltuja, niiden joutu-
matta kuitenkaan tieteilevästi yksipuolisiksi ja
käytännöllisen elämän vaatimuksille vieraiksi,

oikeudellisesti ja loogillisesti sitovia sekä muo-
doltaan erittäin selviä. Niiden vaikutus lain-

käyttöön niin meillä kuin Ruotsissakin on aina
tunnustettu hyvin suureksi. Hänen toimintansa,
prokuraattorina on jättänyt vieläkin huomatta-
vammat jäljet. RuotsiuvaUan viimeisinä vuosina
olivat suuret väärinkäytökset tulleet tavallisiksi

virkamiehistössämme ja sotatila oli näitä vain
lisännyt. Kaikella taidollaan ja horjumattomalla
lujuudellaan C. ryhtyi yhteisen kansan oikeutta
suoj.iamaan niin ylempien kuin alein]iien viran-

omaisten mielivaltaisuutta vastaan ja kohotta-
maan näiden oikeuden- ja velvollisuudentuntoa,
ja se menestys, jolla hän tämän tärkeän tehtävän
suoritti, riittäisi yksin saattamaan hänen ni-

mensä jiilkimaailman muistiin.

Yhtä muistettava on hänen osanottonsa Suo-
men uuden hallinnon järjestämiseen. On tunnet-
tua, miten pelkäämättömänä hän sodan aikoina
esiintyi laillisen esivallan oikeuksien i)uoltajana

:

erittäin kuuluisaksi siinä suhteessa on tullut

hänen rehtorintoimesta 1808 erotessaan julkai-

semansa ohjelmakirjoitus. Mutta kun Suomen
uusi valtio oli Porvoon valtiopiiivillii perus-

tettu, antautui hän yhtä suurella harrastuksella
palvelemaan isänmaansa uutta hallitusta. Mainit-

semista ansaitsee tässä erityisesti hänen teke-

mänsä ehdotus ylimmän hallinnon ja oikeuden-

hoidon järjestämisestä, jonka mukaisesti senaatti

sittemmin on pääasiassa toiminut aina meidiin

|iiiviiinme saakka. Hänen tekoaan oli myös pro-

kuraattorin ohjesääntö v:lta 1811. Kaikiss.a

niiissä ja muissa toimissaan C. esiintyi isiltä

perityn oikeusjärjestyksemme valppaana valvo-

jana ja pelottomana puoltajana. Ennen muuta
fiimä tuli ilmi hänen antamassaan lausunnossa
elidot uksesta kenraalikuvernöörin ohjesäännöksi,

jossa lausunnossa hän .selvästi osoitti, mitii maan
perustuslait sääsivät, ja jonka mukaan ehdo-

tusta sitten muuteltiin monessa tärkeässii koh-

dassa.

A. I. Arwidss()n julkaisi 1829-36 hänen kootut
teoksensa nimellä ..Matthia; Calonii opera om-
nia" 5 osassa, jotka myöskin sisiiltävät suuren
joukon hänen lausuntojaan korkeimmassa oikeus-

lossa. V. 1870 julkaistiin lisäosassa liUnen pro-

kuraattorina antamiaan lausunloja. Ru<)l^aI.

kii jalli.suusseura on julkaissut hänen ja liiinen

ystäviinsä H. O. Porthanin välisen kirjeenvaih-

don. V. 1908 painettiin yliopiston varoilla hänen
siviilioikeudelliset luentonsa nimellä „PrieIectio-

nes in jnrisprudentiam eivilem".

F. O. L.
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Calosoma.

Calonne 1-lo'tiJ. Charles Alexandre
(1734-1802), Kanskau raba-asiainministeri, oli

inteudeuttinä Metzissil ja Lillessä ja kutsuttiin

1783 rahaministeriksi. Valtion huonoja raha-

asioita C. tahtoi parantaa panemalla liikkeelle

rallaa niin paljon kuia suinkin; siitä muka varal-

lisuus kasvaisi ja luotto paranisi. 41 kuukautta
hän oli ministerinä ja valtionvelat lasketaan
kasvaneen sillä aikaa 6.50 milj. livres"illä. C. huo-
masi itsekin, ettei tämä kevytmielinen menettely-
tapa voinut jatkua, jonka vuoksi hän kutsui
kokoon aateliston edustajat (1787) , tahtoen saada
tämän säädyn verotetuksi. Mutta se ei suos-

tunut verotukseen. C. erosi ja lähti Lontoo.seen,

josta Napoleon Bonaparte antoi hänen palata
1802. Hän on enemmän kuin kukaan muu Lud-
vik XVI:n raha-asiainmiuistereistä jouduttanut
vallankumousta. K. O. L.

Calosoma, kovakuoriaissuku maakiitäjicn hei-

mossa. Tunuetiiin laji on G. si/cop/io» f a, mustan-
sininen, joskus 30:kin mm
pitkä hyönteinen, jonka
peitinsiivet ovat kauniin
smaragdinvihreä!; elää

Pohj .-Saksan ja Etelä-

Ruotsin havumetsissä,
joissa se kiiveskellcu puissa

py3'dystelee nunnaperhos-
ten y. m. vahingollisten

kehrääjäperhosten toukkia
ja koteloita tehden sen

kautta suurta hyötyä. Suo-
messa on tavattu (harvi-

naisena) vain yksi laji V.

inijuisHiif. joka nousee tammipuihin saalistaan
pyydystämään. XJ. S-s.

Caiovius /-ö'-/, Abraham (1612-86), Witten-
bergin professori, luterilainen jumaluusoppinut.
Ollen puhdasoppisen suunnan kiivaimpia edus-

tajia C. taisteli ankarasti synkretismiä
vastaan ja pyrki sitä kukistaakseen saamaan
hyväksytyksi uuden jyrkän tunnustuskirjan
(..Consensus repetitus Cdei verfe lutherana;",

1655), mutta ei onnistunut. Hänen uskonopil-

lineu pääteoksensa ,,Systema locorum theologi-

corum" (165.')-77) käsittää 12 nidosta.

E. K-a.
Calpurnia f-u'r-J, Cfesarin viimeinen puoliso,

Lucius Calpurnius Pison tytär.

Calpurnius [-ii'r-], vanha muinaisroomal.
suku. jota m. m. oli Pison sukuhaara. K. J. B.

Calpurnius Siculus [-u'r-], T i t u s, rcomal.
runoilija keisari Neron hallitusaikana; hänen
nimellään on säilynyt 7 bukolista runoelnuia

(julkaissut Schenkl 1885).

K. J. H.
Calsabigi, Eaniero da

(1715-95), Gluckin librettisti

ja tärkeä apulainen hänen
ooppera nuudist uksessaan.

/. K.
Caltha palustris, r e n t u k-

k a, RaixuncuJttce(F-\\eun(tim

kuuluva, yleinen, keltakukkai-
nen, rannoilla j. n. e. kasvava
kevätyrtti. Lehdet munua- tai

herttamaiset, koko kasvi
maultaan kirpeä, jonka vuoksi
karja sitä hyleksii. Caltha palustris.

Calumet [käljumetj, kaupunki Yhdysvalloissa,
Michiganin valtiossa, n. s. Kuparisaarella, 5,643
as. (1900). Täällä oleva kuparikaivos on maail-
man suurimpia tuottaen kuparia 13,000 tonniin
vuodessa. Sen läheisyyteen on muodostunut
suomalainen siirtokunta, jossa on yli 7,000 as.

Siellä on kansalaisillamme 4 seurakuntaa, rait-

tius.,euroja, työväenyhdistyksiä j. n. e. Toht.
C. J. Sors6nin rakennuttama Pohjois-Michiganin
sairaala on paikkakunnan huomattavimpia lai-

toksia. C:ssa ilmestyvät suomalaiset lehdet
..Päivälehti" ja ..Amerikan uutiset". Tl'. P.
Caluninia [u'-] (lat.), panettelu, ilkeämielinen

käräjöiminen; e a 1 u m n i a t o r, panettelija,
väärän kanteen ajaja.

Calvados [-o'sJ. Hanskan departementti Nor-
mandiassa, Englannin kanaalin varrella, 5,693
km=, 403,431 as. (1906). Saanut nimensä ran-
nan ulkopuolella olevien kallioisten saarien mu-
kaan (Rochers du C). Maa. jonka läpi m. m.
Orue virtaa, on hyvin viljavaa. Väestö har-
joittaa pääelinkeinonaan karjanhoitoa, vieden
voita ja juustoa etenkin Englantiin, hedelmäin-
viljelystä ja rannikolla osterin-pyyntiä. Pää-
kaupunki on C a e n. y. -v. F.

Calve, Emma (s. 1862 t. 1864), ransk. oop-
peralaulajatar, rouva Marchesi'n oppilas; on
kuulunut vtsta 1803 Parii.sin Op6ra comi-
q u e\-en. (l_ X.)

Calvert [kalvot], engl. .suku, joka on tehok-
kaasti toiminut varsinkin New Foundlaudin ja
Marylandin asuttniiiiseksi. 1. (ieorge C., lord
Baltimore (1582-1632), valtiomies, siirtolan
perustaja. C. oli Jaakko I:n .suuressa suosiossa,
tuli 1610 valtiosiliteerik.si ja toimi ulkoasiain
alalla : erosi 1625 virastaan ja kääntyi katoliseen
uskoon. C. perusti New Foundlandiin siirtolan,

joka ei kuitenkaan menestynyt. V. 1632 hallitus
luovutti hänelle Potomac-joen pohjois- ja itä-

puolella olevan alueen, mutta silloin hän jo oli

kuollut. Ilänen oikeutensa peri hänen poikansa:
•—2. Cecil C, lord Baltimore (1605-75),

Marylandin ensimäinen hallitusmies. C, joka ei

itse koskaan käynyt siirtolassaan, koetti tehdä
Marylandin vainottujen Englannin katolisten
turvapaikaksi. Sen varsinainen perustaja oli

hänen veljensä: — 3. Leonard C. (1606-47),

joka 1633 mukanaan 200 katolista siirtolaista

saapui nyk. Marylandiin. Marylandin pääkau-
punki Baltimore on saanut nimensä C.-suvun
aatelisnimestä.

Calvin Ikalv/l'], Jean (1509-64) , uskonpuhdis-
taja, syntyi 10 p. heinäk. 1509 Noyon'issa Poh-
jois-Ranskassa. Isä Gerard Cauvin oli lakimies
ja tahtoi sellaista pojastaankin. joka jo aikaisin

osoitti loistavia lahjoja sekä suurta tarmoa ja.

luonteenvakavuutta. C. sai huolellisen kasva-
tuksen Pariisin yliopistossa sekä Orleans'in ja.

BourgcsMn kuuluisissa lainopillisissa kouluissa.

Hänen halunsa veti kumminkin enemmän huma-
nistisiin ja teologisiin opintoihin, ja isän kuol-

tua 1531 hän seurasi taipumuksiaan. Kesällä
1533 C. asettui Pariisiin, ja siellä tapahtui hänessä
mielenmuutos, joka sai hänet ehdottomasti liitty-

mään Lutherin ei aivan harvalukuisiin, mutta
monella tapaa vainottuihin kannattajiin Rans-
kassa. Si.sällisestä kehityksestään C. ei anna
juuri mitään tietoja, mutta tunnustaa, että

„Jumala oli nähnyt hyväksi äkillisellä käänty-
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Calvin.

myksrllä tcluUi hänet sanalleen kiniliaiseksi".

1534 hän rikkoi välinsä katolisen kirkon kanssa,

joutui vähäksi aikaa
vankeuteen ja lähti

sitten matkoille, ensin
Hanskassa sekä, vai-

non kotimaassa käy-
tyä ankarammaksi,
1535 Strassburgiiu ja

Baseliin, solmien suh-
teita sikäläisten us-

konpuhdistajien
kanssa. Strassburgissa
I'. kirjoitti reformato-
rillisen uskonopin esi-

tyksen, Institutin
I cligionis ch ristiänne

(pain. Baselissa 1536)

,

joka yhdellä iskulla

kohotti nuoren teki-

jänsä protestanttisten
teologien eturiviin. Käytyään Italiassa uskon-
puhdistusta suosivan Ferraran herttuattaren
Renatan (ks. t.) hovissa hän paluumatkalla
joutui Geneveen, jonka porvaristo äskettäin
oli vapauttanut kaupunkinsa sekä Savoijin
lierttuain että katolisten piispojen vallasta.

Sikäläinen uskonpuhdistaja Farel (ks. t.) ei kui-
tenkaan jjystynyt saamaan aikaan syvällisempää
uudistusta; mutta C:n saapumista hän piti Juma-
lan viittauksena ja melkeinpä pakoittamalla sai

hänet jäämään Genfiven kirkollisten olojen jär-

jestäjäksi saarnaajana ja opettajana. Tämä C:n
ensi oleskelu fienövessii kesti elok. 1536—huhtik.
1538. C. laati katkismuksen nuorisolle, uskon-
tunnustuksen, johon koko porvaristo 10-henki-
sissä ryhmissä vannotettiin, sekä kirkkolain,
joka asetti kaupunkilaiset mitä ankarimman si-

veellisen valvonnan alaisiksi. ,Siitä syntj^nyt tyy-
tymättömyys kasvoi kasvamistaan, kunnes vas-

tustuspuolue pääsi valtaan ja karkoitti C:n ja

Farelin. C. asettui taas Strassburgiiu, tullou

ranskalaisen pakolaisseurakuunan papiksi, teh-

den tieteellistä työtä ja solmien suhteita saksa-
laisiin teologeiliiu, varsinkin Butzeriin (ks. t.)

ja Melanchthoniin. C. otti tällöin osaa uskonnon-
keskusteluiliin \V'onnsissa ja Regensburgissa.

Sillä välin oli Genevessä syntynyt yhä arvelut-

tavampi epäjärjestys, joka lopulta aiheutti pää-
tökseu, että C. oli kutsuttava takaisin. Vasta-
hakoisesti kutsua noudattaen C. palasi syysk. 13

p. 1541, ja siitä pitiien oli Gen&ve hänen maail-
manhistoriallisen toimintansa näyttämönä. Se
oli nuori, vasta muodo.stumassa oleva yhteis-

kunta, jonka C;n tarmokas tahto saattoi muo-
vailla ihanteittensa mukaiseksi. Tämä ei kuiten-

kaan tapahtunut ilman ankaria taisteluita, jotka
kerta toisensa i>erästä olivat .syöstä C:n asemas-
taan. VastustTis lähti milloin löyhistä siveelli-

sistä periaatteista (n. s. ..libertiinit") , milloin

tyytymättömyydestä muualta tulleiden miesten

määräämisvaltaan, milloin rehellisestä vakau-
muksesta, joka oli tullut C:n mielipiteistä poik-

keaviin tulok.^iin. C. itse niiki kaikessa vain ka|ii-

naa .Tumalan selvää tahtoa vastaan, jonka tulkki

hän oli, ja säälimättä hän kukisti kaikki vastus-

tajat, pitäen väkivaltaisiakin keinoja ei ainoas-

taan luvallisina, vaan suorastaan asianmukai-

sina. Kuuluisimmaksi on tullut Mikael Servefu

(ks. t.) juttu 1553. C:u puolue kasvoi Geneveen
muuttaneiden ranskalaisten kautta, ja v:sta 1555
cli hänen asemansa lopullisesti vakaantunut. Tun-
nustettava kumminkin on, että häntä ei johtanut
persoonallinen vallanhimo, vaan ankara velvolli-

suudentunto ja suurisuuntainen käsitys u.skon-

])uhdistukseu silloisen aseman vaatimuksista.

C. oli tiedemiehenä etevin uskonpuhdistajista;
hänen ajatus- ja esitystapansa oli terävä, selvä

ja ankaran johdonmukainen. ,,Institutio"n yhä
laajentuvat laitokset osoittavat hänen kykyään
dogmaatikkona ; sitäpaitsi hän on tullut kuului-
saksi raamatunselittäjänä, kirjoittaen kommen-
taareja etupäässä Uuden testamentin kirjoihin.

Opissaan G. oli saanut vaikutuksia Luthe-
rista, Zwingli'stä ja Butzerista, mutta ominta-
keisesti niistä kehittänyt järjestelmän, joka on
määrännyt uskonpuhdistuksen toisen päähaaran,
„reformeeratun" kirkon (ks. t.) teologisen luon-
teen. C. pani enemmän painoa Jumalan kaikki-
valtaan kuin hänen rakkauteensa ja kehitti

armonvalitsemusopin (ks. t.) äärimäisyyteensä
opettaen, että Jumala on iankaikkisuudesta mää-
rännyt muutamat autuuteen, toiset kadotuk-
seen, osoittaen majesteettinsa niin toisessa kuiu
toisessakin. EhtooUisopissa C. kulki Lutherin ja

Z\vingli'n keskitietä opettaen, että uskovainen
hengellisesti, mutta silti todellisesti tulee osalli-

seksi Kristuksen ruumiista ja verestä, jota vas-

toin uskomaton nauttii vain leipää ja viiniä.

Suuremmassa määrässä kuin Luther C. käytti
Raamattua puustavillisena auktoriteettina, syr-
jäyttäen myös aste-eron Uuden ja Vanhan testa-

n>entin välillä ja käyttäen jälkimäistäkin kristi-

tyn lakina; C:n koko uskonnollinen katsanto-
tapa on lainomaisempi kuin luterilaisuuden,

mutta myös energisempi, enemmän toimintaan
suunnattu. Teroittaen elämän pyhitystä C. si-

vey,>opissaau antaa suuren arvon positiiviselle

työlle elämän eri kutsumuksissa ; hänen käsityk-
sensä valtiosta, kansalaisvelvollisuuksista ja ta-

loudellisen elämän laeista on uudenaikaisempi
kuin Lutherin. — Jumalanpalveluk-
sessa C. hylkäsi kaikki, mitä Raamattu ei

nimenomaan käskenyt; kirkkojen sisustus teh-

tiin mahdollisimnum koruttomaksi, alttarin si-

jalle tuli yksinkertainen pöytä, öylättien ase-

mesta käytettiin murrettua leipää, juhlapäivistä
säilytettiin ainoastaan joulu, pääsiäinen ja hel-

luntai, mutta sunnuntai oli ankarasti pyhitet-

tävä; virsikirjana käytettiin ainoastaan Davidin
|)salttaria. Seurakuntajärjestykselle
ja kirkkokurille G. pani mitä suurimman
painon; sen järjestivät hänen 1541 antamansa
..kirkkoaset ukset"' (Ordoinunices ecclfsiastiques).

Kun sekä Luther että Zwingli jättivät evanke-
lisen seurakuntaelämän järjestämisen esivallalle,

niin C. sitävastoin antoi kirkolle oman, valtiosta

riippumattomar ja suhteellisesti kansanvaltaisen
hallinium. Sen etupäässä oli kaksi virkakuntaa:
..kunnianarvoisa seura" (Vöndrable cnmpngnie)
ja ..konsistori". Edellisen muodostivat kaupungin
papit ja u.skonnnnojiettajat; se valvoi opin puh-
tautta. ,,Konsistoriin" taasen kuuluivat kaikki
papit ja 12 maallikkoa; se valvoi seurakunta-
laisten koko elämää niin toiminnassa knin nu-

heissa ja mielipiteissäkin todellisen inkvisitsioni-

tuomioistuimen tavoin, kä}'ttäen vakoilua ja kidu-

tusta. Kaikenlainen ylellisyys, näytelmät, i)el!

y
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ja tanssi olivat ehdottomasti kielletyt. Maalli-
nen yhteiskunta kannatti tätä tapainvalvontaa
ankarilla rangaistuksilla; Genevessä, jossa sil-

loin oli tuskin 20,000 asukasta, tapahtui 4:ssä

vuodessa 58 teloitusta ja 76 maanpakoon karkoi-
tusta. Mutta miten epäevaukeliset keinot oli-

vatkin, joilla C. perusti .,teokratiansa", tuli Ge-
novasta, varsinkin sittenkuin uusi, C;n ihanteet
omistanut sukupolvi oli ehtinyt kasvaa, malli-

yhteiskunta, jossa vallitsi erinomainen järjestys,

tapainpuhtaus ja toimeliaisuus. .

C:n vaikutus ei rajoittunut Geneveen ; kaupun-
gista tuli uskonpuhdistuksen taimilava ja lähe-

tysasema koko Länsi-Euroopalle ja laajemmalti-
kin. Genevessä turvaa nauttineet pakolaiset le-

vittivät kotiseuduillaan C:u aatteita; 1559 perus-
tettu yliopisto sai paljon oppilaita ulkomailta ja

C:lla oli harvinaisen laaja kirjeenvaihto. Ylen-
palttisen työtaakan heikontamana C, jonka ter-

veys ei koskaan ollut luja, kuoli 27 p. toukok.
1564. Mutta C:n aatteiden leviäminen ei silti tau-

onnut; mikäli uskonpuhdistus seuraavina vuosi-
kymmeninä saavutti uusia voittoja, tulivat ne
enimmäkseen kalvinilaisuuden hyväksi, joka jyrk-
kyydessään ja sotaisuudessaan erikoisesti sovel-

tui jesuiittain johtaman katolisen taantumuksen
vastustajaksi. Suurin oli C:n vaikutus uskon-
puhdistukseen Ranskassa (ks. Hugenotit),
Hollannissa ja Skotlannissa (ks. K n o x) ; zwiug-
liläisyys Sveitsissä muodostui C:n henkeen

;

useat Länsi-Saksan valtiot omistivat kalvinilai-

suuden lievennetyssä muodossa (ks. Heidel-
bergin katkismus); Unkarissa liittyivät

siilien enimmät unkarilaiset, Puolassa osa. aatelia

j. n. e. Ruotsissa oli m. m. Kaarle IX kalvinilai-

suuteen taipuva. Erittäin tuntuva ja seurauksil-
taan tärkeä on sen vaikutus Englannin uskonnol-
liseen kehitykseen (ks. Anglikaaninen
kirkko), varsinkin puritanismin (ks. t.)

ajoilta, sekä Englannista käsin Ameriikan anglo-
saksilaiscen väestöön. Välillisesti on C:n kat-
santotapa vaikuttanut paljonkin yhteiskunnalli-
sen vapauden ja taloudellisen elämän kehityk-
seen, jonka etupäässä juuri Hollanti, Englanti
ja Pnhjois-Ameriikka ovat käyneet.

C:n kootut teokset ovat julkaisseet G. Baum,
Ed. Cunitz ja Ed. Reuss (58 nidosta; Braun-
sehweig ja Berliini 1863-1900). [Theodor de
B6ze, ,.Vie de C", 1564; E. Stähelin, „J. C",
1863; Fr. Kampschulte, „J. C", 1869-99; E. Dou-
mergue, ..J. C, les hommes et les ehoses de son
temps", 1899 ja seur. ; E. Tröltseh teoksessa „Die
Kultur der Gegenwart" I, 4, siv. 253 ja seur.]

J. G.

Calvisius (K a 1 w i t z) , S e t h u s (1556-1615)

,

saks. kirkkosäveltäjä ja musiikkikirjailija ; tuli

1594 Leipzigin Thomas-kirkon kanttoriksi; teo-

reetikkona oli tehokkaasti osallisena kontra-
punktioppia muovailtaessa harmoniaopiksi.

/. K.
Calvo, Carlos (1824-93), argentiinalainen

lakimies ja kansainoikeudellinen kirjailija, oli

Argentiinan lähettiläänä ensin Pariisissa, ja sit-

ten Lontoossa sekä v:sta 1884 Berliinissä. Teh-
nyt nimensä tunnet;iksi etenkin teoksellaan ,,Le

droit international thforique et pratique" (1868;
5;s painos Pariisissa 1896. 6 uid.). Hänen
muista teoksistaan mainittakoon ,,Reoueil cora-

jilct des traitfe ote. de tous les fitats de TAm^-

Caiypso bulbosa.

rique latine" (1862-69. 11 nidosta; ilmestynyt
myös espanjan kielellä) ; „Aunales historiques
de la r6volution de TAmerique latine" (1864-75,

5 nid.) ; „Manuel de droit international public
et priv6" (2:nen painos 1882) ; .,Dictionnaire de
droit international public et prive" (1885. 2 nid.) ;

„Dictionnaire manuel de diplomatie et de droit

international public et privö" (1885). C. on
,, Institut de droit international"in perustajia.

O. K:',nn.

Calycantlius, pohj.-amer. kasvi-

suku, johon kuuluu muutamia
lajeja pensaita. Puutarhoissa näkee
meillä toisinaan viljeltynä G. flo-

ridu.v-lajin, jolla on puikeat, vas-

takkaiset lehdet ja isohkot, punan-
ruskeat, ryydinhajuiset kukat. (.'.

occidentuliksella on isommat, mutta
hajuttomat kukat ja se on arempi.
Calypso bulbosa, pohjan-

neidonkenkä, sievimpiä O» -

c/iiciaccfF-heimoon kuuluvia kasve-
jamme, joka kasvaa sammaleitten
seassa havumetsissä ja kataja-
pensaikoissa harvinaisena pää-
asiassa maamme pohjoisosissa.

Camaieu [-ajo'] (ransk.), yksi-

värinen maalaustapa, suoritettu
joko siten, että varjot maalataan
tummemmalla samanväriselle poh-
jalle — esim. harmaalla harmaalle
(g r i s a i 1 1 e) , keltaisella keltaiselle (c i r a g e)

,

tai siten, että maalataan yhdellä värillä toisväri-
selle tai hopea- t. kultapohjalle. Tavallinen 1500-
luvulla. F, h.

Camarilla ks. Kamarilla.
Camauro f-a'vr-J (it.), punasamettinen paavin-

lakki.

Cambaceres [kähasere'sj, Jean .T a c q u e s

Rfigis de, Parman herttua (1753-1824) , ransk.
lainoppinut, valtiomies, liittyi vallankumoukseen
ja valittiin 1792 kansalliskonventtiin, jonka mal-
tillisia jäseniä hän oli. Hänen ehdotuksestaan
asetettiin yleishyvän valiokunta, jonka jäseneksi
hän valittiin ja sittemmin Robespierren kukis-
tuttua sen esimieheksi. O. toimi uutterasti lain-

säädännössä, ja Code Napoleon on suureksi osaksi
hänen työtään. Direktorihallitukson aikana hän
oli viidensadanneuvoston jäsen ja Brumairen
vallankumouksen jälkeen 1799 G. tuli +oi.seksi

konsuliksi. Kun Napoleon oli valittu keisariksi,

nimitti hän C:n valtakunnan arkkikansleriksi.

Hän oli Napoleonin pnraita luottamusmiehiä.
1808 hän nimitti hänet Parman herttuaksi. Sata-

piiiväisen keisarikunnan aikana C. oli oikeus-

ministeri. Bourbonien palattua hän karkoitet-

tiin 1816 Ranskasta, mutta sai palata takaisin

1818. K. O. L.

Cambay flcnmbe'i]. 1. Vasallivaltio Englannin
Etu-Intiassa, Bombayn presideuttikunnassa, n.

900 km=, 75,122 as. (1901). — 2. Pääkauinmki
yllämainitussa valtiossa C.-lahden rannalla, 31.780

as. (1901). Oli muinoin mahtava kauppakau-
punki (200,000 as.). Vieläkin kuuluisa akaateis-

taan ja karneoleistaan.

Cambert [käbä'r], Robert (1628-77), ensi-

mainen ransk. oopperansäveltäjä ; muutti Lullyn
(ks. t.) tieltä pois Pariisista Lontooseen, jossa

päiisi Kaarlo IT:n kapellimestariksi. /. K.
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Cambio (it.), vekseli; c a m b i s t i, rahan-
vaihtaja, pankkiiri.

Canibon [kähö']. 1. P i e r r e P a u 1 (s. 1840)

,

ransk. politikko, oli ranskalais-saksalaissodan

puhjetessa 1870 asianajajana, sittemmin valtiolli-

sissa toimissa, kuten m. m. lähettiläänä Madri-
dissa, Koustantiuopolissa ja lopulta Lontoossa,
jossa viimemainitussa hän on innokkaasti toimi-

nut ranskalais-englantilaisen liittoutumisen to-

teutumiseksi. -—2. Jules Martin C. (s.

1846), edellisen veli, v:sta 1891 Algerian ken-
raalikuvernööri, v:sta 1897 lähettiläänä Yhdys-
valloissa, v:sta 1898 Espanjassa. Johti Espanjan
hallituk.sen puolesta rauhanneuvotteluja Espan-
jan ja Yhdysvaltain välillä 1898.

Cambrai [kubrv'], kaupunki Ranskassa, Nor-
din departementissa, Schelden varrella, 50 km
Lillestä etelään, 26,586 as. (1901). Kaupungissa
on tuomiokirkko, kaunis raatihuone, kirjasto,

joka vanhoine kallisarvoisina kirjoineen (n.

48,000 nid.) ja käsikirjoituksineen (n. 1,450) on
Pohjois-Ranskan arvokkaimpia, muinaistieteelli-

nen museo, college, teknillinen koulu, musiikki-
opisto, teatteri, kauppatuomioistuin y. m. Arkki-
piispanistuin. Vilkas teollisuuskaupunki ; sokeri-,

nahk.a- ja saippuatehtaita, harsokankaan, batis-

tiu (n. s. cambrai-kaukaan) ja pumpulipitsin
valmistusta. Oli ennen tärkeä linnoitus. Lin-
noituksia ja muureja 13:lta, 16:lta ja, 17:ltä

vuosisadalta. — C. oli roomalaisten C a m a r a-

e u m, joka oli tärkeimpiä kaupunkeja Gallia

belgica maakunnassa. V:sta 925 se kuului Sak-
san valtakuntaan, kunnes ranskalaiset valloitti-

vat sen (espanjalaisilta) 1677, minkä jälkeen se

luovutettiin Ranskalle Nijmegeuin rauhassa 1G78.

V. 1508 tehtiin siellä Ranskan Ludvik XII;n,
keisari Maksimilianiu, Ferdinand katolisen ja

l)aavi Julius II:n kesken Venetsiaa vastaan suun-
nattu „C':n liitto" ja v. 1529 n. s. ,.naisten rauha",
jonka solraijoina olivat Frans I:n äiti Savoijin
Louise ja Kaarle V:u täti Margareta, Alanko-
maiden käskynhaltija.

Canibria, \Valesin ruhtinaskunnan latinalainen

nimi.

Cambridge fki'm,bridzj. 1. Kreivikunta Itä-

Englanni.ssa, 2.124 km^ 190,087 as. (1901). — 2.

Samannimisen kreivikunnan päiikaupunki, 38,379

as. (1901), sijaitsee Ouse-joen Cam nimisen syvän
ja tyynesti virtaavan syrjäjoen varrella. Kau-
pungissa on ])aljon kauniita, vanhanaikaisia
rakennuksia, erinomaisia leikki- ja urheilukent-
tiä, puistoja, soutuseurojen venehuoneita, vanha,
temppoliherrain rakentama Pyhän haudan kirkko
(Ttniind Church) v:lta 1101, goottilainen Marian-
kirkko (1478-1519), raatihuone ja viljapörssi,

lääkeopillinen koulu, opettajatarseminaari, 2

klassillista koulua. C. on Englannin vanhimpia
kaupunkeja; roomalaisajalla sen nimenä oli

Camboritum; anglosaksien maahan tultua

Grautebrigge, Grantan-, nyk. Cam-joen
mukaan.

Kuuluisin C. on kaikkina aikoina ollut van-
hasta yliopistostaan. Se muodostaa kaupungista
erillään olevan yhdyskunnan, joka ei nanii avus-
tusta valtiolta, ja on aivan itsenäinen taloudelli-

sessa hallinnossaan, virkamiesten nimityksissä,
opinto-ohjelman ja tutkintojen järjestiimisessä
sekä lähettää kaksi edustajaa alihuoneeseen (kau-
punki lähettää yhden). C:n yliopisto kehittyi

(Vähän myöhemmin kuin Oslordin) 12:nnen ja

13:nnen vuosis. kuluessa luostarikouluLsta. Vuo-
silta 1231 ja 1233 olevat kuninkaalliset ja paa-

villiset kirjeet tietävät jo yliopistolla olleen

hyvin järjestyneen opettajakunnan ja sen etu-

nenässä kanslerin. Vanhin todistus yliopistnn-

säiinnön olemassaolosta on v:lta 1276. Yliopiston

kukoistusaika alkaa co/Zej/c-laitosten (ks. t.) ]ie-

rustamisella. Vanhin näistä on Peterhouse col-

lege (1257), nuorin Dovvning college (1800);
suurin on Trinity college (Henrik VITI:n 1546

muodostama), jonka oppilaita ovat olleet Bacon,
Newton, Bentley, Dryden ja Byron. Sen kirjasto

on arvokkain lähinnä yliopiston kirjastoa; vuo-

tuiset tulot (lahjoituksista, maatiloista y. m.)

nousevat 75,000 puntaan. Lähinnä suurin on
St. John's college (vuot. tulot 40,000 pun-
taa), kuuluisa suurenmoisista rakennuksistaan.
Rakennustaiteen kannalta katsoen on kaunein
King's college'in kappeli (rakenn. 1446-1515). Yli-

opistossa on kaikkiaan 17 tällaista opintolaitosta

(coller/rs ja halls), joilla kullakin on oma ohje-

sääntönsä ja suuret rahastot. V:sta 1869 ovat

Uiihinkään college'iin kuulumattomat ylioppilaat

(non-coUegiate students) saaneet asua yksityis-

asunnoissakin sensorin valvonnan alaisina. Myö-
hemmin on muodostettu yksi hostcl 1. ylioppilaiden

yksityispensionaatti, korkeakirkollinen Sehvyn
college (18S2), sekä kaksi college'ia naisia var-

ten. V:sta 1891 on naisilla oikeus siiorittaa kor-

keimpiakin tutkintoja, mutta eivät saa oppi-

arvoja eivätkä ole yliopiston jäseniä. Kullakin
colli'ge'illa on omat erikoiset opettajansa n. s.

,,|eiturers" ; college'ien ulkopuolella olevien opet-

tajien luentoja kuuntelevat etupäässä vain mää-
rätylle alalle antautuvat opiskelijat. Eri tie-

teitä edustavat valiokunnat, .,syecinl hoards of

Studies". Tuloistaan college'it suorittavat mää-
rätyn prosentin yliopistolle. Yliopistolla on
useita arvokkaita ja rikkaita laitoksia, kuten
suuri kirjasto (yli puolen milj. nidettä), erilai-

sia kokoelmia, observatori, kasvitict. puutarha

y. m. C:n yliopisto on myöskin harjoittanut var-

sinaista kansanvalistustyötä aloittamalla m. m.
(1S67) n. s. „university extension" liikkeen

(meillä lomakurssit)

.

3. Kaupunki Y'hdysvalloissa, Massachusettsin

^ aitiossa, va.stapäätä Bostonia, josta Charles-

joki sen erottaa; 97,434 as. (1905). Perustet-

taessa 1631 C. sai nimen Newton. Siellä on 1637

perustettu H a r v a r d-y 1 i o ]) i s t o, PoUjois-

.Vmeriikan vanhin ja kuuluisin (ks. Harvard).
Sen kirjastossa on yli 900,000 nidettä. 'Sliopis-

toon liittyy luonnontieteellinen museo, kasvi-

tieteellinen puutarha, tähtitorni y. m. Tiiiillä

on hammas- ja eläinlääkäriopistoja, kemiallinen

ja fysikaalinen laboratori sekä kolme nais-

coUege-opistoa.

Cambridge-jyrä [kcmbridz-J, voimaperäisen
peltoviljelyksen työase. Saanut nimensä Cam-
hridgcTi Miaakuiiuan mukaan, ks. Jyrä.
Cambronne [kä'jro'n], Pierre Jacques

ttienue (] 770-1842), kreivi, ransk. kenraali,

palveli v:sta 1792 armeiassa, otti osaa Napo-
leonin sotaretkiin, seurasi keisaria maanpakoon
Elbaan sekä sieltä takaisin Pariisiin 1815.

Napoleon nimitti hänet kenraaliksi, kreiviksi ja

peeriksi. Waterloon taistelussa C. komensi van-

Iian kaartin osastoa ja hänen väitetään lausu-
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ueeii siinä tilaisuudessa sanat: ..Kaarti kuolee,

mutta ei antaudu!", mikä lause kuitenkin lienee

myöhempi keksintö. C. joutui vangiksi ja vie-

tiin Englantiin. Palattuaan Ranskaan asetettiin

hänet sotaoikeuden eteen, mutta kun ei ollut

vannonut Bourboneille uskollisuuden valaa, las-

kettiin hänet vapaaksi. Ludvik XVIII nimitti

C:n myöhemmin sotamarskiksi ja Lillen komen-
tajaksi. G. R.

Camden [kämdsn], kolmen Yhdysvalloissa ole-

van kaupungin nimi. 1. New Jerseyssä, Dela-

waren varrella, vastapäätä Filadelliaa ; 75,935 as.

(1900). Laivanveistämöitä ja rautatehtaita. —
2. Etelä-Karoliinassa, Santee-joen syrjäjoen Wate-
reen varrella, luoteiseen Charlestonista. Täällä

englantilaiset voittivat ameriikkalaiset ITSO. —
3. Arkansasissa, Washita-joen varrella. Yhdys-
valtain sisällisen sodan aikana 1S61-G5 etelä-

valtioiden hallitus linnoitti C:n, joka kuitenkin
kenraali Steelen valloittamana joutui pohjois-

valtioille 1864.

Camden {kämdanj, W' i 1 1 i a m (1Ö51-1C2S)

,

<?ugl. muinaistutkija ja historioitsija, oli West-
minster-koulun konrehtorina v:sta 1575 ja rehto-

lina v:sta 1593: nimitettiin 1597 valtakunnan
airueeksi. C. retkeili paljon Englannissa ja

tutustui tarkasti eri paikkakuntiin, niiden

raurtei.siin ja muistonierkkeihin. saaden kootuksi

runsaat muinaismuistokokoelmat. Julkaissut

m. m.: „Britannia. sive liorentissimorum regno-

rum Anglioe, Scotiae, Hibernia; et insularum adja-

centium ex intima antiquitate ehorographica des-

criptio" (1586), .,Kemaius of a greater work con-

cerning Britain" (1605), jossa häa m. m. kuvai-

lee entisten brittiläisten ja saksilaisten elämän-

tapoja ; oman aikansa historiaa hän esittää teok-

sessa ..Annales rerum anglicnrum et hiberniea-

rura regnante Elisabetha" (1615-25). Hänestä
on saanut nimensä Cam-
den Society, 1838 perus-

tettu seura, joka julkaisee

historiallisia kirjoituksia ja

kirjallisia muistomerkkejä.
Camelina, k i t u p e 1 1 a-

v a. kasvisuku ristikuk-

kaiseen heimossa. Tavalli-

sesti viljan tai pellavan

seassa rikkaruohoina kasva-

via korkeahkoja yrttejä.

Lehdet pitkulaisia tai tasa-

soikan suikeita, kukat vaa-

lean keltaisia, hedelmät
pullean vastapuikeita. Suo-
messa 2 lajia.

Camellia iaponica, Kii-

nassa ja Japanissa villinä

kasvava Terriströmiace(P-

heimoon kuuluva aina 4

m korkea pensas, joka
usein yhdistetään samaan
sukuun teekasvin kanssa.
Lehdet puikeat, nahkeat,
alativihreät. kiiltävät,

kukat yksinäiset, isot,

punaiset. V:sta 1739 Eu-
roopassa yleisesti viljelty

koristuskasvi, meillä aina
ruukkuknsvina kame-
lian nimellä. Camellia japonica.

Cameloparclalis ks. S i r a h v i.

Camelus k>. K a m e I i.

Camenibert-juusto [kaiiiäbar-J, pohjois-rans-
kalaincn (Normandie), pehmeä herkkujuusto,
jonka läpimitta on noin 10 cm, korkeus 3 cm ja
paino 0.3 kg. Kypsyy noin 4-5 viikossa. U. B.
Camena [-il'-], ennustava haltiatar ja lähteen-

jumalatar; toisinaan = kreik. Musa. ks. Musa
ja Runotar. Heidän pyhäkkönsä sijaitsi mui-
noin Roomassa Egerian (ks. t.) lehdossa Porta
Ca])renan ulkopuolella. il. J. D.
Camera (lat.), holvi; kamera (ks. t.)

.

Cameralia [-rä'-] (lat.), kameraaliset tieteet.

Camerarius, Rudolph Jacob (1665-1721),
saks. kasvitieteilijä ja lääkäri, kuoli professorina
Tiibingenissa. C. perusti opin kasvien sukupuoli-
suudesta.

Camerarius [rä'-] (mlat.), rahastonhoitaja,
kiimreeri.

Camerlengo [-en-] (it.), eräiden katolisen kir-

kon virkamiesten arvonimi. — 1. Pyhän room.
kirkon c, paavin raha-asiain hoitaja. Paavin-
istuuneu ollessa avoinna hänellä on korkein valta

Vatikaanissa. — 2. Pyhän kollegion e., jonkinlai-

nen kardinaalikollegion varaesimies. — 3. Roo-
man papiston c, Rooman papiston vuosittain

valittu esimies.

Cameron [kämsron], Simon (1799-1889),

pohj.-amer. politikko, oli ensin kirjanpainajana
ja sanomalehden julkaisijana; Pennsylvanian
edustajana senaatissa 1845-49. C. oli alkuansa
demokraatti, mutta siirtyi sittemmin tasavalta-

laisten puolueeseen; tuli uudelleen senaattoriksi

1857 ja Lincolnin päästyä presidentiksi sota-

ministeriksi 1861, jossa toimessa ollessaan m. m.
vaati että karanneet orjat asestettaisiin ; sopi-

mattomaksi huomattuna luopui tästä virasta jo

1S62, jonka jälkeen hän oli Yhdysvaltain lähetti-

läänä Pietarissa vuoden 1862 loppuun; uudelleen

senaattorina 1866-77 ollen senkin jälkeen valtiol-

lisissa asioissa hyvin vaikutusvaltainen mies.

Camillus [-1'-], M a r c u s F u r i u s O. (k. n.

305 e. Kr.), kuuluisa roomal. sotapäällikkö. C.

valloitti Veji'n 396 e. Kr. sekä ralerii'n kaupun-

gin 394, mutta oli senjälkeeu pakoitettu lähte-

mään maanpakoon luultavasti patriisien ja ple-

beijien välisten riitaisuuksien johdosta. Rooman
louduttua gallien valtaan 390 C. perintätiedon

mukaan tuli diktaattoriksi, karkoitti gallit, esti

asukkaiden muuttamista Veji'in sekä ajoi tar-

molla kaupungin jälleenrakentamista; siitä kun-

nianimi „Rooman toinen perustaja". Oli viisi

kertaa Rooman diktaattorina. C. on Rooman his-

toriassa suosittu sankariluonne, jonka elämää ja

urhotekoja kuvaillaan monin epähistoriallisin

piirtein. K. J. H.

Camisards [-izä'r] (ran.sk.), ks. K a m i s a r-

dit.
Camisole f-~o'l] (ke.sklat. camisia = paita)

,

(ransk.), (naisten) röijy.

Camoes [ri'i-ij, Luiz Vaz de (1524 t. 1525-

80), ainoa maailmanmaineen saavuttanut Portu-

galin runoilija, samalla portugalilaisten kansallis-

runoilija. Synt. Coimbrassa köyhistä vanhem-
mista, kuoli 10 p. heinäk. 1580. Hän polveutui

galicialaisesta, 14:nnellä vuosis. Portugaliin

muuttaneesta aatelissuvusta. Emme tosin tiedä

mitään varmaa hänen opi.skeluajastaan, mutta
epäilemättä hän on hankkinut itselleen hammas-
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ö
^:

Caniöes.

tyttävän klassillisen sivistyksensä sekä latinan-,

italian- ja espaujankiolrntaitonsa säännöllisillä

opinnoilla. Hellä kiinty-

mys erääseen colmbra-
laiseeu kaunottareen in-

iio.stutti hänet jo silloin

sepittämään muodoltaan
täydellisiä canzoneja ita-

lialaiseen tapaan. Vv.
1542-46 C. eli Lissa-

bonissa aatelis- ja hovi-

piireissä, nauttien ruhti-

naiden ja naisten suo-

siota; tämän johdosta
hän tuli kirjoittaneeksi
joukon leikkisiä ja vaka-
via tilapäisrunoja. Nämä
ovat kirjoitetut redon-
dillas-runomitalla. V.
1544 C. rakastui erää-

seen Catharina de A taide nimiseen hovi-
neitiin ja kuningattaren suojattiin. Tämä nai-
nen tuntuu vastanneen köyhän ja virattoman,
mutta nerollisen runoilijan tunteisiin ja kii-

hottaneen hänen helposti kuohahtavaa ylpeyt-
tään ja hilpeämielisyyttään ajattelemattomiin
sanoihin ja rohkeihin tekoihin. C. tuli loukan-
neeksi hovin seurustelusääntöjä, mikä nostatti
hänen kadehtijansa ja kilpailijansa häntä vas-
taan. Varmaa on, että C. menetti kuningattaren
suosion ja että hän karkoitettiin hovista, ehkä
useampikin kerta. Kaukana pääkaupungista ja
lemmitystään, Eibatejon maakunnassa, hän suree
ja vuodattaa kaihomieltään elegioihin ja sonet-
teihin, jotka lähettää hoviin. Sitten hän när-
kästyy, tarttuu miekkaan ja taistelee Afrikassa
(vv. 1547-1553) menettäen tällä retkellä oikean
silmänsä. Kotia palattuaan hän pettyi toiveis-
saan päästä jälleen armoiliin ja virkaan; petty-
mys ja ero hienoista liovipiireistä saattoi runoi-
lijan harhapoluille. Haavoitettuaan erästä riita-

toveriaan, hänet suljettiin lähes vuodeksi vanki-
laan. Päästyään vapaaksi ainoastaan sillä eh-
dolla, että sitoutui kuninkaansa soluriiiii ensi
tilassa lähtemään Intiaan, hän maaliskuun 2G p.

1553 yksinkertaisena sotamielienä lähti matkalle
mukanaan suuren sankarirunoelmansa alku, ja
saapui syysk. Goaan. Kuusitoista vuotta C.
nyt vietti Aasian mantereella kirjavaa ja vaih-
televaa elämää. C. viipyi m. m. jonkun aikaa
Goassa, jonka tavat ja tapainturmelus aiheut-
tivat häntä laskettelemaan niin purcv.ia ivaa,
että hän täälläkin takertui kaikenlaisiin riitoi-

hin ja rettelöihin. Hyvänsuopa varakuningas
lähetti hänet kolmivuotisen asetuksenmukaisen
palvelusajan jälkeen maaliskuulla 1556 Macaoon,
jossa lupasi hänelle tuottavan siviiliviran. C.
saapui kuitenkin sinne vasta 1558, oleskeltuaan
sitä ennen Malakalla ja Molukeilla. Macaossa
hän sai joutoaikaa jatkaakseen suurta kansallis-

eepostaan, joka täällä edistyi 6:nnen laulun lop-

puun asti. C. huomattiin kuitenkin virkamie-
henä kanteenalaiseksi, erotettiin virastaan ja

määrättiin palaamaan takaisin Goaan. Tällä
lialuunuitkalla hän joutui haaksirikkoon Mekoug-
joen suulla eikä voinut paitsi henkeään pelastaa
muuta kuin jo valmiina olevan osan eepoksensa
käsikirjoitusta. Lyhyen aikaa levälidettyään
buddhalaisten parissa hän saapuu Malakkaan,

jossa saa kuulla lemmittynsä kuolleen, ja sieltä

Goaan (1560). Moninaisten vaiheiden ja levot-
tomien vuosien jälkeen hän viiidoin 7 p. huhtik.
1570 palaa Portugaliin. Ylhäiset suosijat välit-

tävät hänen paluumatkalla viimeistellyn eepok-
sensa „0s Lusiadas" omistuksen ja huolehtivat
sen julkaisemisesta. Maaliskuun 12 p. 1572
tämä kansalliseepos alkoi vaelluksensa kautta
maailman. Kuningas Sebastian, jolle C. oli omis-
tanut runoteoksensa, antoi hänelle mitättömän
eläkkeen. C:n viimeisten vuosien kurjuutta ku-
vaa sekin, että kerrotaan hänen eläneen siitä,

mitä hänen Intiasta tuomansa uskollinen pal-

velija sai öisin kerjätyksi Lissabonin kaduilta.
Hän sai vielä kokea miten hänen isänmaansa
joutui perikatoon. Alcacer-Quekirin tappio (1578)
mur.si hänen sydämensä. Kun Filip II:n espan-
jalaiset sotajoukot astuivat Portugaliin, kuoli
C. huomaamattomana, luultavasti vallitsevan ru-

ton kouristamana. V. 1867 hänelle pystytettiin
kuvapatsas Lissiiboniin.

C. on viljellyt useita runoudenlajeja, ja kaik-
kein vähimmällä menestyksellä näytelmien kir-

joittamista. Hänen kolme näytelmäänsä ovat
jotenkin merkityksettömät. Mutta hänen lyy-
rilliset runonsa ovat kauneinta, mitä yleensä
maailmankirjallisuus tarjoaa. C:n tuotanto muo-
dostaa muuten portugalilaisen kirjallisuuden
kukoistusajan huipun. C:n laulurunot henkivät
mitä viehkeimmän onnennauttimuksen tenhoa,
mutta myöskin syvää surumielisyyttä, ankaraa
vakavuutta, miellyttävää lapsellisuutta

;
ja kaikki

tämä verhoutuu mitä puhtaimpaan ja yksinker-
taisimpaan muotoon. Hänen „Kimas" kokoel-
mansa käsittää tätä nykyä 356 sonettia, 22 can-
gaos runoa, 15 idylliä, 27 elegiaa, 12 odia, 8 otta-

vaa, 6 sekstiniä ja 150 laulua. Käsikirjoitusta,
joka olisi sisältänyt kaikki juuri mainitut runot,
C. ei jättänyt. Toiset kertovat, että se käsikir-
joitus, johon hän oli koonnut lyyrilliset runonsa,
häneltä varastettiin, ja ettei hän sen jälkeen
niitä uudestaan koonnut. Myöhemmin niitä on
vähitellen koottu. Vielä meidän päiviniimme
löydetään käsikirjoituksista C:n painamattomia
runoja. Paljon sellaista, mikä ei ole aitoperäistä,
on pantu joukkoon. Mallikelpoista kriitillistä

painosta ei vielä ole.

C:n maailmanmaine ja varsinainen kansallis-

kirjallinen merkitys perustuu hänen kansallis-

eepokseensa ,,0s Lusiadas" (nimi Lusiadas .=

Lusiadit, Lusitanialaiset = Portugalilaiset). Cilla

oli hyvin korkea käsitys tämän runoelmansa
isänmaallisesta merkityksestä. Tämä ilmenee
m. m. näissä ,,0s Lusiadas" runoelman säkeissä:

„Vereis amor da patria näo movido De premio
vii, mas aito e qvasi eterno" (I laulu, 10 sä-

keistö: ,,Tulet näkemään isänmaanrakkautta,
jota ei mikään halpa itsekkyys ole aiheuttanut,
nuitta joka on ylevä ja miltei iäinen"). ,.0s

Lusiadas" eejioksen runkona on Vasco da Gaman
ja hänen seuralaistensa retki Intiaan. Tähän
retkeen liittyy kaikenlaisia episodeja ja seik-

kailuja. Itse Olympon jumalatkin harrastavat
ja suosivat tätä retkeä. Ttunoelman loistavimpia
episodeja on se, jossa Venuksen kerrotaan lähte-

neen viemäiin perille Jujiiterin valtaistuimen
juurelle Vasco da Gaman tukea ja suojelusta
anovaa rukousta, kuin myös erinomaisen kieh-

tova kuvaus mercnneitosten ja portugalilaister>
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sankarien lemmenonuesta eräällä ilianalla itä-

maisella merensaarella. Suurenmoinen on tässä

runoelmassa myös valtameren kuvaus. Eepos
käsittää kymmenen laulua (1102 kahdeksan-
rivistä säkeistöä) . Ensimäinen painos ilmestyi

Lissabonissa 1572. Yhteensä lasketaan kaik-
kiaan n. 100 eri painosta ja n. 45 käännöstä
13:lle eri kielelle. ,,0s Lusiadas" on myös kään-
netty ruotsiksi (Nils Lov4n 1852) ja tanskaksi.

Tärkein C:n teoksien yhteispainos on Visconde
de Juromehan runoilijan elämäkerralla varus-
tama painos (Lissabon, 1860-71, 6 nid.). [Adam-
son, ..Memoires of tlie life and writings of L.

de C." (London, 1820, 2 nid.) ; Castello-Branco,

,J.uiz de C." (Porto, 1880) ; Latino Coelho, „Luiz
de C." (Lis.sabon. 1880) ; Th. Braga, „Bibliogra-

phia Camoniana"' (Lissabon, 1880) ja Vasco-
ncellosiu samanniminen teos.] J. H-I.

Camorra [-o'-], salainen Etelä-Italiassa toimi-

nut pahantekijäin liitto, joka harjoitti ryöstöä,

rahainkiristystä, salakuljetusta ja otti maksusta
tehdäkseen kaikenlaisia rikoksia. Sen keskus-
paikkana oli Napoli ja haaraosastoja oli muissa
kaupungeissa. C. oli mahtavimmillaan Ferdi-

nand II:n aikana (1830-59), jolloin siihen kuu-
lui ylhäistenkin säätyjen jäseniä, vieläpä minis-

toreitäkin. Kun Frans II vainosi sitä, niin se

auttoi Garibaldia 1860. Italian yhdistymisen
jälkeen se kannatti jonkun aikaa karkoiteltuja
bourboneja. Sittemmin se sai haltuunsa Napolin
kaupunginhallinnon ja kä}'tti sitä edukseen. C. on
vasta viime aikoina saatu hävitetyksi. J. F.

Campagna di Roma [-a'n.ja], Roomau ympä-
ristö, ulottuen laajiniiiuissa merkityksessä Civita-

Camimgiia ili Ktmia.

vecchiaan pohjoisessa, Terracinaan etelässä ja

Albano- ja Sabini-vuoriin idässä. Suurin pituus
on 150 km. suurin leveys tuskin 60 km, pinta-ala
n. 2-3,000 km=. C, jonka halki Tiber syrjäjoki-

ueen virtaa, on paikotellen laavavirtojen peittä-

mää tuffitasankoa, jolla kohoaa ainoastaan har-
voja yksinäisiä vuoria, esim. Monte Soratte ja

Monte Cireeo. Se on yksitoikkoista, asumatonta
aroa muuttuen paikka paikoin malaariaa edis-

täväksi rämemaaksi (etelässä Pontilaiset nevat,
ks. t.). Kesäisin on C. di R:lla hiljaista; ainoas-

taan ratsastavat paimenet kuljeksivat silloin

siellä laumoineen. Kylminä kuukausina käy
elämä vilkkaammaksi vuoristoasukkaiden tul-

lessa lammaslaumoineen alas tasangolle. Rooman
Kampanjaa, joka kuuluu osaksi kirkolle, osaksi

yksityisille, on monin paikoin ruvettu viljele-

mään, ja pelto- ja niittymaat voittavat vuosi
vuodelta yhä enemmän alaa. Myös rämemaita on
ryhdytty kuivaamaan ja istuttamalla eucalyptus-
puita on koetettu raivoavaa malaaria vastustaa.
V. 1905 oli C. di R:sta 95,000 ha peltoa, 12,000 ha
niittyä, 54,000 ha laidunta, 2,500 ha viini- y. ra.

viljelyksiä, 40,000 ha metsää ja pensaikkoa ja

1,143 järveä ja rämemaata. — A'anhalla ajalla oli

C. di R. (suurin osa Latiumia) viljavaa tasankoa,
jolla lukuisat kaupungit (m. m. Ardea, Bovillte,

FideniE, Gabii, Lavinium, Ostia ja Veji) ja Roo-
man suurmiesten komeat huvilat kohosivat
kukoistavien puutarhojen keskellä. Mutta keski-

ajan alusta alkaen vandaalien, goottien, lango-

bardien ja saraseenien sitä hävittäessä se muut-
tui muuttumistaan autioksi aroksi, jolla nykyään
ainoastaan lukuisat vesijohtojen, teiden, linnojen

ja hautapatsaiden rauniot kertovat sen muinai-
sesta loistoajasta. [W. Sombart, „Die römisehe
Campagna" (Leipzig 1888) : G. Tomasetti, ..Della

Campagna romana nel medio evo" (Roma 1900) .]

V. V. F. (K. J. n.)
Campagna Felice [-a'nja -i'tsej („Onnellinen

Kampanja"). Italian länsi-rannalla oleva, Napo-
lia ympäröivä tasanko, joka ulottuu pohjoisessa

Massico-vuorcen, etelässä Sorrenton ja idässä.

Kampanjan jylhiin kalkkivuoriin. Pohjoisessa

se käsittäii suurimmaksi osaksi jokien, etupäässä
Volturnon muodostamia kerrostumia, etelässä se

pääasiallisesti on tuffitasankoa, jolla mahtava
yksinäinen Vesuvius (ks. t.) kohoaa ja joka
Napolista lännempänä muuttuu tuhkakeiloistaan,

kraattereistaan ja kraatterijärvistään tunne-

tuiksi Flegreiläisiksi kentiksi. Ta-
sanko on Italian ihanimpia ja eniten ylistettyjä

seutuja, hedelmällisyydessään verraton ja kaut-

taaltaan puutarhamaisesti viljelty. Se on harvi-

naisen tiheään asuttua; sen lukuisista, lähellä

toisiaan sijaitsevista kaupungeista mainittakoon
Castellammare, Torre Annunziata, Torre del

Greco, Portiei, Pozzuoli, Aversa, S:ta Maria di

C,'(pua vetere, Capua, Caserta ja Maddaloni. (vrt.

K a ra p a n j aK V. v. F.

Campanella [e'-] (it.), pieni kello; nimitj-s

pianosäestykselle, jossa kuvataan tiukujen heläh-

telyä. I- K.
Campanella [-f'-}, T o m m a s o (1568-1639),

it. filosoli, dominikaanimunkki, synt. Stilossa

Kalabriassa, oli rikaslahjainen ja haaveellinen

henki, jonka tieteelliset pyrinnöt ja uudet aat-

teet herättivät hänen kirkollisten esimiestensä

epäluuloja, vaikka hän todenteossa aina pysyi

hartaana katolilaisena. Hän sai kitua vankeu-

dessa 1599-1629. osaksi valtiollisista syistä, syy-

tettynä salahankkeista Espanjan valtaa vastaan,

jonka alle Etelä-Italia silloin kuului, osaksi

kerettiläisyydestä epäiltynä. Vihdoinkin vapaaksi

päästyään hän sai eläkkeen paavi Urban VIII:lta

sekä sittemmin Riehelieultä, eli viimeiset elin-

vuotensa Pariisissa ja kuoli siellä. Osaksi vanki-

lassa, osaksi viimeisinä elämänvuosinaan C.

sepitti lukuisia teoksia, m. m.: .,De sensu rerum
et magia" (1620), „Civitas solis poetica" (1623)
—• ihannevaltion kuvaus, jossa hän esittää jyr-

kästi sosialistista yhteiskuntaa, missä ei sallita

mitään yksityisomaisuutta eikä muita yksityis-

harrastuksia — ,
„Philosophia universalis" (1638).

Ä. Gr.
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Campanile [-1'-] (it.), erillään seisova kirkon
kellotorni, on tavattavana jo muinaiskristilli-

sessä basilikassa ja italialaisessa varhais-renes-

sanssissa sekä hyvin kehittj^neessä muodossa ve-

näläisessä rakennustaiteessa.
Campanius [p'''-], Johannes (k. 16S3)

,

ruots. pappi. Oli ,,Uuden Ruotsin"' polij.-ame-

riikkalaiseu siirtolan ruotsalaisten ja suomalais-
ten pappina (1642-48) ; työskenteli sen ohessa
intiaanien lähetyssaarnaajana, ollen oikeastaan
ensimäinen protestanttinen intiaanien lähetys-

saarnaaja. Käänsi intiaanien kielelle Lutherin
Vähän katekismuksen, joka Kaarle Xl:n toi-

mesta painettiin 1(396. V. P.

Campanula, kello,
siemenk;isvisuku. sini-

kukkaisia yrttejä, joilla

on vuorottaiset lehdet.

Lehtojeinme, mäkiämme
ja niittyjemme somim-
pia kukkia. Suomessa 9

lajia, joista C. patula,

harakankello, ja C.

rotimdifolia. kissan-
kello, ovat yleisimmät.
Campardon [käpardö'],

fi m 1 1 e (s. 1834), raiisk.

historioitsija, on tutki-

nut varsinkin Ranskan
vallankumousajan histo-

riaa: julkaissut m. m.
,,Histoire du tribunal

rOvolutionnaire de Paris
(1861) ; ..Marie Antoi-
nette II la coueiergerie" (1862
nette et le procös du coUier"
Boutaritin kanssa „M^moires
roi de Prusse" (1866).

Campbell [kämhal], Colin, Lord Clyde (1792-

186.3), engl. sotaniarski, kunnostautui nuorena
up.seerina ran.skalaisia vastaan käydyssä Espan-
jan sodassa, palveli sen jälkeen siirtomaissa, otti

osaa Kiinan sotaan 1842 ja taisteluihin Sikh-
heimoa vastaan Ktu-lntiassa 1848-49. Kenraali-
majuriksi ylennettynä hän 18.54 Krimin sodassa
johti ylämaanbrigadia ja vaikutti ratkaisevasti
Alman voittoon; tuli 18.")6 kenraaliluutnantiksi
ja kukisti ylij)ilällikk6nä Intian kapinan lS.37-.')i).

Englantiin palattuaan hän palkinnoksi sai lordin
arvon ja ylennettiin 1862 sotamarskiksi.
Campbell fknmbalj, .John (1779-1801), lordi,

engl. hiiiiop]iinut, valtiomies ja kirjailija; toimi
ensin sanomalehtimiehenä ja asianajajana, valit-

tiin 1830 alihuoneeseen, jossa liittyi \vhig-puo-

lueoseen, tuli 1841 loriliksi ja Irlannin lordi-

kansleriksi, mutta sai pian jättää paikkansa tory-

puolueen miehelle. V. 1840 C. sai paikan whig-
ministeristössä Lancasterin herttuakunnan kans-
lerina, 18.')0 hän (uli lordi-ylituomarksi tjueen's

Benchiin ja ISöO Kni;lannin kansleriksi. Hän
kirjoitti: ,,Livps of the Lord Chancellors" (Lond.
1845-47) ja ,,Lives of the Chief-Ju.stices of Eng-
land" (1849-57). G. R.

Campbell [kämhn}], Thomas (1777-1844).

cngl. runoilija. C:n ensimäinen runo>^luia oli

j.Love and madness", mutta vasta hänen 1799
julkaisemansa runoelma ,,The pleasure of hope"
oli .se teos. joka teki hänet kuuluisaksi. Sen soin-

nukas kieli ja siinä ilmenevä lämmin mj'ötä-

Caniitanula rotuudiiolia.

; „Marie Antoi-

(1863) ; yhdessä
de Fr6d6ric II,

tuntoisuus Puolaa kohtaan saattoivat .sen niin
suosituksi, että siitä ensimäisenä vuotena ilmestyi
neljä painosta. Nyt C. lähti Sak.saan, missä
tutustui Klopstockiin ja asettui asumaan Miin-
cheniin. Hohenlindenin taistelun hän kuvasi
elegiassa (1800) vallan kuin olisi siinä ollut

läsnä. Hampurissa syntyi hänen kuuluisa lau-

lunsa „Ye mariners of England"'. Kun hän pala-
tessaan Englantiin Kööpenhaminassa näki val-

mistukset pommitukseen, hän kirjoitti oodin
„The battle of the Baltic". Tämän jälkeen hän
asettui Sydenhamiin lähelle Lontoota ja julkaisi

runollisen kertomuksen „C4ertrude of Wyoming,
a Pennsylvanian tale" (1809), missä hänen ru-

noilijahehkunsa viimeisen kerran leimahti täy-

teen liekkiin. Hänen myöhäisemmät runoelmansa
eivät enää olleet edellisten tasolla. Käytyään
toistamiseen Saksassa hän julkaisi teoksensa
„Specimens of the British poets" (1819-21, 7

nid. ; 2:nen painos 1844). Tämä on kriitillisillä

ja elämäkerrallisilla selityksillä varustettu vali-

koima englantilaisia runoteoksia. C:n runoteok-
set, joita Goethe, \Valter Scott ja Byron pitivät

englantilaisen kirjallisuuden parhaimiiina tuot-

teina, ovat ilmestyneet nimellä ..Poetical works"
useiden julkaisemina. [W. Beattie, „Life and
letters of Thomas Campbell" (3 nid., Lond. 1849) :

C. Redding, „Literarv reminiscences and memoirs
of T. C". (2 nid.. Lond. 1860).] ./. Hl.
Campbell Ikumbal], William Wallaee

(s. 1862), amer. tähtitieteilijä, v;sta 1891 Lick-

observatorin astronomi ja v:sta 1901 sen johtaja;

ottanut osaa auringonpimennyksien tutkimusret-
kiin VV. 1897-98 Intiaan ja 1900 Floridaan. C.

on enimmäkseen tutkinut spektraalianalyysiU ja

kirjoittanut m. m. ..Practical astronomv"n.
(V. V. K.)

Campbell-Bannerman [kiimhal-hihumou].
.lohn Henry (1S36-190S), engl. valtiomies.

Valittiin 1868 alihuoneesen ja liittyi vapaamieli-
seen puolueeseen. C. oli finanssisihteerinä sota-

ministeriössä 1871-74 ja 1880-82. amiraliteetin

sihteerinä 1882-84, Irlannin ylisihteerinä 1884-85

jii sotaministerinä 1886 ja toistamisai^ii 1892-95.

viimemainittuna vuonna vapaamielinen hallitus

kukistui niiden kiihkeiden hyökkäysten johdosta,

joita tehtiin C:n hallintoa vastaan. Helmikuusta
1899 C. johti alihuoneessa va])aaiuielistä' ])U0-

luetta. Suurta huomiota herätti häueu esiinty-

misensä buurisodan aikana, jolloin hän alihuo-

neessa ankarasti arvosteli Englannin hallituksen

ra;ikaa sodankäyntitapaa. Lopulla vuotta 1905.

jolloin h:illitus joutui vapaamielisille. C. tuli

pääministeriksi, mutta luopui tästä toimesta hei-

kontuneen terveytensä tähden 1908 ja kuoli

sain. V. K. M-n.
Campe, Joachim Heinrich (1740-181S),

saks. pedagogi, fllantropiinisen suunnan edustaja.

Syntyi Deenseuissä Braunselnveigissä, opiskeli

Haliessa filosofiaa ja jumaluusoppi;! ja tuli 1769

Berliiniin Humboldtin perheeseen veljesten .\le-

xander ja \\ilhelm v. Il:n opettajaksi. Oli sitten

pappina Potsdamissa, muttii innostuneena Base-

dowin (ks. t.) kasvatusopillisista aatteista nou-

datti 1776 kutsua ottaa vastaan kasvatusneuvnk-
sen viran Dessaussa ja opettajanpiiikan sikiiUii-

sessä ..lilantropiinissa". Basedoxvin jälkeen C.

tuli sanotun koulun johtajaksi, vaikuttaen edul-

lisesti koulun kehitykseen. Mutta lopulla vuotta
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1777 hän jo jätti Dpssaun ja perusti oman kas-
vatuslaitoksen lähelle Hampuria. Luovutettuaan
sen Trappille C. 1783 perusti jälleen uuden kou-
lun Trittauhin Holsteiniin. Sieltä hänet 1787
kutsuttiin koulujen tarkastajaksi ja tuomioher-
raksi Braunschweigiin, josta virasta hän kuiten-
kin 1805 erosi, koska papisto ja säädyt jyrkästi
vastustivat hänen filantropiinisia kasvatusopilli-

sia periaatteitaan, joita hän koetti käytännössä
toteuttaa. Sen jälkeen hän antautui yksinomaan
kirjallisiin toimiin harjoittaen samalla kustan-
nustoiuta ja kirjakauppaa. C. on filantropiinisen

suunnan huomatuimpia edustajia. Liittyen Rous-
seau'n ja Basedo\vin kasvatusopillisiin mielipitei-

siin hän kehitteli filantropismia terveempään
siuintaan, asettuen Basedowin liioitteluja vastus-
tamaan. Ilänou kirjansa saavuttivat kansan-
tajuisen esitystapansa vuoksi laajan levenemisen,
ja varsinkin hän oli suosittu nuorisokirjailija.

Mainittakoon vain. että hänen kirjoittamansa
„Robinson der Jiingere" ilmestyi 27:ssä painok-
sessa. [Kein, Haudb. d. Pädag. I, 2:uen pain.]

O. M-e.
Campeche l-pe'tsej. 1. Valtio Meksikossa, Ju-

catanin niemimaan lounaisosassa, 46,8.55 km^
86,542 as. (1900), joista suurin osa maya-intiaa-
neja. Sekä vuorinen eteläosa että pohjoinen ta-

sanko ovat laajojen metsien peitossa. Väestö
harjoittaa pääelinkeinonaan maanviljelystä, vil-

jellen maissia, riisiä ja sokeria. — 2. Yllämaini-
tun valtion pääkaupunki, Jucatania länsiran-
nalla, 17,109 as. (1900). Kauppa vähäpätöinen,
sillä yhä mataloituvaan satamaan pääsee ny-
kyään ainoastaan pieniä laivoja. — 3. C.-lahti,

Meksikoulahden eteläisin osa.

fV. V. F.)

Campeclie-puu [kampe'tse-] ks. S i n i p u u.

Campeggi(o) [-pc'(Ui], ~- 'Lo t enzo (1474-

1539), it. kardinaali. Opiskeltuaan lakitiedettä

ja oltuaan jonkun aikaa tämän aineen opetta-
jana Bolognassa O. siirtyi kirkon palvelukseen
kohoten 1517 kardinaaliksi. C. toimi pääasialli-

se.sti diplomaattina ollen paavillisen kuurian lä-

hettinä Saksan ja Englannin hoveissa sekä
useissa erityisissä tilaisuuksissa, esim. Augs-
burgin (1530) ja Regensburgin (1532) valtiopäi-

villä, joissa tilaisuuksissa vaati erittäin jyrkkiä
toimenpiteitä protestantteja vastaan. K. ö.

Campenhausen, Juhana Balthasar von
(1689-1758), ven. kenraalikuvernööri Suomessa,
synt. Pohjanmaalla, palveli nuorena Tukholman
kansliakollegissa. mutta siirtyi sitten Liivin-
maalle tiluksilleen. Oh Venäjän sotapalveluk-
sessa, ja kun Suomi 1742 oli joutunut Venäjän
valtaan, kutsuttiin C. sen korkeimmaksi siviili-

hallintomieheksi, saaden sekä taloudelliset että

oikeudelliset ja kirkolli-set asiat hoitoonsa. Hän
koetti sävyisästi ja rehellisesti hoitaa tointansa,
jonka vuoksi häntä ylipäänsä kiitetään. Kun
..pikku viha" Turun rauhan kautta (elok. 1743)
loppui, lähti C. pois Suomesta. Kuoli Liivin-
maalla 1758. A". O. L.

Camper, Peter (1722-89), alankoni, lääkäri,

tunnettu ihmisen kasvonmuotojen tutkijana. —
C a ni p e r i n k u 1 m a, se kulma, minkä kasvo-
jen proliili muodostaa vaakasuoran tason kanssa ;

se saadaan vetämällä yläleuan ke.ski maisesta etu-

hampaasta toinen viiva nenän juureen ja toinen

korvan kuulosolan suuhun. il. 0-B.

Camphausen. 1. L u d o 1 f C. (1803-90)
,
preus-

sil. valtiomies, perusti vanhemman veljensä
kanssa 1820 pankkiliikkeen Kölniin, valittiin

1842 Reinin maakuntain maapäiville ja 1847
Preussin yhdistyneille maapäiville, joilla esiintyi
maltillisena vai)aaraielisenä. V. 1848 häu maa-
liskuun kapinan jälkeen nimitettiin Preussin
pääministeriksi, mutta luopui jo kesäk. s. v.,

syystä että kansalliskokous ei hyväksynyt hänen
esittämäänsä perustuslainehdotusta ; toimi .sen

jälkeen Preussin valtuutettuua Frankfurtissa,
missä vastusti Frankfurtin parlamentin suunnit-
telemaa Saksan keisarikunnan perustamista ;

erosi 1849 ja rupesi jälleen pankkiiriksi Kölniin.
C. oli sittemmin vielä Preussin maapäivien ja

Pohjois-Saksan liiton valtiopäivien jäsenenä. Hän
harjoitti varsinkin elämänsä loppupuolella innok-
kaasti tähtitieteellis-fysikaalisia opintoja omassa,
Bonnin lähellä olevassa tähtitornissaan. — 2.

Otto von C. (1812-96), preussil. valtiomies,
edellisen veli, toimi virkamiehenä m. m. raha-
asiain ministeriössä, oli toisen kamarin jäsenenä
1849 ja 1850-52 ja Erfurtin parlamentissa 1&50,

tuli Preussin raha-asiain ministeriksi 1869, jolloin

kulunkiarvio päättyi monen miljoonan vaillin-

kiin, C. sai sen poistetuksi edullisella korkojen
kouverttauksella. Ranskan 1870-luvulla maksa-
mat sotakulungit (5 miljaardia frangia) hän
käytti osaksi valtionvelan vähentämiseksi osaksi
rautatierakennuksiin. V. 1873 C. tuli Preussin
ministeristön varapuheenjohtajaksi ja oli jonkun
aikaa hyvin vaikutusvaltainen mies. Mutta kohta
tämän jälkeen hän vapaakaupan ystävänä joutui

agraarien ja suojelustullien liarrastajain vihoi-

hin, ja kun Bismarckkin liittyi näihin ja muu-
tenkin oli tyytymätön siihen, että C. ei tehnyt
mitään valtakunnan finanssijärjestelmän kehit-

tämiseksi, oli C:n pakko erota 1878.

./. F.

Camphora, farm. ks. Kamferi.
Campignyläinen ajanjakso. Pohjois-Rans-

kassa, Ala-Seinen departementissa olevan Cam-
piguyn löytöpaikan nnikoan nimitetty esihisto-

riallinen ajanjakso, lukeutuva varhaisemman 1.

paleoliittisen ja myöhäisemmän 1. neoliittisen

kivikauden väliajan loppupuolelle ja va.staava

Tanskan raakkutunkioiden 1. kjokkenmoddiugieii
aikaa. (ks. Esihistorialliset ajan-
jaksot.) ./. A-io.

Campine {käpi'nj, flaam. K e m p e n. ]'aiko-

tellen havumetsää kasvava nummiseutu Pohjois-

Belgiassa (Antverpenin ja Limburgin maakun-
tien pohjoisosissa) ja Etelä-Hollannissa (Lim-

burgin ja Brabantin maakuntien eteläosissa).

Pinta-ala 4,000-4.500 km=. keskikorkeus n. 100 m
yi. merenp. C:n läpi viriaavat Demer, Dyle,

Iso- ja Pieni-Nethe. kaikki Schelden syrjäjokia.

Johtamalla kanavan (Canal de la C.) monine
syrjäkanavineen Jlaas-joesta C:n läpi, sekä kas-

telemalla ja lannoittamalla maata on uuttera

väestö jo muuttanut laajat alat hiekkaista num-
mea viljavaksi maaksi. Väestö melkein yksin-

omaan flaamilaista. V. v. F.

Campiou fkäiiipi3nj, Thomas (k. 1620),

engl. lääkäri, runoilija ja säveltäjä, sepitti lau-

luja ja naamioleikkejä, julkaisi kontrapunkti-

oppikirjan 1618. /. K.
Campo (ital., esp., portug.) tanner, tasanko,

heinäaavikko, leiri, taistelutanner.
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Campoamör y Campoosorio f-so'-], Rämön
de 1I8IVI90I), esp. runoilija ja politikko, oli

valtiollisilla mielipiteiltään vanhoillinen ja vas-

tusti kansanvaltaisuutta, etenkin Castelaria. C.

toimi jonkun aikaa hallinnollisena virkamiehenä.
A'. 1S61 Espanjan akatemia kutsui hänet jäse-

nekseen, ja tämän jälkeen hän yhä enemmän luo-

pui politiikasta, harjoittaen runoilemista. C:u
ensiraäiueu runokokoelma ,,Poesias" (1840) oli

vastustavalla kannalla vallitsevaan romantiik-

kaan nähden, se kun seurasi klassillisia esikuvia.

V. 18-12 hän julkaisi kaksi runoteosta, nimittäin

„Fabulas" ja „Ayes del alma". ,,E1 heraldo de

Madrid'' lehdessä ilmestyivät v. 1845 ensimäiset

hänen ,,Doloras" runoistaan, jotka varsinaisesti

laskivat perustan hänen maineelleen. Sekä tätä

nimeä että itse runoudenlajia pidetään C:n keksi-

mänä. Esikuvanaan hän kyllä on käyttänyt
Heineä, Byronia y. m., mutta näiden runojen
muoto, joka pienoiskuvauksen puitteissa esittää

siveellisiä faabeleita, surumielisen-huumorillisia

ja skejitillis-raystillisiä mietelmiä ja haaveiluja

elämästä, on hänen omalla leimallaan merkitty.

C. esitti itse pianolla säestäen näitä „doloras"

runojaan Madridin ylhäisimmille ja neroUisim-
mille naisille. Kirjan muodossa hän ne julkaisi

184G. V. 1853 ilmestyi hänen eepillinen runoel-

mansa „Colön". C:n paralta teoksia ovat hänen
runomittaiset novellinsa, joiden yhteisenä nimenä
on „Los pequefios poemas" (1879, 1886, 1887).

C. on myös kirjoittanut näytelmiä, kuten „tJna

muger gencrosa" (1838) ja ,.Dies ira;" (1873).

Vielä C. julkaisi joukon proosateoksia, jotka
käsittelevät politiikkaa ja filosofiaa. C:n koottuja
teoksia, „Obras Completas". alettiin julaista

Madridissa 1901. Eevillä, eräs Espanjan parhaita
kriitikkoja, sanoo C:sta seuraavaa: „Campoamfir
on toimeenpannut meidän kirjallisuudessamme
täydellisen vallankumouksen ja on arvokas joh-

taja niiden riveissä, jotka muodostavat uuden
kirjallisen ajanjakson". fJos# Verdez Monte-
negro, ,,Estudio literario" (johdantona v. 1888
Barcelonassa ilmestyneeseen kuvitettuun C:n
teosten jiainokseen) ; H. Peseu.x-Richard, ,,Humo-
radas, doloras et petits poemes de Don Ramon
de CampoamCir" (Kevue Hispanique, 1894, I, s.

236-257) ; Dr. Rudolf Beer. .,Spanische Literatur-

geschiehte", TI, 1903.] J. Hl.
Campo Formio (virallisesti nyk. C a m p o-

formido), kylä talinen maakunnassa Pohjois-

Italiassa, tunnettu siitä rauhanteo.sta, mikä siellä

17 p. lokak. 1797 solmittiin Ranskan tasavallan

ja Itävallan välillä Leobenissä (18 p. huhtik.

s. V.) tehtyjen alkusopimusten perustuksella.

Rauhanneuvottelijat olivat silloinen kenraali
Napoleon Bonaparte ja kreivi Cobenzl. Pääehdot
olivat seuraavat: Itävalta luopui Belgiasta ja

Milanon alueesta sekä sai korvaukseksi Venet-
sian tasavallan alueesta Istrian, Dalmatsian ja

Adige-virran itäpuolella olevan maan ynnä Ve-
netsian kaupungin. Ranska sai Venetsian alueet

Albaniassa ja .lonnian-saaret. Salaisessa sopi-

muksessa keisari Frans II lupasi tulevassa rau-

hassa Ranskan ja Saksan valtakunnan välillii

vaikuttaa siihen, että Rein-virran vasen ranta
Baselista Andernachiin saakka luovutettaisiin

Ranskalle, kun hänelle annettiin toiveita sen
sijaan saada Salzburg sekä osa Baieria. Ne
Saksan ruhtinaat, jotka tämän sopimuksen

kautta menettivät alueensa, saivat muualta kor-
vausta. G. R.
Caznpori [-ö'-], Giuseppe (1821-87), it. his-

torioitsija, on kirjoittanut „Uua vittima della

storia'' (eiisimäinen yritys Lucrezia Borgian
muiston puhdistamiseksi)

,
„Torquato Tasso e gli

Estensi" ilSSS) y. m.
Campos. 1. Kaupunki Brasiliassa (entinen

Säo Salvador) Rio de Janeiron valtiossa

Parahyba do Sulin varrella, n. 250 km Rio de
Janeiron kaupungista koilliseen, 30,000 as.

(1902). Kaupunki on kauniisti rakennettu;
siellä on 12 kirkkoa, kouluja, teatteri, sähkö-

valo, raitioteitä y. m. Vie kauppaan hedelmäl-

lisessä ympäristössä (Campos dos Goyatacaze-
sissa) viljeltyä sokeria, kahvia ja riisiä. — 2.

Kaupunki Baleaarein-saariin kuuluvalla Mallor-

calla, 35 km Palmasta kaakkoon, 4,611 as. (1900).
— 3. Brasilian ylängön laajojen savannintapais-

ten maitten nimitys. Niillä kasvaa etupäässä-

heinä- ja yrttikasveja, mutta myös pensaita ja

puita (ks. .Savanni). V. v. F.

Campo santo (it. ..pyhä kenttä"), pylväs-

käytävällä varustetun hallin ympäröimän hau-
tuumaan il. nimitys, varsinkin sellaisen joka on

(_"ami>o Santo di Pisa.

kuuluisain miesten leposija. Kuuluisin C. (v:Ua
1283) on Pisassa tuomiokirkon vieressä. Uudem-
pia on Bolognassa, Napolissa, Genovassa ja Mi-
lanossa.

Campra [knprä'], Andre (1660-1744), huo-
mattavin ransk. oopperansäveltäjä Lullyn (ks. t.)

ja R:imeau'n (ks. t.) välisellä aikakaudella.
/. K.

Campredon [kur3dö'], J a c q u e s d e (s. 1G72)

,

ransk. valliomies, oli Ranskan lähettilään Bon-
naein mukana eräässä Kaarle XIl:n luo toimite-

tussa lähetystössä. V. 1702 C. vei kirjeitä Kaarle
Xll:lle, joka oleskeli Puolassa, mutta kun tämä
ei ottanut häntä vastaan, lähti hän Tukholmaan,
jossa oli Ranskan lähettiläänä v:een 1717, ja tuli

sinne uudelleen 1719. 1721 C. lähetettiin Pieta-

riin rauhaa välittämään Ruotsin ja Venäjän
välillä, mutta sitä hän ei saanut aikaan. Liuden-

kaii])ungiu rauhan jälkeen hän oli Ranskan lähet-

tiläänä l'ietarissa, ja 1726 hän muutettiin Geno-
vaan. Erosi 1739 valtiollisista toimistaan. 0:n
Ruotsista lähettämät kirjeet on C. G. Malmström
otteittain jjainattanut kokoelmaan ,,Handlingar
rör. Sveriges historia, ären 1713-20", ja Veuä-
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jäitä lähetetyt on painettu venäl. julkaisusar-

jaan ..Sbornik". A'. O. L.

Campus (lat.), kenttä, pelto; varsinkin asu-

maton, kaupungin edustalla oleva tasanko, so-

piva sotilasharjoituksiin. Kuuluisin on Kooman
C. Mu r t i u s iks. t.).

Campus Martius, Mars-kenttä, muinoin Roo-
massa kansankokousten ja ruumiinharjoitusten
paikka Capitoliumiu, Quirinalis- ja Pineius-kuk-

kulain sekä Tiber-joen välissä, ks. myös Rooma.
K. J. H.

Camp volant [kä volaj (ransk., ,,lentävä

leiri"), jiartiojoukko.

Cam.us [kamy'], Armand G a ston (1740-

1804), ransk. lainoppinut ja politikko, valittiin

1789 säätykokoukseen ja vaikutti kansallis-

kokouksessa paljon varsinkin kirkollisten uudis-

tuskysymysten ratkaisuun. Innokkaana juko-

biinina C. kansalliskonventissa äänesti kunin-

kaan mestausta. V. 1793 hän lähetettiin valvo-

maan kenraali Dumouriez'n toimia, mutta tämä
vangitsi hänet ja antoi hänet itävaltalaisten kä-

siin, jotka pitivät häntä vankeudessa, kunnes
hän 1795 vaihdettiin Ludvik XVI:n tyttäreen;

oli sittemmin jonkun aikaa viidensadan neuvos-

ton jäsenenä, mutta antautui v;sta 1797 lähtien

instituutin jäsenenä ja kansallisarkiston hoita-

jana yksinomaan tieteelliseen työhön. J. F.

Cam.wood [kamvud] ks. Punapuu.
Canada, Dominion of. Englannin pohjois-

ameriikkalai-sen Kanada (ks. t.) nimisen
siirtomaan virallinen nimitys.

Canaille [-na'i] (ransk.), roskajoukko, roisto-

väki; konna, kanalja; kohdella jtkin en ca-
naille = kohdella jtkin ylenkatseellisesti.

Canal du Midi [-a'l dy -di'] (Canal du
Languedoc 1. Canal des deux Mers),
Ranskan suurimpia kanavia, rakennettu 1667-81

(P. Riquet), alkaa Toulousen luona Garonnesta,
kulkee Castelnaudaryn, Carcassonnen ja B^-

ziers'n ohi ja päättyy lähellä Välimerta Thau-
järveen, joka Cotten-kanavan kautta on Välimeren
yhteydessä. Se saa vettä kahdesta vesialtaasta,

joi.sta toinen (Ferr^ol kylän luona) on 66 ha
suuri sisältäen 6,370,000 m' vettä. Kanava on
242 km pitkä, 20 m leveä, 2-2,5 m syvä ja yhtey-
dessä monen pienemmän kanavan kanssa. Kaik-
kiaan 99 sulkua. V. v. F.

Canale [-nä'-], Antonio, tunnettu nimellä
Canaletto (1697-1768), venets. taidemaalari,

aikansa etevimpiä kaupunkinäköalojeu kuvaajia.

Etupäässä hän esitti kotikaupunkinsa Venetsian
nähtävyyksiä, mutta sai aiheita myö.skin Lon-
toosta, jossa oleskeli vv. 1746-47. Suurin koko-
elma hänen taulujaan on Windsorin linnassa

Englannissa. Hänen näköalansa ovat piirustuk-

seltaan todellisuudenmukaisia ja tarkkoja ja

väritykseltään hienoja ja lämpimiä. — Hänen
sisarenpoikansa ja oppilaansa Bernardo Be-
lotto (1720-80), joka enonsa mukaan otti

myöskin nimekseen Canaletto, kulki hänen
jälkiään esittäen kaupunkikuvia sekä Italiasta

että Alppien pohjoispuolelta. Hän osoittaa tai-

teessaan jonkunvtrran realistisempaa värinkäsit-

telyä kuin ensiumainittu. F. L.

Caaale [-nä'-], Michele Giuseppe (1808-

90), it. historioitsija; sai kokea paljon vainoa
valtiollisten mielipiteittensä vuoksi, kunnes
Cavourin välityksellä pääsi Genovan polyteknil-

lisen opiston historian ja maantieteen profes-

soriksi. C. perusti 1858 n. s. ..Ligurilaisen seu-
ran" isänmaan historian tutkimista varten.
Hänen pääteoksensa on „Storia della republica di

Genova" (1858-74). C:n muista teoksista mai-
nittakoon Krimin niemimaan historia (1855) ja

Kolumbuksen elämäkerta (1803). G. R.
Canalejas y Mendez {-le'has i -de'p], Jose

(s. 1854), esp. politikko ja lakimies, tuli Madridin
yliopiston professoriksi ja valittiin jo nuorena
cortesiin ; kutsuttiin 33 vuoden ikäisenä ensi

kerran ministeristön jäseneksi ja on sitten ollut

eri hallituksissa sisäasiainministerinä, oikeus-
ministerinä, raha-asiainministerinä ja kauppa-
ministerinä harrastaen käytännöllisiä parannuk-
sia maanviljelyksen ja viininviljelyksen alalla,

rautateitten rakentamista y. m. Puoluekannal-
taan C. on jyrkkä vapaamielinen. J. F.

Canalis [nä'-] (lat.), a-nat., putkentapainen
muodostuma, kanava, tiehyt, joita ihmis- ja

yleensä eläinruumiissa on useita, osaksi luisissa

osissa, osaksi pehmeämmistä kudoksista muodos-
tuneina. — C. i n g V i n a 1 i s, ingvinaali- 1.

nivuskanava, jossa kiveksestä virtsatorveen viepä
siemeuuuora kulkee : e. 1 a c r y m a 1 i s, kyynel-
kanava, kvynelpussista sierameen johtava tiehvt.

M. 0-B'.

Cananga odorata ks. Anonaceae.
Caiiar [kanjar], maakunta Ecuadorissa, Etelä-

Ameriikassa. Huomattavia raunioita inka-

kansan ajoilta ; hopea- ja kultakaivoksia. 64,000

as. ; pääkaupunki A z o g u e s.

Canarie [-rV] (ransk.), eräs Ludvik XIV:n
aikuinen tanssi.

Cancan [käkä'J (ransk.), melu, ilve; muudan
vallaton ja rietas katrillitanssin muunnos, joka
syntyi Ludvik Filipin hallituskauden aikana
(noin 1S30-40).

Cancellaria f-lä'-] (lat.) , kan.slia.

Cancer. 1. Eläint., ks. Lyhytpyrstöiset
äyriäiset. —• 2. Lääket., ks. Syöpä. — S.Tähtit.,

ks. K r a p u.

Cancion [kanpio'it] (esp. ; portug. c a n t i g a)

,

trokeisista 8-tavuisista säkeistä kokoonpantu
espanj. taideruno, jossa alkujaan oli 5 säettä:

yhtä mietelmäsäettä (mote 1. letra) seurasi

nelisäkeinen jakso (vuoelta), jonka ensi ja

neljäs (tai toinen ja neljäs) säe oli perussäkeen

kanssa loppusoinnussa, niin että viimeinen säe

melkein sanasta sanaan oli sama kuin perussäe

ja että mainittu nelisäkeinen jakso oli vain

mietelmäsäkeen laajempaa muovailua (a + abba
t. a + baba) . Myöhemmin pantiin nelisäkeinen

c. perusaiheeksi, mikä sitten kehitettiin seuraa-

vissa kahdeksassa säkeessä.

Cancionero [-pione'-] (esp. ; portug. c a n c i o-

n e i r o) . yhden tai useamman, tunnetun tai

tuntemattoman lyyrillisen runoilijan runokokoel-

ma. [F. \\'o\i, „Studien zur Geschichte der spa-

nischen und portugiesischen Nationalliteratur"

(Berl. 1852) ; Mussaiia, „Bibliografia dei cancio-

neros spagnuoli" (Wien. 1900).]

Cancrin, Georg ks. Kankrin, Jegor
F r a n t s e V i t s.

Cand. (lat.) , candidatus (ks. t.) , kandi-

daatti (ks. t.) sanan lyhennys, esim. cand
p li i 1. (p h i 1 o s o p h i fe) , filosofian kandidaatti.

Candidatus [-diV-] (lat.) , muinaisessa Roo-

massa sellainen valtionvirka.i hakeva henkilö,
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joka häikäisevän valkoisella toogallaan (t o g a

c a n d i d a) koetti vetää äänivaltaisten huomiota
puoleensa. — Xykyjään käytetään snnaa vielä

niiden arvonimenä, jotka yliopistossa ovat suo-

rittaneet eräät määrätyt opiunäytteet: c. philo-

sophise, c. niedieinic, c. juris. c. theologise y. m.
ks. Kandidaatti.

Candolle ks. De Candolle.
Canepin [kanpO.'] (ransk.), valkeaksi parkittu

hansikasuahka.
Canestrini [Vni], Giovanni (1835-91), it.

eläintieteilijä, Darivinin teoriojen levittäjä koti-

maassansa. Julkaissut systemaattisia teoksia

ra. m. kaloista ja hämähäkkieläiniistä sekä kään-
nöksiä Cli. Darvvinin teoksista.

Canevas [kamu'] (ransk.), alkuaan harva-
kuteinen hamppukangas, sitten samantapainen
pellavakangas, joka liima-aineella on tehty kan-
keaksi.

Cauina /-*'-/, Luigi (1795-1856), it. arkki-
teiiti ja arkeologi, ensin professori Torinon taide-

akatemiassa, asui v:sta 1818 Roomassa. C':n

johdolla tutkittiin Tusculumin rauniot ja paljas-

tettiin inuiuninen Via Appia Rooman ulkopuo-
iella. .Julkaisi melkoisen joukon arvokkaita
rakennustaidetta. Rooman ja muiden kaupun-
kiin topografiaa ja muinaishistoriaa käsitteleviä

teoksia, niink. ,.L'arcliitettura antica" (9 nid.

1834-44), „Indicazione topografica di Ronia
antica" (1851), „Gli edifizi di Ronia antica" (6

nid. 1846-56), „L'antica Etruria maritima" (2 nid.

l.S4fi-51). [IJaggi, ..Della vita e delle opere di

Luigi Caniua" (1857).] K. J. B.
Canis ks. Koira.
Canisius [nV-], Petrus (deHondt) (1521-

97). jesuiitta, kotoisin Nimwegenistä. Liityt-

tyiiän 1543 jesuiittaveljcskuntaan, jossa vähitel-

len kohosi korkeaan asemaan, C. etevänä saarna-
mieheiiä. kirjailijana, yliopistonopettajana ja

kirkkopolitikoitsijana toimeliaasti ja innokkaasti
vastu.sti uskonpuhdistusta Saksassa ja Itäval-

lassa (Kölnis.sä. Ingolstadtissa, Wienissä y. m.).
Hänen teoksistaan on huomattava varsinkin
„Sumina doctriiuc christiaua" sive cathecismus
major" (1554). C. julistettiin 1864 pvhäksi.

K. O.

Canna, Ilebrideihin kuuluva saan Skye-saarcn
eteläpuolella, 15 knr, 57 as. (1901). Pohjois-
I annalla kuuluisa ,,koiiipassikallio", jossa mag-
neclcineula jioikkeaa 91)° länttä kohti.

Canna, ainoa yksisirkkaisheimoon Cainiacca;
kuuluva suku, jonka n. G(l lajia ovat kotoisin
tr< opillisesta ja suhtroopillisesta Aineriikasta.

Jliuiivuotisia, aina 3 m:n korkuisia yrttejä, joilla

on maanalainen juurakkovarsi, isot siilkasuoniset

lehdet ja useimmin heleänväriset kukat maan-
päällisen varren latvassa. — C. edH/islajia vil-

jellään tropiikeis.sa runsaasti tärkkelystä sisäl-

tävän juurakkonsa vuoksi, C. iinlica-j. pidetään
meilläkin ruukkukasvina.
Cannabich, Johann G ii n t h e r Fried-

rich (1777-1859), saks. maantieteilijä, syntyi
ja kuoli Sondershausenissa, oli pappina Brndele-
benissä 1835-48. Julkaisi maantieteellisiä teok-

sia. joi.sta tunnetuin on ,.Lehrbuch der Geogra-
phie" (1 pain. 1816, us. pain.).

Cannabis ks. H a m p p u.

Cannse, nyk. C a n n e, muin. kaupunki Ita-

lia.ssa, .\ pullassa, Aufidus-joen (nyk. Ofanto)

oikealla rannalla lähellä Canusiumia (nyk. Ca-
no.sa). C:n luona Hannibal toisen l>uunilaissodan

aikana v. 216 e. Kr. loistavasti voitti roomalaiset
sotajoukot konsulien Lucius .^Imilius PauHuksen
ja tjaius Terentius Varron johdolla. A'. J. H.
Cannan [kän3n], Edwin (s. 1861), engl.

taloustieteilijä, v:sta 1902 professorina Lontoossa,
on varsinkin tutkinut aikaisempien englanti-

laisten taloustieteilijäin teoksia ja teorioja ; jul-

kaissut ,.History of the tbeories of ]>roduction

and distribution 1776-1848" (1893), Adam
Smithin ennen tuntemattoman „Lectures on
justice. police. revenue and arms"(1896), seli-

tyksillä varustetun painoksen tämän „Wealth of

nations" teosta (1904), „Elementary political

eeonomy" (1888) y. m. J. F.

Cannelin. 1. G u s t a f C. (1815-85), suonien
kielen viljelijä ; synt. Pyhäjoella ; fil. toht., krei-

kan kielen lehtorina Vaasan lukiossa, myöhem-
iiiiu kirkkoherrana Sääksmäellä ja Mustasaa-
ressa. C. on julkaissut alkuperäiset teokset

..Kreikan kieli-opin alotteleville" (1863) ja ..Sana-

kirjan Xenophonin Anabasis-kirjaan" (1868),

jotka ovat ensimäiset suomenkieliset alaltaan.

Hänen lukuisista suomennoksistaan mainittakoon
Sadelinin pari kristillistä lastenkasvatusta käsit-

televää kirjaa, Hallstenin ..Suomen historia"

(kolme painosta), ,,Suomen maantieto" ja ,.Maan-
tieto" sekä Trappin ja Svanljungin „Käsikirjat
lainopissa"; tärkein kaikista on ,.Ruotsin valta-

kunnan laki" (1865, uusi käännös lisäyksillä,

muutoksilla ja selityksillä varustetusta painok-

.sesta 1877), joka vanhentuneesta Forseeuin lain-

suomennoksesta oli suuri edistysaskel.

2. Knut L e o p o 1 d C. ("s. 1860) , kieli- ja

koulumies. Edellisen poika. synt. Pietarsaa-

ressa; fil. toht., Helsingin suom. reaalilyseon leh-

tori. Julkaissut m. m. ..Tutkimuksen Kemin
kielenmurteesta" sekä ansiokkaat sanakirjat,

.,liuotsalais-suomalaisen sanakirjan" (1904) ja

,,Suomalais-ruotsalaisen sanakirjan" (1908-09).

A. K.
Cannes fknnj, kaupunki Etelä-Ransk.assa Al-

])es Maritimes"iu departementissa. Välimeren ran-

nalla, n. 30,000 as. Leudon talvi-ilniastouaa (tal-

ven keskilämpö 10,:5'') ja ihanan ympäristönsä
tähden C on tullut kuuluisaksi talviparantolaksi.

Väestö käy vilkasta hajuvesi-, saijipua-, sardelli-,

öljy- ja hedelniäkauppaa. Hyvää satamaa suo-

jaavat ulkoiuidlella olevat Lf-rius-saaret.

Canntag Ikuuirj]. 1. G e o r g e C. (1770-1827),

engl. valtiomies, tuli 1794 parlamentin alahuo-

neen jäseneksi liittyen

silloisen pääministerin
Willi!im Pittin kan-

nattajiin: 1790 hän
nimitettiin ulkoasiain
alivaltiosihteeriksi,

erosi 1801 yhdessä
Pittin kaus.sa"; 1804

Pittin uudessa minis-

teri.stössä C. oli laivas-

ton rahastonhoitaja

;

tuli ulkoasiain minis-

teriksi 1807. jolloin

hänen toimestaan eng-
lantilaiset pommitti-
vat Kööpenhaminaa
ja anastivat Tanskan Georgp raiuiinj;.
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laivaston estääkseen sen yhtymästä Napoleoniin.
Niinikään hän teki 1S09 liiton Espanjan juntan
kanssa vastustaakseen sielläkin Napoleonia.
Oltuaan 1814-15 Englannin lähettiläänä Lissa-
bonissa, hän tuli 1810 Intian ministeriksi; nimi-
tettiin 1822 Intian kenraalikuvernööriksi, mutta
samana vuonna hän kutsuttiin ulkoasiain ministe-
riksi. C. asettui politiikassaan vapaamielisem-
mälle kaunalle kuin silloiset Pyhän alliansin
vaikutuksen alaiset Euroopan mantereen val-

tioiden hallitukset. C. suosi Espanjan Ameriikan
siirtomaiden irtaantumista, Portugalin ja Brasi-
lian välillä hän sai sovinnon aikaan, ja osoitti

suopeutta niinikään turkkilaisia vastaan taistele-

via kreikkalaisia kohtaan. Hänen vaikutukses-
taan saatiin Venäjän, Englannin ja Eanskan
välillä sopimus, jonka kautta Kreikalle tunnus-
tettiin itsenäinen asema. C. oli en.simäisiä, joka
oivalsi kansallisuusaatteen suuren merkityksen
Euroopan valtiojärjestelmän vastaiseen muodostu-
miseen nähden. 1827 hän tuli pääministeriksi.
mutta kuoli samana vuonna. C. oli loistava
puhuja, hänen puheensa ilmestyivät 1828. [Mar-
riott, .,George C. and his times".] E. O. L.

2. CharlesJohnC. (1812-62) , engl. valtio-
mies, edellisen poika, valittiin 1836 alihuonee-
seen, siirtyi seur. v. ylihuoneeseeu, tuli 1841
ulkoasiain alivaltiosihteeriksi Peeliu ministeris-
tööu ja 1853 ylipostimestariksi Aberdeenin mi-
nistcristöön, nimitettiin 1855 Intian kenraali-
kuvernööriksi. C':n ollessa tässä toimessa syn-
tyi 1SÖ7 suuri Intian kapina, jonka aiheutta-
jana pidetään sitä seikkaa, että C. velvoitti intia-

laiset sotamiehet ,,seapoys"it suorittamaan palve-
lusta myöskin Intian rajojen ulkopuolella. Hänen
toimintaansa kapinaa aikana moitittiin levä-
peräiseksi. V. 185S Intian hallitus järje.stettiin

uudelle kannalle ja C. tuli Intian ensimäiseksi
varakuninkaaksi ottaen ansiokkaalla tavalla osaa
hallinnon uudestaan järjestelyyn. V. 1S59 hän
nimitettiin jaarliksi; palasi Englantiin 1862.

3. Stratford C, viscount Stratford de
UedclifTe. ks. Stratford de Redciiffe.
Cannizzaro [u'-], Stauislao (s. 1826),

etevä it. kemisti, tuli 1853 professoriksi Ales-
sandrian teknilliseen laitokseen, 1858 Genovan,
1859 Palermon ja 1871 Rooman yliopiston ke-
mian i)rofessoriksi sekä viimeksimainittuna v.

senaattoriksi. C:n tärkein teos on arvosteleva
tutkimus eri atomipainonmääräys-menettelyistä.

fW. B.)
Cannstattin rotu, nrkeol., aijemmin käytetty

nimitys jääkauden aikuisesta ihmisestä eli n. s.

Neanderthahn rodusta (ks. t.)

.

Cano, AI on s o (1601-67), esp. taidemaalari,
kuvanveistäjä ja arkkitehti. JIaalaajana sekä
Velasqueziu opettajan Pachecon että Juan del
Castillon oppilas; hän lievensi sitä hiukan synk-
kää ja ankarata luonnetta, joka on hänen ai-

ka usa espanjalaiselle taiteelle ominaista. Suurta
arvoa annetaan hänen väritetyille puuveistoksil-
leen niiden ilmeiden voimakkuuden ja asentojen
jalouden vuoksi. F. L.

Cano, Juan Sebastian del (k. 1526),
esp. maanympäripurjehtija, seurasi llagalhäesin
mukana tämän 1519 aloittamalla maanympäri-
purjehduksella. Magalhäesin kuoltua Filippii-

ueillä 1521 hän otti päällikkyyden, erosi s. v.

retkikunnan muista laivoista ja palasi 1522 on-

nellisesti Espanjaan, missä hänet ensimäiscnä
maapalloa ympäri purjehtijana otettiin vastaan
suurilla kunnianosoituksilla; kuoli myöhemmin
Tyynclle-merellc tekemällään retkellä.

Canones apostolici [-tö'], apostoliset kaanonit,
kb. Apostoliset konstit uts ionit.

Caiion lknnju'n]. Niin nimitetään etupäässä
Pohjois-Ameriikau läntisillä ylätasangoilla ole-

via syviä rotkolaaksoja, joita joet kuivan ilman-
alan vallitessa ovat vuosituhansien kuluessa uur-
taneet vaakasuorina lepääviin vuorikcrroksiin.
Kolkot ovat usein satoja kilometrejä pitkiä ja
niiden seinämät kohoavat paikoin äkkijyrkkinä.

Marble Canon Coloradossa.

paikoin mahtavina portaina aina 1.000-1,500 m
korkeuteen näyttäen päällekkäin sijaitsevia geo-

logisten kehityskausien muodostuksia. Suuren-
moisimpina kanjonit esiintyvät Coloradon ylä-

tasangolla, jonka läpi Colorado-joki syrjäjoki-

neen virtaa. Yllämainitun joen muodostaman
jylhän Gran Canonin kanssa ei yksikään ero-

sioni-kuilu maailmassa voi kilpailla. Se on 350
km pitkä, 7,5-25 km leveä ja paikotellen aina
1,800 m syvä. vrt. Arkansas. V. v. I<\

Canossa, rappiolla oleva, karussa vuoristossa.

Italian Reggio neli' Emilia maakunnassa oleva

linna, kuuluisa Saksan keisarin Henrik IV:n
katuinuksenteosta paavi Gregorius VII:n edessä.

Bismarckin lause valtiopäivillä 14 p. toukok.

1872: ..Canossaan emme lähde" (s. o. emme kadu)
on tullut puheenparreksi.
Canova [ö'-], Antonio (1757-1822), it.

kuvanveistäjä, sai ensimäisen taiteellisen kasva-

tuksensa kotikyläänsä, Possaguoa lähellä ole-

vassa Venetsiassa. Hänen lahjansa ja nopea
edistyksensä hankkivat hänelle tämän kaupungin
senaatilta matkarahan Koomaan 1779 ja pian

hän saavutti täällä yleiseurooppalaisen maineen.
Hän sai Euroopan hoveista ja suufista taide-
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Caiiova.

keskuksista lukuisia tilauksia ja oleskeli niitä

suorittamassa Wienissä, Koomassa, Pariisissa ja

Lontoossa. Useimmissa
Euroopan taidekokoel-

missa on hänen veistok-

siaan. Tunnetuimpia
ovat: Amor ja Psyke
(Louvressa), Hebe (Ber-

liinissä), Perscus ja

Medusan pää (Vatikaa-
nissa), Psyke, Paris
(Miinchenissä) , Napoleon
I:n sisarta esittävä,

makaava Venus victrix
(Villa Borghesessa, Koo-
massa) . Myöskin ylhäis-

ten henkilöiden hauta-
patsaiden luojana C. oli

sangen yleisesti käytetty. — Taiteilijana hän
kuuluu n. s. uusklassilliseen kouluun, joka rokoko-
taiteen tee.skennellyn sirouden sijalle tahtoi aset-

taa antiikkisen taiteen ominaisuudet: sen vakavan
arvokkuuden, tyynen levollisuuden ja muotojen
sopusointuisen sulon. Mutta näitä ihanteitaan
C. ei sittenkään omassa taiteessaan täysin
saavuttanut, hän ei voinut kokonaan vapautua
jonkinlaisesta pintapuolisuudesta: koettaessaan
kuvata suloutta hän usein ek.^yi keimailuun ja

voimaa esittäessään teatterimaisuuteen. Monissa
hautapatsaissaan hän sentään saavutti ylevän
yksinkertaisuuden ja tunteen välittömyyden.
Sellaisia ovat AlCerin hautapatsas Santa Crocen
kirkossa Firenzessä; Italia on siinä esitetty sure-

vana neitona. Arkkiherttuatar Maria Kristinan
hautapatsas Wienissä luetaan niinikään hänen
parhaiden teostensa joukkoon. [QuatremSre de
Quincy, „C'anova et ses ouvrages", 18.34: A. G.
Meyer, ,,Canova" sarjassa Kiinstlermonogra-
phien.] /•'. L.

Cänovas del Castillo [-ii'ljo], Don Anto-
nio (182S-97), esp. valtiomies ja historioitsija.

Herätti aluksi huomiota runoillaan, joissa yhty-
vät muodon täydellisyys ja syvä isänmaallinen
tunne. Toimittuaan sanomalelitiraiehenä ja cor-

tesin jäsenenä, hän oli 18Ö4-66 ministerinä. C. ei

ottanut millään tavoin osaa syyskuun vallan-

kumoukseen 1868 ja kansalliskokouksessa hän
vastusti kaikintavoin kansanvaltaista perustus-
lakia sekä puolsi bourbonicn suvun asetta-

mista taasen valtaistuimelle. Kun Alfonso XTI
cli 1874 tullut hallitsijaksi, nimitti hän C:n pää-
ministerikseen. Tässä toimessaan C. teki kaiken
voitavansa kuninkuuden vahvistamiseksi, mutta
sisäisessä hallinnossaan hän muuttui yhä enem-
män ja enenitiiän vanhoilliseksi. Sitä todistavat

luinen kielteinen kantansa yleiseen äänioikeuteen
nähden sekä hiinen toinienjiiteensä uskon ja sanan
vapauden suj)istaniiseksi. Ministeripresidenttinä
C. oli 1874-79, 1879-81, 1884-85. 189tV92 ja 1895-

97. Neljännen kerran i)ääministerinä ollessaan.

1890-92, hän saattoi aikaisemmin vastustamansa
yleisen äänioikeuden hyväksytyksi, sillä hän toi-

voi valivislavansa eduskunnan vanhoillis-kirkol-

lista ainesta. Tältä ajalta on myöskin mainit-
tava Espanjan siirtyminen suojelustullijärjestel-

mään. Elok. 1897 hänet ampui eräs ital. anarkisti.
— C. oli maansa etevimpiä kaunopuhujia. Hän
nautti myöskin arvoa historioitsijana. 1867:stä

liän oli Espanjan akatemian jäsen ja 1882:sta

Madridin historiallisen akatemian johtaja. Hä-
nen historiallisista teoksistaan mainittakoon:
..E.studios del reinado de Felipe IV" (1888-90) ;

hänen johdollaan alkoi myöskin ilmestyä suuri
tl OS ..Historia general de EspaiSa". E. M-a.
Canrobert [kärobä'r], Frangois Ccrtaiu

(1809-90), rausk. sotamarski. C. palveli v:sta

18o5 kunnialla Algeriassa, kutsuttiin 1850 Parii-

siin, tuli presidentti Ludvik Napoleonin ajutan-

tiksi ja auttoi häntä toimeenpaneinaan valtio-

kaappauksen 1851. Krimin sodassa hän sai Saint-

.\rnaud'n kuoltua (1854) ylipäällikkyyden, mutta
luopui seur. vuonna tästä toimesta, kuu ei voi-

nut saavuttaa ratkaisevaa menestystä. V. 1856
'.'. tuli sotamarskiksi ja komensi sekä Italian

sodassa 1859 että Saksan sodassa 1S70 yhtä
armeia-osastoa. ^'iimemainitussa hän taisteli

Vionvillen ja St. Privafn luona, suljettiin

Metziin, joutui antaumuksessa vangiksi ja palasi

Hanskaan vasta rauhanteon jälkeen 1871. Oli

Napoleonin pojan kuolemaan saakka bouapar-
listisen puolueen johtomiehiä. Kuului v:sta 1879
senaattiin. G. R.

Canstein, Karl Hildebrand von (1 667-

1719), saks. vapaaherra. C, joka oli läheisesti

liittynyt pietismiin (ks. t.), käytti suuren osan
omaisuudestaan Kaamattujen kustantamiseen ja

levittämiseen. C:n perustama Kaamattujen kus-

tannusliike jatkaa vielä vaikutustaan Haliessa

i^raneken laitoksien yhteydessä. E. K-a.

Cantabile f -lii'-] (it.), laulunkaltainen : tar-

koittaa soittoesitystä, jossa pääsävelmä soitetaan

säestäviä säveliä melkoista kuuluvammin. /. K.
Cantacuzino [-zV-], kreik. alkuperää oleva

romaaiiialaineu bojaarisuku, joka pitää itäniomal.

keisari .lohannes \'I:tta kantaisänään. Valakian
ruhtinaina olivat Sorban C. (1G78-8S^ ja Ste-
fan C. (1714-1.)) , Moldovassa taas D u m i t r u C.

(167.3 75 ja 16S4-85). Suvun uudemmanaikaisista
jäsenistä ovat huomattavat: 1. Gheorghe C.

(1845-98), valtiomies, liberaalisen puolueen jäsen,

1897-98 raha-asiainministerinä Sturdzan minis-

teriössä. — 2. Gheorghe Grigore C.

(s. 1837), valtiomies, konservatiivisen puolueen

johtaja, Komaanian suurin ja rikkain tilanomis-

taja; tuli 1870 oikeusministeriksi, sitten yleisten

töiden ministeriksi, 1875 raha-asiainministeriksi,

oli 1892 senaatin presidenttinä. 1899-1900 ja

1904-07 ministeripresidenttinä.

Canterbury [klinlnhari] (anglosaks. Canticara-
byiig = kentinmiesten linna ; roomal. D u r o v o r-

n u m, uuslat. C a n t u a r i a) , kaupunki (kreivi-

kuuta) Kaakkois-Englannissa Stour-joen varrella

Lontoon itäpuolella; 24,899 as. (1901). C. on
ICnglannin vanhimpia ja rakennustapansa puo-
lesta omituisimpia kaupunkeja, (suippokattoja.

piiätyikkuiioita, puisia parvekkeita). 8e on aina

iiorniannilais-valloituksesta (10G6) asti ollut Eng-
lannin kirkon ])ääarkkipiispan sija, vaikkakin
tämä nykyään tavallisesti asuu Lontoossa, Lam-
bethin linnassa. Kuuluisa on kaksinkertaisen
ristin muotoon (1174-1517) rakennettu katedraali.

Tähän on soviteltu monta engl. rakennustyyliä,
varsinkin normannilaista n. s. ,.perpendikulaari-

tyyliä". Täällä ovat m. m. kirkim alttarin edessä

murhatun arkkijiiisjian Thomas Becketin, ,,Mus-
tan prinssin", Henrik IV:n y. m. hauta- ja kuva-
patsaat. Muista rakennuksista mainittakoon Pyh.
Martin kirkko (jossa kuningas Ethelbertin kaste-
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malja), Pyh. Dunstanin (14:nneltä vuosis.)
kirkko, raatihuone, museo ja lähetystalo. St.
Aiigiistin's college.— C. harjoittaa vilkasta vilja-
villa- ja humalakauppaa, sillä on luja varusväki.

Canterburyn katedraali.

— Sadun mukaan Rudilibas perusti C:n n. 900
e. Kr. Silloin sen nimeuä oli Caerther 1. Caer-
kent (Kentin kaupunki). Jo roomalaisten tul-

lessa Englantiin se oli huomattava ja 6:nnen
vuoiis. loppupuolella se oli Kentin anglosaksi-
Iäisten kuningasten hallituspaikka. (W. S-7n.J

Canterbury Tales [käntabsri teilzj. 1. Eng-
lantilaisen kirjailijan Geoffrey Chaueer'n (ks. t.)

jiääteos. — 2. Sophia ja Harriet Lee [lij sisar-

ten kirjoittama 5-nidoksinen novellisarja (Lond.
1797-1805, ja myöh.) . ks. Lee. ./. E-l.

Canth, Ulrika V i 1 h e 1 m i n a (Minna)
(1844-97), kirjailijatar, syut. Tampereella maa-

lisk. 19 p:nä 1844.

Isä, Kustaa Vilhelm
J o h n s s o n, oli mes-
tarina Tampereen puu-
villatehtaassa, äiti o.

.s. Arehelin; molem-
mat hämäläistä talon-

I
uikaisjuurta. Min-

i.un ollessa 8-vuotias

perhe muutti Kuo-
pioon, jossa isä alkoi

l^tää lankakauppaa.
Ijtär kävi siellä

ruotsalaisen tyttökou-
lun. V. 1863, jolloin

lyväskylän seminaari
Minna Canth. avattiin, Minna Johns-

son meni sinne oppi-
laaksi. Syksyllä 1805 hän joutui naimisiin opet-
tajansa lehtori Johan Ferdinand Canthin kanssa.
Jliehensä kuoltua 1879 Minna muutti seitsemän
lapsen kanssa Kuopioon, jossa otti haltuunsa
isänsä perustaman kaupan.
Minna Canth joutui aikaisin käytännölliseen

elämään perheen tukena. Mutta keskellä joka-
päiväistä aherrusta hän hankki itselleen tilai-

suutta kirjailemiseen. V:sta 1874 alkaen hän
kirjoitti inncsta hehkuvia kirjoituksia varsinkin
raittitisasiasta miehensä toimittamaan sanoma-
lehteen Keski-Suomi. Nämä aiheuttivat hänen
puolisonsa erottamisen lehden toimituksesta.

47. Painettu «,,(,09.

1474

Ensimäiset novellisepitelmänsä hän julkaisi
1878 perustetussa Päijänne lehdessä, jonka toi-
mittajaksi lehtori C. oli tullut. Samassa leh-
dessä hän myös julkaisi innokkaita kirjoituksia
naisasiasta. V. 1878 ilmestyivät itsenäisenä ko-
koelmana „>fovelleja ja kertomuksia" hilneu Päi-
jänteessä julkaisemansa novellit. Vaikka niissä
kosketellaan elämän epäkohtia, on käsitystapa
kuitenkin valoisa. Björnsonin ihanteelliset maa-
laiskuvaukset, joista lähinnä Minna C. suo-
mensi „Päivärinteen Synnöven", näyttävät vai-
kuttaneen häneen. Suomalaisen teatterin vierailu
Jyväskylässä 1S7S innostutti hänet yrittämään
näytelmäkappaletta. Tämä näytelmä, ..Murto-
varkaus", valmistui kuitenkin vasta hänen jou-
duttuaan leskeksi ja esitettiin Suomalaisessa
teatterissa ensi kerran 23 p. helmik. 1882. Me-
nestyksen innostuttamana hän kirjoitti saman-
hiontoisen teoksen, 3-näytöksisen maalaisidyllin
„Roinilan talossa" (1883). Molemmissa kappa-
leissa on vilkasta kansanelämän kuvausta ja
originelleja henkilöitä. Lähinnä seuraavina vuo-
sina Minna C. innokkaasti taisteli julkisuudessa
(varsinkin Valvojassa) naisasian puolesta. Tämä
into purkautui esiin draaman muodossa „Työ-
miehen vaimossa" (1885). Siinä näkee, että teki-
jiitär oli joutunut keskelle ajan aatevirtauksia.
Hän sai vaikutuksia Ranskan ja Skandinaavian
kaunokirjallisuudesta, etenkin Ibsenistä. Hän
oppi katsomaan maailmaa terävästi, näkemään
ristiriidat syvä.sti ja kirjoittamaan niin, että lu-

kija n ä k i todellisuuden edessään. Uusi natura-
listinen käsittelytapa ja uudenaikaiset jyrkät
mielipiteet (varsinkin naiskysymyksessä) sovitet-
tuina läpeensä suomalaiseen kansanelämän ku-
vaukseen olivat niin valtava uutuus yleisölle, ettei

,,Työmiehen vaimoa" pitkiin aikoihin kyetty ar-
vostelemaan tyynin mielin. Minna C:n seuraavat
teokset ilmaisevat, että hän lakkaamatta terästi
havaintojansa, keskittäen ne yhteiskunnan nur-
jiin puoliin. Novelli ..Hanna" (1886) kuvaa su-

rullista suomalaista tyttökohtaloa keskisäädyn
piiristä. ..Köyhää kan.saa" (1886) on novelli,

lossa työmiesperheen kurjuutta kuvataan räi-

keillä värillä, tendenssimäise.sti. ..Salakari"

(1887) on koe esittää aviouskottomuus-taritiaa
suomalaisissa puitteissa. ..Kovan onnen lapsia"
(1888) hämmästytti etenkin radikaalisuudellaan,
joka näytti tahtovan todistaa, että yhteiskunta
on syyllinen, jos ..kurjalisto" tekee epätoivon-
tekoja. V. 1889 tekijätär julkaisi novellit ..Lain

mukann" ja ..Kauppa-Lopo". joista jälkimäinen
voimakkaan realisminsa ja syventyneen psykolo-
giansa vuoksi on hänen etevimpiä taideluomiaan.
Nämä teokset ovat jonkunlaisen kuohunnan

ajan ilmauksia Minna C:n kehityksessä. 1890-

luMilla tämä kehityskausi päättyy ja kirjailija-

tar siirtyy tutkimaan rauhallisemmin säätyläis-

piirejä. Silloin Minna Canth julkaisee ensin

näytelmän ..Papin perhe", jossa kuvataan elämän-
käsitysten taittumista vastakkain vanhoillisessa

maalaisperhnessä. V. 1892 ilmestyi kaksiniteinen
kokoelma enimmäkseen ennen julkaistuja ..Novel-

leja", joista muutnmat ovat synkän voimak-
kaita elämän ristiriitojen kuvauksia (niink.

..Lehtori Hellmanin vaimo" 1890. ..Epäluulo"

1891). Varsin merkillinen on novelli ..Agnes",

jossa asetetaan vastakkain kansan sivey.skäsit-

teislä tykkänään irroittunut ylimielinen kaunotar
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ja naiivit suomalaiset koti-ihmiset. Seuraava näy-
telmä „Sylvi" (1893) on koe psykologisesti sel-

vittää niitä sielunelämän syvänteitä, jotka näyt-
tivät tulleen ilmi eräässä vähää ennen tapahtu-
neessa hämmästyttävässä murhassa, ja samalla
leimuava vastalause nykyisen elämän sovinnai-

suutta vastaan. Kaksi 1-näytöksistä huvinäytel-

mää, „nän on Sysmästä" ja ,,Spiritistinen

istunto" (189.3), ja yksinäytöksinen perhekuvaus
„Kotoa pois" eivät tuo esiin uusia puolia Minna
C:n kirjailijakuvaan. Sitävastoin on nähtävästi
Tolstoin mahtavan ,,Pimeyden vallan" vaiku-

tuksen alaisena syntynyt näytelmä „Anna Liisa"

(1895) erinomainen näyte siitä, miten Minna C.

osasi luoda voimakasta omanmaan-tuntuista draa-

mallista elämää aiheeseen, joka ei ole uusi, ja

saada kansanelämän pohjalta esiin suuret siveel-

liset elämänkysymykset. Tämä näytelmä viittaa

siihen, että tekijätär oli saavuttanut tyvenen
kiisityksen ihmiselämän heikkouksista ja siveel-

lisistä voitoista.

Minua Canth on Aleksis Kiven jälkeen huoma-
tuin suomalainen näytelmäkirjailija ja niin hy-
vin dramatikkona kuin novellistina meillä ensi-

mäinen, jossa uudenaikaisen realismin aatteet ja

tendenssit murtautuivat voimakkaasti esiin. Hän
oli ensimäisiä uudenajan esitai.stelijoita, ei ehkä
niin suuri taiteilijana, muovailijana. kuin tien-

raivaajana, innostajana. — Minna C. kuoli Kuo-
piossa toukok. 12 p:nä 1897. [Minna Canth,
„Själfbi(if;rafi.ska meddelanden" (Noveller, auto-
riserad ölvers. af H. Lbg. 1894) ; Lucina Hagman,
„JIinna C';intliin elämäkerta" I (1906).] J. Jti.

Cantliarellus ks. Vahvero.
Cantliaris, kovakuoriai.ssuku pehmeäsiipisten

(Malacodcrmula) ryhmässä; useimmiten mustaa-
ja keltaisen- tai mustan- ja punaisenkirjavia
hyönteisiä; peitinsiivet pehmeät. Tavataan suurin
joukoin alkukesällä; syövät lehtikirvoja ja muita
hyönteisiä, jonka kautta ne tekevät hyötyä.
Musta, sametinkarvainen toukka, on myös raa-

telueläin; talvehtii mielellään kivien ja lehtien

alla ja tulee esille piilopaikoistaan varhain ke-

väällä lumen sulattua. Cantliaris nimellä on en-

nen kutsuttu myös /yi/ffn-sukua(ks. Espanjan-
kärpänen), ks. K o V a k u o r i a i .s e t. U. .S'-.s.

Canticum (lat. < co»f(('re = laulaa) , roomalai-
.sessa teatterissa laulavalla äänellä, huilujen säes-

tyksellä esitetty monologi ; — laulu, ylistyslaulu,

kiitosvirsi. — C. c a n t i e o r u m, ,,laulujen
laulu", s. o. (Salomonin) Korkea veisuu.

Cantilena //<"'/ (it.), lauluukaltainen sävelmä
soitinsiiveliyksessii.

Cantillon [kävli'lon], Richard (k. 1734),
engl.-ransk. taloustieteentutkija ja rahamies,
toimi 1710- ja 1720-luvulla pankkiirina Parii-

sissa; otti osaa m. m. John Law'n suuriin kei-

notteluihin ja hankki itselleen suuren omaisuu-
den; siirtyi sittemmin Lontooseen, jossa murhat-
tiin. C:lla on suuri merkitys taloustieteen his-

toriassa, syy.stä että hänen teoksensa „Essai sur
la nature du rommerce en general" (1755) on
tuntuvasti vaikuttanut fysiokraattien koulukun-
nan perustajan •Juesnay'n mielipiteisiin. J. F.

Cantique {IcKilcJ (ransk.), kiitosvirsi, ks.

Cantieum; myös hengellinen virsi yleensä.

Cauto (it., < lat. ra'>itiis). laulu ; b e 1 o a n t o,

..kaunis laulu", italialaiseen laulutapaan kuuluva
tasainen ja sulosointuinen äänenkäyttö. /. ii.

Canton [kiinlan]. 1. Yhdysvaltain usean kau-
pungin nimi. Suurin näistä on Ohiossa, 80 km
Clevelandista etelään; konetehtaita (maanvilje-
lyskoneita) ja läheisyydessä kivihiilikaivoksia.
oO,C67 as. (1900). — 2. Kaupunki Kiinassa, ks.

Kanton.
Cantor, Moritz (s. 1829) , saks. matemaa-

tikko, v:sta 1863 professorina Mannheimissa.
Hänen pääteoksensa on „Vorlesungen iiber die

Geschielite der Mathematik" (3 nid.) ; sitäpaitsi

liän on ollut aputoimittajana Schlömilchin aika-

kauskirjassi^ „Zeitschrift f. Math. u. Physik".
C. on kirjoittanut suuren joukon matematiikan
historiaa koskevia tutkimuksia. (Y. V. K.)

Cantii, Cesare (1807-95), it. historioitsija

ja kirjailija; tuli 1823 it. kielen ja kirjallisuuden
opettajaksi Sondrioon. 1827 Comoon ja 1832
Milanoon. Hän tuli tunnetuksi runoteoksellaan
„Algiso e la lega lombarda" (1828) ja historian-

teoksellaan „Storia della eittä e della diocesi di

Como" (1829). Teoksessaan „La Lombardia nel

seeolo XVII, commento storico ai Promessi Sposi
di A. Manzoui" (Milano, 1832) lausumiensa aat-

teiden johdosta C. joutui 13-kuukautiseen van-
keuteen. Vankilassa hän kirjoitti historiall. ro-

maaninsa ..Margherita Pusterla" (julkaistu 1837),
joka kuvaa vankilan elämää. C:n maine perus-
tuu pääasiallisesti häneu yleistä historiaa käsit-

televään teokseensa ,,Storia universale" (35 nid.,

julk. ensi kerta Torinossa 1837). Se on kokoon-
pantu etupäässä saksalaisten ja ranskalaisten
lähteiden mukaan, on kirjoitettu kirkolliseen

henkeen, mutta on muuten ensimäinen laatuaan
Italiassa, ja tuotti tekijälleen taloudellisen riip-

pumattomuuden. Toisessa pääteoksessaan „Storia
degli Italiani" (ensim. pain. Torino 1854, 6 nid.)

C. vaati italialaista valtiosopimusta Itävallan ja

paavin kanssa. C. on kirjoittanut useita muita-
kin vähemmänkokoisia historiallisia teoksia sekä
Italian kirjallisuushistorian: ,.Storia della lette-

ratura italiana" (Firenze, 1865). Suuren suosion
saavuttivat C:n lukuisat nuorison- ja kansankir-
jaset. C. on kirjoittanut runojakin, jotka ko-

koelmana ilmestyivät Firenzessä 1870. [Berto-

lini, ,,Cesare Canto e le sue opere", 1895.]

(J. n-i.)

Cantus (lat.) , laulu. ks. Canto. — C. f i r-

in u s, „määrätty laulu", kuoro- tahi urkusävel-
lyksen pääsävelmänä käytetty tuttu virren tahi

messun .sävelmä, joka vanhemmissa sävellyksissil

enimmiten esiintyi tenoriäänessä pitkin sävelin,

toisten äänten sitä säestäessä lyhytsävoleisin

kuvioin (c. f i g u r a t u s) .
— C. p 1 a n n s, „tasa-

mittainen laulu", nimitys keskiajan kirkkosävel-
mille, sen jälkeen kuin niitten alkuperäinen
rytmi oli hävinnyt ja niissä joka sävel laulettiin

yhtä pitkäksi. /. K.
Canulejus [<''•}: C a j u s, room. kansantri-

buuni, sai V. 445 e. Kr. aikaan kansanpäätöksen,
jonka mukaan patriisien ja plebeijien väliset

avioliitot tulivat laillisesti päteviksi.

Canutus Johaniis /-?!«'- -a'-/ (k. 1564), suom.
piispa, oli kotoisin Eurajoelta, tuli 1532 ylioppi-

laaksi Wlttenbergissä, ir>36 maisteriksi, ja nimi-

tettiin kotiin palattuansa Turun kirkkoherraksi
ja kaniikiksi tuomiokapituliin. V. 1556 hän
lähettilääni! kävi Venäjällä suuriruhtinaan luona.

Eerik XIV näyttää epäilleen C. J:ta Juhana
herttuan ystäväksi, koska syksyllä 1562 pani
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hänet viralta. 1563 hän kuitenkin tuli Viipurin
|>iis;i.iksi, mutta kuoli jo seur. vuonna. A'. G.
Canvass [känviisj (engl.), Englannissa: edus-

miebeksi pyrkivän äänteukeräily ; Ameriikassa:
virallinen ääntenlasku.
Canzone [-ntsö'-]. 1. Runousop., italialaisen

laulurunon vanhin muoto; provensilaisessa ru-

noudessa nimeltä „oanso" ja muinaisranskalai-
sessa „chanson"'. C. ou lyyrillinen runo, johon
kuuluu useampia säkeistöjä („stanze"), mitkä
säeluvultaan, runomitaltaan ja loppusointu-järjes-
tykseltään vastaavat toisiaan, ja mitkä tavalli-

sesti päättyvät lyhyeen loppustroofiin. Petrar-
can canzoneissa ei ole viittä vähempää eikä kym-
mentä enempää säkeistöä. Uudemmissa canzo-
neissa tapaa 20, 40, jopa 80 säkeistöä. Säkeistö
jakautuu enimmäkseen kahteen osaan, joista
edellisen nimi oli fronte, jälkimäisen sirima.
Lyhyellä loppustrooUUa on useita nimiä, kuten
riprena, coiigedo, cliiusa j. n. e. Tätä alkuperäistä
it. canzonea sanotaan tavallisesti Petrarcalai-
seksi canzoneksi (Canzone Petrarchescu), josta

16:nnen vuosis. lopulla ruvettiin poikkeamaan.
Tasso rupesi eri säkeistöjen sitomista varten
käyttämään kaikenlaisia runomitallisia ja loppu-
soinnullisia koristeita, joille hän antoi nimen
Catene (ketjuja) tai monili (kaulakoristeita)

.

Vielä mielivaltaisemmin menetteli Chiabrera,
jonka canzonentapaiset runot, joita hän itse

sanoi „canzonette"iksi, olivat kirjoitetut lyhyinä
sakeina ja säejaksoina ja mielivaltaisin loppu-
sointu-järjestyksin. Tämä runolaji raivaa tien

n. s. „Anacreontica" runoille. Mainittakoon vielä

n. s. Canzone Pimhirica 1. alla greca, n. s. Can-
zone a bullo. [Blanc. „Grammatik der italieni-

schen Sprache" (Halle, 1844).] J. Hl.
2. ilus. a. 15:nuellä ja 16:nnella vuosis. moni-

äänisestä, kansanomaisesta laulusävellyksestä
käytetty nimitys ; nyk. yksiääninen soittimen
säestettävä. — b. Soitinsävellys (urkuja y. m.
varten), jonka pääsävy on laulunomainen.

I. K.
Canzonetta [-ntsoiie'-}, pieni canzone (ks. t.).

Cap, niemi. ks. K a p.

Cape [keip] (engl.) , niemi. vrt. Kap.
Cape Breton [keip brein], saari Pohjois-Ame-

riikan itärannalla. St. Lawrence-lahden suulla,

10,409 knr, 97,625 as. (1901). Bras d'Or-lahti

jakaa saaren kahteen osaan, joista itäinen on
tasankoa ja tiheämmin asuttua kuin vuorinen
länsiosa. Saaren rikkauksista mainittakoon met-
sät, kivihiili, petroleumi ja rautamalmi. Väestö
harjoittaa ohran- ja perunainviljelystä, laivan-

rakentamista ja ennenkaikkea kalastusta. Rauta-
tie kulkee etelärannalta saaren poikki koillis-

rannalla olevaan pääkaupunkiin Sydneyhin.
Hyviä satamia. — Saari, johon rausk. siirtolaiset

ensin asettuivat asumaan, joutui 1758 Englan-
nille ja yhdistettiin 1850 Nova Scotian maa-
kuntaan. (V. V. F.)

Cape Coast Castle [keip kousf köslj, lujasti

linnoitettu kaupunki Englannin kultarannikko-
alueella, Afrikan Guinea-rannalla, 28,948 as.

(1901). Harjoittaa vilkasta norsunluu- ja palmu-
öljykauppaa. Sähkölennätinyhteydessä sisämaan
kanssa. Oli Cabo Corso nimisenä ensimäisiä por-

tugalilaisten kauppapaikkoja tällä rannikolla,

kuului sittemmin m. m. Afrikkalaiselle komppa-
nialle (ks. t.), oli v:sta 1664 brittiläis-atrikka-

laisten komppaniojen hallussa, kunnes 1844 jou-
tui Englannin valtiolle. (V. v. F.)
Cape Cod /keip kodj, Massachusettsin valtiossa

"ihdysvalloissa olevan niemimaan pohjoisin
kärki; niemimaa rajoittaa samannimistä lahtea.

Capella l-e'-J (lat. = ..vuohi'") , eusimäisen suu-
ruuden (o) tähti Ajomiehen tähtikuviossa.

Capella /-e'-/, Martianus Minucius
F e 1 i .-v ks. Martianus.
Capellanus [ä'n-J, kappalainen (ks. t.).

Capelle [-e'-], Jan van de (1625-79), holl.

merimaalaaja, etevä rannikkoseutujen ja sala-
main kuvaaja. Vesi hänen tauluissaan on joko
aivan tyynenä tai hiukan aaltoilevana, taivaalla
tavallisesti komeita pilvinniodostuksia ja yli kai-
ken hillityn lämmin, päivänpaisteinen värisävy.
Englannin kansallismuseolla on paras kokoelma
hänen taulujaan. F. L.
Capello [-c'-], Hermenegildo Augusto

de (s. 1839), port. Afrikan retkeilijä, oli 1860
erään retkikunnan mukana Angolassa, tutki
1877-79 maamiehensä Roberto Ivensin kera
Kuangon yläjuoksua ja kulki hänen kanssaan
1S84-S5 Mossamedeksesta Etelä-Afrikan poikki
Quilimaneen, Intian-meren rannalle. Matkaansa
ovat C. ja Ivens kuvailleet teoksissaan „De Ben-
guella äs terras de Jacea" (1881) ja „De Angola
ä Contra Costa" (1886). (V. v. F.)
Capet [-pe'] ks. K a p e t i u g i t.

Capetingit ks. K a p e t i n g i t.

Cap Hoorn ks. H o o r n.

Capistranus l-u'n-], Johannes (1386-1456)

,

it. munkki ja ristiretkensaarnaaja. Oltuaan
ensin lakitieteentutkija hän liittyi 1416 fran-
siskaanien n. s. observantteihin 1. fransi.skaani-
veljeskunnan ankarampaan ryhmään, jonka tar-
koitusperiä hän erinomaisella innolla ajoi. V.
1450 C. lähti saarnaamaan ristiretkeä turkki-
laisia ja hussilaisia vastaan onnistuen tässä
hyvin; 1456 hän ristisotajoukoUa tehokkaasti
auttoi Hunyadya turkkilaisia vastaan taistel-

taessa. C. julistettiin 1690 pyhäksi. K. O.

Capitaine {-te'nj (ransk.), kapteeni (ks. t.)

.

C a p i t a i n e d'a r m e s, Ranskan laivaväes.sä

aliupseeri, joka toimessa olevan upseerin käskyn
alaisena pitää huolta järjestyksestä ja hoitaa
aseita.

Capitaneus Finlandiae, „Suomen päällikkö",
käytettiin 1300-luvulla Suomen Turussa asuvan
käskynhaltian nimityksenä.
Capitano /-«'-/ (it., < lat. capMj = pää), pää-

mies; päällikkö, johtaja. — Italian „Commedia
deirarte"ssa eapitano oli sotilaspukuisena suun-
soittajana esiintyvä naamio.

Capite censi f-en-J (lat.), pään mukaan laske-

tut 1. verotetut, muinaisessa Roomassa varatlo-
mimmat kansalaiset, jotka olivat vapaat kaikista
veroista sekä Mariuksen aikaan saakka myös.
sotai'alveluksesta. ks. myös Proletar ii.

K. ./. n.
Capitis deminutio [deminu'-], muinaisrooma-

laisten keskuudessa täydellinen tai osittainen
etuuksien ja oikeuksien menettäminen. [Kriiger,

„C;eschichte der Capitis deminutio" bd I (Bres-

lau 1887).] K. J. H.
Capito (Köpfel), TVolfgang Fabri-

cius (1478-1541), Strassburgin ja Itagenaun
uskonpuhdistaja, oli v:sta 151.'i Baselin katedraa-
liusaarnaaja ja sikäläisen yliopiston jumaluus-
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opin prolossori. V. 1523 C. siirtyi Strassburgiin.

Oltuaan jo aikaisin luiraanistien vaikutuksille

alttiina ja tutustuttuaan uskonpuhdistuksen

miehiin C. pian luopui skolastisesta opetus-

tavasta ja v:sta 152-i alkaen liiiu on Strass-

burgin uskonpuhdistuksen johtomiehiä. Hiin

yhdessä Bueerin kanssa on „Confessio tetrapoli-

tanan"' tekijil. C. harrasti sovinnon aikaan-

saarnista reformeernltujen ja lutherilaisten kes-

ken. K. O.

Capitolinus 1. C. mons [-töLV-] (< Capi-

tffliam < lat. caput, gen. copids = pää) , Roo-

massa kukkula, jonka pohjoistörmällä oli linna

(a r x) ja etelätörmällä (varsin. Capitoliuni)

Juppiterin tempi>eli sekä tarpejilainen kallio

(ks. t.). Kukkulalle johti Pommilta mutkai-

leva tie (C 1 i v u s Capitolinus), Mars-ken-

tälle taasen ei muinaisuudessa ollut mitään
varsinaista tietä. vrt. K a p i t o 1 i o. [E. Rodo-

eanachi, „Le Capitole romaiu antique et mo-

derno'- (Varis 1005).] A'. J. 77.

Capitolium [ö'-] (lat. caput, gen. capitis =

pää). 1. Alkuaan <':n kukkulan eteläosa, sitten

sillä sijaitseva Ju|)pitorin temppeli ja myöhem-
min, varsinkin vanhan ajan loputtua, koko kuk-

kula (it. C a ra p i d o g 1 i o) . ks. K a p i t o 1 i o.

Koska Kooman C:a pidettiin koko uskonnon ja

valtiollisen elämän keskuksena, oli keisariajalla

useilla kaupungeilla, etenkin valtakunnan länsi-

osissa, myös C'apitoliumiusa.

2. Kongressirakennus Pohjois-Ameriikan Yh-
dysvaltain VVasliingtonissa. 7i. J. II.

Capitularia [ä'-] (lat.), kapitulaarit, fraukki-

laisten hallitsijain Karolingi-ajalla antaiiiat

säädökset (nimi johdettu niiden jaosta pienem-

piin osiinsa, cupilula). Vastaavista säädöksistä

käytettiin Merovingi-ajalla nimityksiä avctori-

tas, edictum, prccfptum. decretum, dcrrciia.

C. sisältävät hallinnollisen lainsäädännön, jonka

lähteenä on pääasiassa kuninkaallinen (keisaril-

linen) vallantäydellisyys, mikä jotenkin vastasi

roomalaista imperiiim käsitettä. Niitä oli kol-

mea lajia: 1) C. legibus addenda (addita)

,

pro lege tenenda tarkoittivat kansan-

lakien kehittämistä: niihin tarvittiin oikeastaan

vanhan tavan mukaan yhteisen kansan suos-

tunjus, joka lienee hankittu keräjillä; 2) C. p e r

se scribenda julkaisi kuningas joko yksin

tai myös neuvoteltuaan ainoastaan valtakunnan
kokoukseen saapuneitten ylimysten kanssa ; 3)

C. missorum olivat ohjeita kuninkaan lähe-

teille (missi) heidiin tehdessään tarkastusmat-

koja. C. ovat kirjoitetut latinankielellä. Van-

hin C:n kokoelma on n. v:lta 827. Frankkilaiset

kapitulaarit ou julkaissut Baluzius („C. regum
Franeorum", 1077; myiilienimin pain. 1780) ja

Pertz teoksessa „Monumenta Germania; historica"

1 ja 2, sekä paraiuic4ussa ])ainoksessa Boretius ja

Krause ja sittemmin v. Zeunier ja WedminghoIT
(1883-97). fSeeliger, ..Die Kapitularien der

Karolinger".] O. R.

Capo /-''-/ (it., < lat. cnpM< = pää), .sävel-

kap))aleen alku. •— Da c a ]) o [dakkiVpoJ (lyh.

d. e.), alusta, uudestaan, vielä kerran.

Capodimonte /-i/n-J, Napolin lähellä oleva

linna, joiikii alueelle Kaarle III perusti posliini-

tehtaan 1732. Tehdas siirrettiin myöliemniin

Napoliin, jossa lakkasi toimimasta 1806. Teh-

taassa valmistettua posliinitavaraa, jota hienot

maalaukset ja korkokuvat koristavat (aiheet

etupäässä meren eläinkunnasta), nimitetään

myös c a p o d i m o n t e k s i. Tehtaan merkki
on N (Napoli) tai R. F. (Real Fabbrica). C-
posliinia jiiljitelUiän paljon. (V'. v. F.)

Capodistria l-ix-] (roomalaisten J u s t i u o-

polis), kaupunki Itävallassa, Istriassa, 12 km
Triestistä etelään Triest-Parenzon radan varrella,

8,230 as. (1900), joista suurin osa italialaisia.

Kaupunki on rakennettu pienelle Adrian-meren

saarelle, jonka kivisilta yhdistää mannermaahan.
Sen rakennuksi.sta mainittakoon goottilainen

raatihuone ja vanha tuomiokirkko. Satama on

hyvä ja kaujipa vilkas. 8uuria suolatehtaita. —
Kuului 1278-1797 Venetsialle, jolloin oli venet-

sialaisen Istrian pääkaupunki. (V. v. F.)

Capodistrias, J o h. A n t. ks. K a p o d i s t-

r i a s.

Capotasto [-a's-] (it., oik. capo di tasto), kita-

raan (eli gilarriin) ja toisiin senkaltaisiin soit-

timiin kielien poikki kiinnitettävä levy, jonka

painosta kielien sointuva osa lyhenee ja ääni

kohoaa; käytettiin muinoin jouhisoittimiinkin.

7. K.

Capparis spinosa, k a p-

r i s p e n s a s. Välimeren
maiden okainen pensas,

jollii on sinivihreät, pui-

keat lehdet. Kukkapohjus
pitkä, joten hedelmä tulee

pitkä|ieräiseksi. Etikkaan
pantuja kukansilmuja käy-

tetiiän mausteena m. m.
kastikkeessa (kapriskas-

tike).

Cappel [-pe'l], Louis
(Ludovicus Cappel-
lus) (1585-1658), ransk.

kielentutkija ja raamatun-
kritikko, protestanttinen
pajjpi ja teol. professori Saumurissa, tunnettu
liepreankielisen raamatuntekstin ennakkoluulot-
tomasta, rolikeasta ja terävästä arvostelusta.

Iluonuitlavimmat teokset: „Arcanum puuctationis

revelatum" (Leyd. 1624) ja„Critica saera" (P'"'-

1(150: lialle 1775-86, 3 os.).

Cappella ks. A c a p p e 1 1 a.

Cappeller, Johann Wilhelm Karl (s.

1S40), tunnettu saks. sanskriitintutkija. v;sta

1875 Jenan yliopiston professori. Hänen huo-

mattavin teoksensa ou erinomainen .sanskriitin-

kielen sanakirja: „Sanskrit-wörterbuch"(Strassb.
1887; engl. painos, jota pidetään vielä parem-
pana: ,,A Sanskrit-English dictionary", Strassb.

1801). r. \V.

Capponi [-lY-], Cl i n o. markiisi (1792-1876), it.

oppinut ja politikko, vanhaa firenzeläistä aatelis-

sukua, liittyi aikaisin Italian kansalliseen liik-

keeseen, oli 1848 lyhyen ajan Toscanan pää-

ministerinä, toimi 1859 tehokkaasti Toscanan
yhdistämiseksi Sardiniaan ja tuli 1860 senaatto-

riksi. Heikosta näöstään huolimatta U. harjoitti

ahker.aa kirjallista tointa. Hänen pääteoksensa
on: ..Storia della republice di Firenze" (1875).

Capra (Int.), vuohi (ks. t.).

Capreolus ks. Metsäkauris.
Caprera l-rc'-]. .saari Välimeressä, Sardinian

koillisrannalla, 15,- km^ 721 as. (1901). Tullut

kuuluisaksi siitä, että se v:n 1854 jälkeen oli

spinosa.
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Garilialdin asuinpaikkana: täällä hän myös toi-

vomuksensa mukaan on haudattuna.
Capri [-ä-] (room. Caprea:), Napolin provins-

siin kuuluva vuorinen, jyrkkärantainen ja tuli-

per<äinen saari Italiassa, Xapolin-lahden eteläisen
niemen edustalla. Korkein vuori, Monte Solaro

raprin raiimkkna.

(5S5 ra yi. merenp.) , sijaitsee saaren etelä-osassa.

C:u tärkeimmistä tuotteista mainittakoon viini,

öljy ja etelänliedelmät ; ne eivät kuitenkaan riitä

asukkaiden elatukseksi. Keväisin ja syksyisin
(muutto-ajalla) C:n asukkaat harjoittavat ver-

koilla tuottavaa viiriäistenpyyntiä (40-70 tuh.
vuosittain) ; myöskin kalastusta harjoitetaan.

Ilmanala on leuto ja terveellinen. — Saaren
pääpaikat ovat C ja Anacapri. Jälkimäinen
sijaitsee 268 m yi. merenp.: aikaisemmin veivät
tänne vain kallioon hakatut (kreikkalais-aikai-
set) portaat, mutta 1876 rakennettiin kapea,
kiemurteleva ajotie.— C:ssa on myös paljon rau-
nioita Rooman keisariajalta, m. m. Augustuksen
ja vars. Tiberiuksen rakennuttamia (12) huvi-
loita. — Saaren monet luonnonihanat paikat
ja omituiset muodostumat houkuttelevat vuosit-
tain tänne n. 40,000 matkailijaa, joten matkai-
lijaliikenne nykyään pääasiallisesti elättää sen
asukkaita. Mainitsemista ansaitsevat vars. C:n
rannikolla olevat monet luolat, joista kuuluisin
on 1826 keksitty Sininen luola (ks. t.) . C.

on höyrylaivayhteydessä Napolin ja Sorrenton
kanssa. — Napoli (silloinen Neapolis) luovutti

C:n keisari Augustukselle. Se oli Tiberiuksen
vanhoilla päivillä hänen lempipaikkansa, missä
hän vietti viimeiset 10 elinvuottansa.

(W. S-m.)
Capriccio [-ri'tso] (it.), oikku, mielenjohde.

Mun. 1. 16:nnella vuosis. nimitys fuugantapai-
sille soitinsävcllyksille. 2. Nykyään: soitinsävel-

lys, jonka yleissävynä on yllättävien ja etenkin
rvtmillisesti omituisten aiheitten vaihtelu.

/. K.
Capricornus (lat.), kauris: tähtit., tähtikuvio

eläinradassa.

Caprifolium ks. L o n i c e r a.

Caprimulgus {-u'l-] ks. K e h r ä ä j ä 1 i n t u.

Caprivi l-i'fi], Georg Leo von (1831-99),
Icieivi. Saksan valtiokansleri, tuli 1850 upsee-
riksi, oli Itävallan so-

dassa 1866 yliesikun-

nan majurina, Rans-
kan sodassa 1870-71

10:nnen armeiakun-
nan yliesikunnan
päällikkönä; 1872 C.

tuli sotaministeriöön

palvelemaan: 1883

hän vara-amiraaliksi

nimitettynä sai hoi-

taaksensa sotalaivas-

ton hallinnon, jolla

alalla pani parannuk-
sia toimeen varsinkin
kehittämällä torpedo-

laivastoa; 1888 hän
nimitettiin 10:nnen
arnieiakunnan ko-

niontavaksi kenraaliksi

eronsa, kutsui keisari

fapn\ I

Sininen luola

Kun Bismarck oli saanut
Wilhelm II C:n Saksan

vnltiokausleriksi ja Preussin ulkoasiain ministe-

riksi ja ministeripresidentiksi. Siinä hän osoitti

vaUiomielien kykyä m. m. uudistamalla kolmi-
liiton 1891 ja tekemällä Saksalle edullisia kauppa-
sopimuksia : 1893 hän sai hyväksytyksi uuden
sotilaslain, jonka mukaan palvelusaika lyhennet-
tiin 2-vuotiseksi, mutta armeian lukumäärä rau-

han aikana lisättiin noin 80,000 miehellä. Ci

kurotettiin kreivinarvoon 1891 ; erosi 1894 val-

liokanslerin toimesta. A". O. L.

Capsella bursa pastoris ks. L u t u k k a.

Capsicum ks. Pippuri.
Capsius (G a V e 1 i a) , Margaretha (k.

1759), Suomen vanhin tunnettu maalaajatar, ro-

vasti Jaakko Gavelinin 1. Gaveliuksen (1683-
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1750) puoliso. Hänen maalauksiaan ovat m. m.

Pieta isaareu maaseurakunnan kirkossa oleva,

llerrunehtoollista esittävä alttaritaulu sekä

Koivulahden kirkossa säilytetty piispa Witten
muotokuva, [ks. „Biografisia tietoja Suomen nai-

sista", Hels. 18UG.]

Capsula (lat.), kapseli, verho. 1. Anat. C.

a (1 i p o s a, munuaista ympäröivä, höllästä rasva-

kudoksesta muodostunut peite ; c. externa ja

i n t e r n a, kaksi aivoissa olevaa muodostumaa,
joista edellinen rajoittaa ulkopuolelta ja jälki-

mäinen mediaali- 1. sisäpuolelta, n. s. nucleus

Icniifurmintii.

2. Farmas., kapseli, kotelo ; capsulae elas-
t i c se, pehmeät (elastiset) lääkekapselit.

M. OB.
Captatio benevolentiae [-tä'- -le'n-] (lat.)

,

mioliliyvän t. suosion tavoittelu ; nimitystä käyte-

tään erittäin jostakin puheen osasta tai kään-
tee.stä, jolla kuulija tahdotaan saattaa mielen-

kiinnolla puhetta seuraamaan. K. J. H.
Capua. 1. Muinaisuudessa Campanian pää-

kaupunki ja lähinnä Koomaa Italian suurin kau-
punki, alkuaan oskilainen yhteiskunta, joutui

samnilaisten valtaan 423 e. Kr. sekä liittyi Roo-
maan 343, johon se yhdistettiin Appiuksen tiellä

(Via Appia) 312 e. Kr. Toi-sen puunilaissodan

aikana C. luopui Hannibaliu puoleen 216 Canna;u
taistelun jäljestä, mutta joutui 211 takaisin roo-

malaisten haltuun sekä menetti itsehallintonsa

ja maa-alueensa (Ager-campanus). Tunnettu
rikkaudestaan ja ylellisyydestään; vielä keisari-

ajalla mahtava. Sittenkuin saraseenit hävittivät

C:n S40 j. Kr., muuttivat sen asukkaat Casili-

numin ])aikalle, jolle antoivat Capuan nimen.
Vanhan C:n viereen kasvoi myöhemmin keski-

ajalla uusi kaupunki, nyk. Santa Maria di
Capua vetere. Siellä on osaksi säilynyt

amfiteatteri (suurin Italiassa Colosseumiu jäl-

keen, noin 30,000 katsojalle), vanhoja hautoja

y. m. [Nissen, „ltalische Landeskunde" II,i

(1902) ; Beloch, „Kampanien"(1890) .] K.J.H.
2. N y k y i n e n C, linnoitettu kaupunki Ca-

sertan provinssissa, n. 12,200 as., sijaitsee Vol-

turno-joen varrella; arkkipiis|>anistuin. C:ssa

on tuomiokirkko, muinaismuseo ja tykkiväen-
laboratori. Vahva varusväki. Harjoittaa vil-

kasta kauppaa. —Perustettu 856 j. Kr.; oli 9:n-

nestä vuosis. ruhtinaskunnan pääkaupunkina;
1058 normannit sen valloittivat. C. kuului 12:n-

nelta vuosis. Sisiliaan. (W. S-m.J
Capuana /-(''-/, Luigi (s. 1839), it. runoilija

ja kirjailija. Plänen runollinen esikoisensa on
nimeltä „Garibaldi". Salanimellä „rauuus" hän
julkaisi sonettikokoelman „Vauitas vanitatum".
V. 1SG4 hän asettui Firenzeen toimien sanoma-
lehlimiehenä ja teatteriarvostelijana. Teatteri-

arvostelujensa valikoiman hän on julkaissut ni-

mellä „I1 teatro contemporaneo" (Palermo, 1872).

C. on kirjoittanut joukon novelleja, joista mai-

nittakoon: ..Prolili di donne" (1877). „Homo"
(1883. laajennettu 1888), ,.Fumando"' (1889),

„Anime a uudo" (1900), „Delitto ideale" (1902).

Lisäksi C. on kirjoittanut naturalistiset romaa-
nit: „Uiacinta" (1879) ja „Profumo" (1890) sekä

miellyttävät sadut „C'era una voita" (1882) ja

„ll regno delle fate" (1883). Hänen teoksensa

„L'Isola del soIe" (1898) kuvaa Sisiliaa.

J. Hl.

Capuchon [-py-sö'J (ransk.), huppukaulus;
naisviitta huppukauluksineen.
Capus [kapy's], Alfred (s. 1858), ransk.

näytelnuln- ja romaaninkirjoittaja, synt. Aix'issä.

Aluksi hän julkaisi realistisia romaaneja, jotka

eivät herättäneet erityistä huomiota. Sen si-

jaan hän veti melkoista huomiota puoleensa

„Figaro" lehteen alkaen vuodesta 1893 kirjoitta-

millaan dialoginmuotoisilla poliittisilla satiireil-

laan. Hänen draamallinen esikoisensa oli „Bri-

gnol et sa Fille" (1895), jossa jo ilmenee hänen
taipumuksensa arvostella elämää ja ihmisten
vikoja suopeasti. Yhdessä huumorillisen kirjai-

lijan, Alphonse Allais'n kanssa C. julkaisi 1896
näytelmän „L'Innoceut", jossa vakavuus, leikil-

lisyys ja koomillisuus vuorottelevat, kuten usein

C:n nä3'telmissä. C:n ensimäinen huomattava
näytelmä on „Rosine" (1897). Siinä C. ilmenee

moralistina, kuitenkaan olematta tendenssillinen,

ja hän suuntaa ivansa niin sanottua säännölli-

sesti järjestettyä yhteiskuntaa vastaan. C;n seu-

raavista näytelmistä „Mariage bourgeois" (1898)

kuvaa raha-ahdingon ja entisten rakkaussuhtei-

den vaikeuttamaa porvarillista avioliittoa. „La
Bourse ou la vie" (1900) näytelmän aihe on köy-

hän perheen taistelu puutteiden kanssa ja sen ta-

kertuminen suurpohatan asioihin, siitä johtuvat

selkkaukset ja näiden lopullinen selviäminen —
C:n näytelmissä usein esiintyvä optimistinen

piirre. Näytelmä „La veine" (1901) asetti C:n
huomatulle sijalle nuoreu pariisilaisen näytelmä-
kirjoittaja-koulun riveissä. Siinä ilmenee C:n
parhaita kirjailija- ja dramaturgi-ominaisuuksia.

C:q tuotanto on erittäin runsas. J. B-l

Caput, mon. capita (lat.), pää; jonkun asian

alku, luku (kapitteli) ; aatelisen suvun päämies.
— C. f a m i 1 i a; 1. f a m i 1 i a s, suvun, perheen

päämies. — Capita jugata, kaksi yhdis-

tettyä päätä rahaan kuvattuina, joko kasvot

vastakkain, capita adv ersä. tai kasvot

toisistaan poiskäännettyinä, capita aversa.
— Per capita, pääluvun mukaan. — Q u o t

cai)ita tot sensus 1. sententiae, niin

monta mieltä kuin päätä.

Caput mortuuin (lat., = ..kuollut pää"). Näin
nimitettiin aikaisemmin sellaisia kemiallisissa

töissä saatuja jätteitä, joita ei osattu mihinkään
käyttää. Kykyään sanotaan C. m:ksi sitä epä-

puhdasta rautaoksidia, jota saadaan sivutuot-

teena valmistettaessa savuavaa rikkihappoa
rautavilitrilliä kuumentamalla. Siitä valmiste-

taan maalina käytettyä punamultaa. W. B.

Carabus, kovakuoriaissuku maakiitäjien(ks. t.)

heiuiossa. 12-50 nim:ii pituisia, nopeajalkaisia,

hyvin raatelevaisia hyönteisiä, joiden lennin-

siivet useimmiten ovat kokonaan surkastuneet.

Pyydystävät enimmäkseen öisin saalistaan, mutta
juoksentelevat usein päivälläkin aukeilla mailla,

teillä tai puutarhoissa. Syövät hyönteistoukkia,

simpukoita, kastematoja j. n. e. Ahdistettuina

ue itsepuolustukseksi ruiskuttavat takaruumiinsa
rauhasesta ruskeata, pahanhajuista nestettä.

Toukat ovat nopealiikkeisiä, vahvaleukaisia

raatelueläiraiä. Suomessa tavataan 12 lajia;

yleisimmät ovat: V. nemoralis, musta, pronssi-

kiiltoinen ; kummassakin peitinsiivessä 3 piste-

riviä; C. nitens, peitinsiivet metallivihreät,

mustaharjuiset ; C. gra ii ulat us, musta, tumman
tai vihertävän pronssivärinen, peitinsiivissä 3
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Caracalla. (Xapolin museossa.)

kyhmyriviä, joiden välissä on korkeat harjut

;

C. glabratus, musta, selkäpuolelta hieman sini-

hohteinen, peitinsiivet sileät, hyvin kuperat.
Etelämaiden vuoristoissa tavataan suuri joukko
isoja lajeja, jotka ovat huomattavat monimuotoi-
sen pintansa ja kauniin metallikiiltonsa kautta
ja ovat sen vuoksi saavuttaneet hyönteiskerää-
jien erityistä suosiota, ks. taulua Kovakuo-
riaiset. V. S-s.

Caracalla f-ca'-J 1. Caracallus, alk. B a s-

s i a n u s, v:sta 196 j. Kr. Marcus Aurelius
Antoninus (186-

217), Rooman kei-

sarina 211-217. kei-

sari Septimius Seve-
ruksen ja Julia
Domuan poika, saa-

nut nimensä käyt-
tämästään pitkästä
gallilaisesta vai-

pasta (caracalla).

Tultuaan isänsä
kuoltua 211 yh-
dessä veljensä Getan
kanssa Rooman hal-

litsijaksi C. jo

seuraavan vuoden
alussa murhautti

veljensä äitinsä sylissä sekä lukuisat hänen ystä-

vänsä ja kannattajansa. C. antautui etupäässä
irstaisiin huvituksiin sekä jätti hallitustoimet

kunnianhimoiselle äidilleen. Hän suosi kaikin
puolin sotaväkeään ja antoi Kooman kansalais-

oikeuden kaikille alamaisilleen 212. Tehtyään
mitättömiä sotaretkiä alamanneja ja chatteja
vastaan C. lähti Itämaille tehdäkseen Aleksanteri
Suuren tapaan valloituksia. Sitten kuin C. oli

toimeenpannut suuren verilöylyn Aleksandriassa
215 hän valmistautui sotaretkeen partheja vas-

taan, multa surmattiin huhtik. 217 lähellä Edes-
saa henkivartioväen päällikön Opellius Macri-
nuksen toimesta. — Roomassa C. lyhyessä ajassa

vv. 211-216 rakennutti suunnattoman kylpimön,
„C:n fh e T mii" ('I heiDKP Antoniniance)

,
jonka

mahtavat jäännökset rdidleen herättävät ihmet-
telyä ja mielenkiintoa. [H. Schiller, „6eschichte
der römischen Kaiserzeit" I.] K. J. H.

Caracallan thermit ks. Caracalla.
Caracas [-ra'-]. 1. Liittopiirikuuta Venetsue-

lan liittovaltiossa, Etelä-Ameriikassa ; 117
km', 211,092 as. (1907). — 2. Liittotasavallan
pääkaupunki yllämainitussa liittopiirikunnassa,

674 m yi. merenp., Silla de C:n rinteellä ja

n. 15 km satamakaujiungistaan La Guairasta,
johon rautatie sen yhdistää ; n. 75,000 as. Sen
monista komeista rakennuksista mainittakoon
Guzman Blancon teatteri, presidentin talo, parla-

menttirakennus ja tuomiokirkko. Yliopisto,

taideakatemia, museoita, teknillinen koulu y. m.
Kaupungissa on myös Bolivarin, \Vashingtonin
ja Guzman Blancon kuvapatsaat. Huomattava
teollisuus; saviastia-, saippua- ja tupakkateh-
taita. — Kaupunkia (perust. 1570) ovat maan-
järistykset hävittäneet 1812 ja 1900. V. v. F.

CarafEa [-ra'-], vanha napolilainen aatelis-

suku, johon kuului m. m. paavi Paavali IV
ja useita kardinaaleja; suku elää vielä.

Caragana, Leptimtnosce-heimoon kuuluva pen-
sas, ks. H e r n e p u u.

Carambolage (ransk. karä'bol(i'z), biljardi-
pelissä kahden pallon satuttaminen yhdellä is-

kulla.

Caran d'Aclie [karuda's], oik. nimi E m m a-

nuel Poire (1858-1909), ransk. pilakuvien
piirtäjä, eli nuoruutensa ajan Moskovassa ja
lähti kouluopintonsa päätettyään Pariisiin suo-
rittamaan sotapalvelustaan sekä jäi sinne. On
ollut erittäin tuottelias ja onnistunut pilakuvien
piirtäjä, julkaisten niitä pariisilaisissa lehdissä
ja sittemmin erityisinä albumeina. Taiteilija-

nimi Caran d'Ache („lyijykynä") on venäläistä
alkuperää. F. L.

Carassius ks. Kouri.
Caravaggio [-va'dzo], Michelangelo Me-

risi 1. Amerighi da (1569-1609), it. taide-

maalari, saanut nimensä
syntymäkaupunkinsa

Caravaggion mukaan.
Hänen aikaisemmissa
teoksissaan on venetsia-

laisen taiteen vaikutus
selvästi havaittavissa
mitä aiheenvalintaan ja

värinkäsittelyyn tulee,

mutta pian hänen raju,

intohimoinen luonteensa
nousi sekä ajan kaava-
maista ihanteellisuutta
että myöskin sen eklek-
tistä (valinnaista) taide-

käsitystä vastaan. Seik-
kailuja ja tappeluita ha-
kien hän kulki toisesta Caravaggio.

Italian kaupungista toiseen, ja katu- ja sntilas-

eläniän hillittömien veikkojen parista hän tapasi
parhaat aiheet tauluihinsakin. Siten hänestä tuli

16:nnen vuosis. italialaisen naturalistisen koulun
perustaja. Niin laatukuvissaan kuin uskonnol-
lisissa maalauksissaankin hän käsittelee joka-
päiväisestä elämästä otettuja aiheitaan voimak-
kaasti ja intohimoisesti, jopa joskus raa'astikin,
milloin todellisuus ja esitettävien luonteenkuvaus
sitä vaati ; sopusuhtainen ja hieno kauneus ei

ollut hänen taiteilijaluonteensa mukaista. Hänen
vurinkäsittelyssään ilmenee aiheenmukainen
muutos; aikaisemmat teokset ovat viritetyt

venetsialaisten sopusointuisen väriä steikon mu-
kaan, myöhemmissä hän viskoo rohkea.sti räi-

keitä valokohtia tummalle taustalle saaden siten

aikaan .synkän voimakkaita vaikutelmia. — Sil-

loisen mehuttoman ja voimattoman ihanteellisen

taiteen rinnalla hänen maalauksensa tekevät pir-

teän ja virkistävän vaikutuksen. Tunnetuin
hänen tauluistaan on Pelipetturit (Dres-

denin museossa). F. L.

Carbo (lat.), hiili. — C. a n i m a 1 i s, eläin-

hiili. — C. vegetabilis, lehtipuista saatua
hiiltä, jota käytetään hammaspulverina.
Carbonado [-&'-], yniner., musta, amorfinen,

läpinäkymätön timanttilaji. Tavataan Brasi-

liassa toisinaan aina 1,000 karaatin painoisina

palasina. C:lla on sama kovuus kuin tavallisella

kiteisellä timantilla, jonka tähden sitä paljon

käytetään kivenporauskoneissa ja timanttien

hiomiseen. (W. B.)

Carbonari [-nä'-] (it., oik. „sydenpolttajat")

,

salaisen valtiollisen Carbonara nimisen yh-

distyksen jäsenet. Se syntyi Abruzzien ja Ka-
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iabriau vuoristossa ranskalaisen herruuden val-

litessa Napolissa (luultavasti noin 1807) ja oli

yhteydessä vapaamuurari-liiton kanssa. Nimi-
tyksensä se lainasi sysien poltosta, jota niillä

seuduin paljon harjoitettiin. Restauratsionin

jälkeen 1815 C. suuntasivat toimintansa valtiol-

lista taantumusta vastaan ja heidän tarkoituk-

senaan oli saada aikaan Italiassa kansallinen yh-

teys ja vapaa valtiomuoto. Jä5!eneksi-ottoon

kuului mystillisiä menoja, ja seura toimi suu-

rimmassa salaisuudessa. Kokouspaikkoja nimi-

tettiin barracca (maja). ..sudella" tarkoitettiin

reaktsionia, toisiansa jäsenet nimittivät „hy-

viksi serkuiksi". Napolissa sanotaan Carbona-
ralla 1816 olleen 16,000 jäsentä ja muuallakin
sillä oli kannatusta. Sillä oli suuri merkitys
1820 ja 1821 vuosien vallankumouksellisissa liik-

keissä Napolissa, Kirkkovaltiossa ja Piemon-
tessa. Bourbonien paluun jälkeisenä aikana oli

myös Ean.skaan syntynyt useita salaisia seuroja,

jotka liittyivät Carbonaraan. Kuu Italian vallan-

kumouksen kukistuksen jälkeen 1820-luvun alussa

kaikki It.iliau hallitukset julistivat osallisuuden

tässä yhdistyksessä valtionkavallukseksi, tuli

Pariisi „Charbonnerie"n keskustaksi, ja se muut-
tui nyt pääasiassa ranskalaiseksi seuraksi. Se

oli tarkoin järjestetty ja jaettu osastoihinsa,

joista kuhunkin pienimpään, niinsanottuun v e n-

taan kuului korkeintaan 20 jäsentä. Keskus-

hallitus oli Pariisissa. Jokainen jäsen tunsi

tavallisesti vain oman „ventansa" jäsenet. Salai-

suuden rikkomista uhattiin kuolemanrangaistuk-

sella. Heinäkuun vallankumouksen jälkeen 1830

moni jäsen liittyi Ludvig Filipin hallitukseen,

joten yhdistys hajosi. Tasavaltalaisten kesken

muodostui sen sijaan uusi yhdistys, C h a r b o n-

nerie d^^mocratiquo, joka halusi toteut-

taa Babeufin kommunistisia aatteita. Tästä ita-

lialaiset erosiv.at Mazzinin y. m. johdolla perus-

taakseen yhdistyksen .,Nuori Italia". G. Ii.

Carboneum, hiili.

Carborunduin ks. K a r b o r u n d u m i.

Carbunculus [hii'-] (lat.). karbunkkeli, erään-

lainen jalokivi.

Carcel ks. V a 1 o y k s i k k ö.

Carcer (lat.), vankila, karsseri (ks. t.). C
Mamertinus [i'-J (keskiaikainen nimi),

mamertiinineu vankila, alkuaan maanalainen

holvikammio (TidHanum) Kooman Capitoliu-

min rinteellä sekä useat maan päällä olevat

huoneet, käytetty vankilana (Jugurtha,

nan rikostoverit, \'ercingetori.\

y. m.). Koska C. M. krist.

perintätiedon mukaan oli apos-

tolien Pietarin ja Paavalin van-

kila Roomassa, muutettiin se

kappeliksi San Pietro in Car-

cere 1425 ja päälle rakennettiin

kirkko San Giuseppe de' Faleg-

nami 1.=i3n. K. J. H.

Carcharias ks. Haikala t.

Carcinoma (lat. < kreik.

karl:i'nO!i) ks. Syöpä.
Carcinus ks. L y h y t p y r s-

toiset ii y r i ä i s e t.

Cardaraine, 1 u h t a k a a 1 i,

kasvisuku ristikukkaisten hei-

mossa, ke.skikokoisia tai pieniä

yrttejä, joilla on parilehtiset, Cardamine pratensis.

Catili-

päätöpariset lehdet ja valkeat tai sinipunertavat
kukat. Suomessa 5 lajia, joista vesiperäisillä

niityillä, ojissa, rannoilla j. n. e. kasvava C. pra-
tensis, iso luhtakaali on yleisin.

Cardano [dä'-], Geronimo (1501-76), it.

matemaatikko, lääkäri ja filosofi, oli haaveellinen
renessanssiajan tiedemies, joka vietti levotonta
kuljeskelijaelämää. Hänen filosofiansa on sekoi-

tus uudenaikaisia aatteita ja lapsellista taika-

uskoa, astrologiaa y. m. llatemaatikkona hän
on tehnyt huomattavia keksintöjä, mutta n. s.

„Cardanon kaava" kolmannen asteen yhtälöiden
ratkaisemiseksi, jonka C. ensimäisenä julkaisi,

lienee kuitenkin oikeastaan N. Tartaglian kek-

simä, vrt. Cardanon rengas. A. Gr.

Cardanon rengas 1. ripustamistapa,
Cardanon keksimä tapa ripustaa esineitä siten,

että ne säilyttävät pystyn asennon huolimatta
ripustus-tuen liikunnosta ; käytetään etenkin
laivoissa kompasseja, lamppuja, ilmapuntareja,

y. m. paikoilleen asetettaessa. Keino on sellainen,

että ripustettava esine asetetaan sen paino-

pisteen yläpuolella olevan vaakasuoran akselin

varaan. Akselia kannattaa rengas, joka taas

kiertyy toisen edellistä vastaan kohtisuoran
vaakasuoran akselin ympäri. Y. Y. K.
Cardanus [du'-], Hieronymus ks. Car-

dano.
Caidia, aitat., mahansuu. ks. Mahalaukku.
Cardiaca (kreik. kardi'ä = sydän) , sydäntä

valivistavat lääkkeet. Niitä ovat digitalis ja

kamferi.

Cardiff [kiidifj, kaupunki ja kreivikunta (v:n

1S8S jälkeen) Etelä-Walesissa, Englannissa, Bris-

tol-kanavan varrella ja 3 km TafT-joen suulta,

187,020 as. (1907). Vielä 19:nnen vuosis. alku-

puolella C. oli vähäpätöinen kaupunki (2,000 as.),

mutta sijaiten kivihiilestä ja raudasta ylen rik-

kaassa seudussa se on nopeasti kasvanut. Ny-
kyään se on maailman eusiniäinen kiviliiilen-

vientipaikka. Satama on tilava. Kaupungin
alapuolella olevien telakkojen pinta-ala on 63 ha

< .iriiilTin linna. Pauiy lornfiniM'n.

ja nousuveden aikana pääsevät niihin suurim-
matkin laivat. Sen lisäksi on telakoita Barry-
saarella, 11 km C:sta ja Penarthissa, 3 km C:sta

etelään. Viimemainitut ovat kanavan kautta
C:n yhteydessä. Satamassa 1005 käyneiden lai-

vojen lastauskyky oli 11,814.599 tonnia (Lontoon
ja Liverpoolin jälkeen suurin). V. 1900 vastasi

tuonti (etupäässä viljaa, puuta ja rautamalmia)
arvolleen 105,? milj. mk, vienti 341.» milj. mk.
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Kivihiillä Tietiiu yksistään 331,s milj. mli ar-

vosta (n. '/s Britaunian koko kiviliiilimäärästä)

.

Suurin liike käy Ameriikan, Venäjän, Ranskan,
Espanjan, Turkin ja Austraalian välillä. — Kau-
pungilla, jonka sivistyslaitoksista mainittakoon
..(-oUejre". taiilekoulu, museo ja yleinen kirjasto,

on kaksi etukaupunkia, Roath ja Canbon.
V. V. F.

C. on yksi niitä Englannin satamia, joissa

suomalaiset merimieLet suurin joukoin ottavat
pestin englantilaisiin laivoihin. Lontoon suoma-
lainen meriraiespappi kokoo suomalaiset meri-

miehet hartaushetkeen norjalaisessa kirkossa
(AVest Bute Dock) joka kuukauden ensi keski-

viikkona. T. W-ri.

Cardinal von 'Widdern [fon], Georg (s.

1841), saks. sotilaskirjailija, 1882-87 Neissen
sotakoulun johtaja ; kirjoittanut useita eteviä

sotahistoriallisia teoksia, kuten ,,Die russischen
Kavalleriedivisionen und die Armeeoperationeu
im Balkanfeldzug 1877-78" (2 nid. 1878), „Hand-
bueh fUr Trujipenfiihrung uud Stabsdienst" (4 os.

1881-84), ,.Deutsch-französischer Krieg. Der
Krieg an den ruckwärtigen Verbindungen der

deutschen Heere und der Etappcndienst" (5 nid.

1893-9fl).

Cardinalia [-Ci'-] (lat.), mat. perusluvut.
Cardium (lat.). 1. Anat., sydänlihas, ks.

M y o f a r d i u m. — 2. Eliiint., h e r 1 1 a s i ra-

pu k k a, simpukkasuku. jonka kuoret ovat hert-

tamaiset. säteettäisesti vakoiset. Jalallaan pon-
nistaen eläimet tekevät melkoisia hypähdyksiä.
Euroopan rannikoitten C. cdH/f-lajia syödään
yleisesti etenkin Skotlannissa. Kuorista polte-

taan kalkkia.

Carducci [-äutsi], G i o s u ? (1836-1907)

,

ital. runoilija, s. 27 p. heinäk. 1836 Valdicas-
tellossa, Toscanassa,
vietti lapsuutensa
maalla, sai koulukas-
vatuksensa Firen-
7,1'ssä. o[iiskeli Pisassa
kielitiedettä ja tuli

1861 italian kielen

professoriksi Bolog-
naan. Jo aikaisin hän
aikakauskirjoissa jul-

kiiisi kirjallisuushis-

toriallisia tutkielmia
ja johdantoja it. kir-

jailijain teoksiin. En-
simäisen runokokoel-
mansa hän julkaisi

1857 nimellä .,Rime".
(.. carducci.

jjjji^,. seurasi ,.Juve-

nilia" (1863), joihin sisältyvät mainitut „Rime"
sekä 1865 runokokoelma ..Leviä Gravia". „Juve-
nilia" kokoelmassa hän on täydelleen klassillisuu-

den ihailija, etenkin Horatius esikuvana, ja mieli

täynnä oppositsioni-halua. .,Leviä Gravia" sar-

jassa jo rupeaa ilmenemään uudenaikainen C.

ja pistämään esiin itsenäinen runoilijapersoonal-
lisuus. Jo V. 1863 C. oli kirjoittanut ja 1865
salanimellään Enotrio Romano julkaissut
hymnin „Inno a Satana" (käännetty ruotsiksi

„Finsk Tidskrift"issä 1894), jossa hän esiintyy
vapaan ajatuksen ja uudenaikaisten aatteiden
profeettana. Li-säksi hän siinä ylistää kielteistä

perusvoimaa inhimillisen elämän ja edistyksen

liikevoimana. Joltisenkin ylei.skuvan C:n aikai-

semmasta runotuotannosta tarjoaa kokoelma
..Poesie di Enotrio Romano" (1871), jota seura-
sivat „Nuove Poesie" (1873). .,Giambie Epodi"
(1882) ja „Rime nuove" (1887). C:n rakkaus
roomalai.seen muinaisuuteen saattoi hänet klas-

sillisin ja loppusoinnuttomin runomitoin kirjoit-

tamaan runonsa „Odi Barbare" (1877), „Nuove
odi barbare" (1877) ja „Terze odi barbare"
(1889). Näiden oudot runomitat aiheuttivat
Italiassa paljon vastustusta ja väittelyä. C. on
paitsi runoteoksiaan julkaissut useita arvokkaita
kirjallisuushistoriallisia tutkimuksia. Hän on
etevimpiä Italian kirjallisia henkilöitä 19:nnen
vuosis. loppupuoliskolla. Italian kansa häntä
jumaloi. V. 1890 hän nimitettiin senaattoriksi

ja 1904, erotessaan Italian kirjallisuuden pro-

fessorin virasta Bolognan yliopistosta, hän edus-

tajakama riita sai 12 tuhannen liran vuotuisen
eläkkeen. [Louis fitienne, „Giosuö Carducci"
(Kevue d. d. Mondes, 1874) ; Chiarini, ,.Giosu6

Carducci, Impressioni e ricordi" (Bologna,

1901) ; Checchia, ,.Poeti, prosatori e filosofi" (Ca-

serta, 1900) ; Salveraglio, ,,Saggio di bibliografia

carducciana" (Rivistä d'Italia, 4:s nid., 1901).]

./. n-L
Carduus ks. Ohdakkeet.
Cardwell fJctlduel], Edward, lord (1813-

86), engl. valtiomies, valittiin 1842 parlament-
tiin, jossa kannatti Robert Peelin vapaakauppa-
politiikkia : oli 1852-55 kauppaministerinä ja sai

1854 hyväksytyksi ,,Merchant shipping act"in;

1859 66 hän oli vapaamielisen ministeristön jäse-

nenä, v:sta 1864 siirtomaiden valtiosihteerinä.

Viimemainitussa toimessa ollessaan hän edisti

siirtomaiden itsepuolustuksen kehittymistä. Sota-

ministerinä Gladstonen ensimäisessä ministeris-

tössä 1808-74 C. ajoi perille 1871 vuoden armeia-
reformin. joka m. m. poisti upseerinvirkain ostot

ja saattoi voimaan lyhyemmän palvelusajan.

Carelia [-ii'-]. Karjalan latinainen nimitys.

Carelicum jus ks. Karjalan oikeus.
Carelius [-e'-], N i c o 1 a u s M a g n i (k. 1632)

,

oli ainakin jo 1605 Viipurin koulumestarina, tuli

1616 Viipurin kirkkoherraksi ja hiippakunnan
jaon jälkeen sen tuomiorovastiksi. 1626 ehdo-

tettiin hän piispa Elima'uksen apulaiseksi ja

päiisi itse 1630 Viipurin piispaksi. Kruunaus-
valtiopäivillä 1617 C. oli papistomme edustajana.

Suurta intoa hän osoitti piispana ollessaan Inke-

rissä ja Käkisalmen läänissä asuvain kreikan-

uskolai.sten käännyttämisessä Lutherin oppiin.

K. R. M.
Carex ks. Sarat.
Carey [kiiarij, H e n r y (1669-1734) , engl. ru-

noilija ja laulunsäveltäjä. säveltänyt m. m. engl.

kansallislaulun Ord save the king (..Eläköön

armias — —
"), alkuaan Yrjö IT:n kruunaus-

kantaattia varten. /. K.
Carey [käJii]. Henry Charles (1793-

1879), amer. taloustieteilijä, harjoitti suurta

kirjiikauppa- ja kustannusliikettä vuoteen 1835.

jolloin rikkaana miehenä luopui liikkeestään ja

antautui yksinomaan kirjalliseen työhön. C. on
julkaissut suuren joukon teoksia, joissa hän
kehittää omia taloustieteellisiä teoriojansa ja

asettuu useissa tärkeissä kohdissa Englannin
vapaamielisen koulukunnan mielipiteistä poik-

keavalle kannalle. Erityisesti hän vastusti Ri-
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cardon maankorkoteoriaa koettaen Yhdysval-
loista saaduilla esimerkeillä todistaa, että vilje-

lykseen ensin otetaan väliimmin hedelmälliset

maat, joten maan tuottavuus aikaa myöten yhä
vain kasvaa. Malthuksen oppia väestön lisään-

tymisestä hän ei myöskään hyväksy väittäen,

että kulttuurin edistyessä ihmisten siitoskyky

vähenee ja että elintarpeet lisääntyvät nopeam-
massa suhteessa kuin väkiluku. Muuten hän oli

suuri optimisti, joka luuli, että sosiaalinen kehi-

tys itsestään oli lopuksi vievä onnellisiin ja

sopusointuisiin oloihin. Mutta vaikka hän
yleensä olikin sitä mieltä, että asiain oli annet-

tava mennä menoansa, niin hän kuitenkin puo-

lusti suojelustulleja vaikuttaen Yhdysvaltain
tullipolitiikan suuntaan. C. oli itsenäinen, mutta
epäkriitillinen tutkija. Hänen teoriansa herät-

tivät aikoinaan suurta huomiota, mutta ovat nyt
joutuneet unohduksiin. Niiden historiallinen

merkitys on siinä, että ne mainiosti kuvastavat
Y'hdysvaltain oloja 19:nnen vuosisadan alku- ja

keskivaiheilla. Tunnetuimmat hänen teoksistaan

ovat: ..Principles of political economy" (1837-

40) ; „The past, the present and the future"

(1848); „Principles of social science" (1858-59)

.

J. F.

Carey [k»3ri], William (1761-1834), engl.

lähetyssaarnaaja. C. oli alkujaan suutari ja sen

ohessa baptistisaarnaaja sekä koulunopettaja

;

James Cookin löytöretkikertomuksista hän sai

aihetta miettiä kristinuskon levittämistä paka-

noille. Hänen kirjoittamansa kirja kristittyjen

lähetysvelvollisuudesta sekä varsinkin hänen
saarnansa baptistipappien kokouksessa Notting-

hamissa 1702 olivat alkuna ..suureen lähetys-

herätykseen", josta nykyaikainen lähetystyö joh-

tuu. C. itse lähti vastaperustetun „Baptistien

lähetysseuran" ensimäisenä työntekijänä Intiaan
Kalkutan tienoille; Serampurissa hän perusti

koulun ja kirjapainon ja oli samalla v:sta 1801

sanskritin ja muiden itämaisten kielten profes-

sorina Fort-Willianiin korkeakoulussa. C. jul-

kaisi lukuisia filologisia teoksia (sanskritin, ben-

gaalin ja birman kielen kieliopin, sanakirjoja

y. m.) ja käänsi koko Raamatun bengaalin kie-

lelle sekä ainakin osia siitä useille muille Intian
kielille tai murteille; kaikkiaan ilmestyi hänen
toimestaan neljättäkymmentä käännöstä. C:n
toiminnasta alkaa uusi ajanjakso evankelisen

lähetyksen historiassa Intiassa. J. G.

Cargo 1. carga (esp., < lat. carricä'rr -

])anna kuorma), laivanlasti ; laivanlastista tehty

luettelo, jossa myöskin mainitaan lähettäjän ja

vastaanottajan nimet y. m. — Cargadori
(cargadööri) , henkilö, joka seuraa lastin mukana
valvoaksensa sitä matkalla ja myydäksensä sen

perillä, joskus myös ostaaksensa siellä uuden
lastin.

Carica papaya ks. Meloo n i puu.
Caries (lat.) , luuraätä (ks. t.) ; c. d e n t i u m,

hammasmätä.
Carillon [-riju'] (ransk.), useasta määrättyyn

sävelkorkeuteen viritetystä kellosta sommiteltu
kellosoitin, kiinalaisten musiikissa ammoisista
ajoi.sta käytetty, mahdollisesti sieltä hollantilais-

ten Euroo]ipaan tuoma; käytetään kirkontapu-
leissa etenkin Alankomaissa ja Englannissa,
myö.skin Venäjällä, sekä itsenäisenä kosketin-

soittimena tahi äänikertana vanhanaikaisissa

uruissa. Käytetään myös nimityksenä piano-

sävellyksille, joissa kellonsoittoa jäljitellään.

/. A'.

Carinae [-Vni], kaupunginosa muinaisessa
Roomassa, koillispuolella Forumia Esquilinus-

kukkulaan päin. ks. Rooma. K. J. H.
Carinatse, harjalastaiset, ryhmä lin-

tuja; rintalastassa korkea harja. Tähän kuulu-
vat kaikki muut nykyajan linnut paitsi strutsit.

Carinus (-V-J, Marcus Aurelius, Rooman
keisarina 283-284 j. Kr., keisari Caruksen poika,

tuli yhdessä veljen.sä Numerianuksen kanssa
isänsä kanssahallitsijaksi v. 282; isänsä (v. 283)

ja veljensä (v. 284) kuoltua yksinvaltias; sai

surmansa sotilaskapinassa erään upseerin kä-

destä Mcesiassa, Moravan luona, taistellessaan

Dioeletianusta vastaan. K. J. 77.

Carissimi [-i's-J, Giacomo (1604-74), it.

säveltäjä, varsinaisen oratori-tyylin perustaja;

hän kehitti erittäinkin resitatiivin muodostusta.
Hänen oppilaitaan olivat it. Alessandro Scar-

latti, saks. Kerii ja ransk. Charpentier. Miltei

koko elämänsä hän toimi kapellimestarina
eräässä Rooman kirkossa. 7. K.

Carita (it., < lat. cäritas), rakkaus, vars.

äidinrakkaus. Kuvaamataiteessa: äidinrakkaus
kuvannollisesti esitettynä.

Carlander [-a'n-J, Kristofer (1759-1848),

ruots. lääkäri. Tehtyään laivalääkärinä pitkiä

ulkomaanmatkoja C. asettui 1788 Göteborgiin
sotalääkäriksi ; tuli samana vuonna määrätyksi
lastenpäästötaidon apulaiseksi Tukholman ylei-

seen lastenpäästölaitokseen. Seuraavana vuonna
C. lähetettiin kuitenkin sotalääkäriksi Viaporiin,

josta hän 1791 palasi entiseen toimeensa Tukhol-
maan. V. 1792 C. perusti yhdessä muutaman
toverin kanssa „Societeten" nimisen lääkäriseu-

ran, joka — joskin se jo seuraavana vuonna jäl-

leen hajosi C:n muuttaessa pois Tukholmasta —
kumminkin on pideltävä ruotsalaisen lääkäri-

seuran ,,Svenska läkaresällskapet"in ensimäisenä
alkuna. C. oli sen jälkeen 20 vuotta ensimäisenä
k.Tupunginlääkärinä Göteborgissa ja saavutti

suuren luottamuksen ja maineen sekä lääkärinä

että kansalaisena ; hän muutti sitten Tukhol-
maan ja kutsuttiin 1812 Tiedeakatemian jäse-

neksi. C;n tohtorinvihkiäisten 50:nnen vuosipäi-

vän johdosta Ruotsin lääkäriseura lyötti kultai-

sen muistorahan hänen kunniakseen. M. 0-7?.

Carlborg, Henrik Johan (1694-1766).

pappi, valtio])äivämies, synt. Kokkolassa, tuli

ylioppilaaksi Upsalassa 1713. fil. maisteriksi 1719,

Vaasan triviaalikoulun konrehtoriksi 1721. När-

piön kirkkoherraksi 1730. Vv. 1746-47 hän oli

pappissäädyn edusmiehenä valtiopäivillä ja kuu-

lui m. m. Suomen asioiden deputatsioniin. Ollen

innokas myssy C. kallistui tuntuvasti Venäjän
puolelle ja lienee ollut tekemisissä Venäjän minis-

terin kanssa. Hänen poikansa meni Venäjän
]ialvelukseen palvellen virkamiehenä Viipuri.ssa.

A. R. C.

Carlen. 1. Emilie F 1 y g a r e-C. (1807-02),

ruots. kirjailijata"-, synt. Strönistadissa, missä
hänen isänsä, Rutger Smith (skotlantilaista

sukua), oli kauppias. V. 1827 hän meni naimisiin

piirilääkäri A. Flygaren kanssa, jäi leskeksi

1833. meni 1S34 kihloihin nuoren lakimiehen,

.r. K. Dalinin kanssa ja, tämän kuoltua tapa-

turmaisesti, 1841 J. G. Carl6nin kanssa naimi-
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Kmilie Flygare-Carit^n.

siin. J. V. Snellman kuului, oleskellessaan Ruot-
sissa 1839-42, rouva C:n likeiseen seurapiiriin.

Kirjailijatoimensa

rva C. alkoi 1838
julkaisemallaan ro-

maanilla „Valdemar
Klein''. Se on selk-

kaus-romaani, jolla

ei ole sanottavaa
merkitystä, mutta on
sujuvasti kirjoitettu.

Se saavutti menes-
tystä ja rohkaisi

kirjailijatarta jatka-

maan. Rouva C:n
romaanituotanto on
mitä runsain. Hänen
ensimäisen kehitys-

kautensa romaaneista
on mainittavin

„Skjutsgossen" (1841,
2 osaa), joka kuvaa köyhän ja rappeutuneen
aatelissuvun jäsenen kärsimyksiä ja joka oli

suunnattu silätyennakkoluuloja vastaan. V. 1842
hän julkaisi rikosjutturomaauin ,.Rosen pä Tiste-
lön", joka samalla on C:n ensimäinen saaristo-
romaani. Rva C:n myöhäisemmistä romaa-
neista mainittakoon: „Paul Värning" (1844),
„En natt vid Bullarsjön" (1847), joka herätti
suurta huomiota, se kun ruoski ulkokullaisuutta.
Kuusi vuotta C:n kynä lepäsi, häntä kun painoi
synkkä suru lahjakkaan poikansa, filosofian-

tohtori Edvard Flygaren kuoleman johdosta.
Vasta 1839-60 hän taas julkaisi suuren rannikko-
aiheisen romaaninsa „Ett köpmanshus i skär-
gärden", joka on hänen parhaimpia tuotteitansa.
C. uhrasi melkoisesti omaisuuttaan hyvänteke-
väisyystarkoituksiin ja stipendirahastoihin. —
C:n romaaneille on ominainen rikas mielikuvi-
tus, kekseliäisyys, tapausten taitava ryhmitys
ja juonen luonteva ohjaus. Tähän tulee lisäksi

huomattava realistinen kuvauskyky, joka mo-
nessa kohdin ennustaa myöhäisempää naturalis-
mia. Hänen romaaninsa ovat käännetyt useille

kielille. [B. Schöldström, . ,Emille Flygare-Carl^n"
(1888) ; K. Warburg, „Emilie Flvgare-Carlgn"
(Nord. Tidskr., 1892).]

2. Johan Gabriel C. (1814-75), ruots.
lakimies ja kirjailija, edellisen puoliso. 1846
hän julkaisi ..Romanser ur Svenska folklifvet"

ja 1870 „Samlade dikter". Runoilijana C. ei ole

suurimpia. Varsinaisen tuutehikkaan lyriikan
alalla hän kuitenkin on luonut runoja, jotka
osoittavat lämmintä, todelliselle runoudelle
avointa sydäntä. Vv. 1856-61 C. julkaisi Hell-

manin kootut teokset ja 1856 rouva Lenngrenin
runot sekä 1869 J. A. Wadmanin teokset. Vuo-
sina 1850-52 hän toimitti painosta „Svenska
Familjeboken. Läsning för hvar dag under äret",

jossa teoksessa hän tahtoi antaa ..kokonaiskuvan
isänmaasta, sen muistoista ja luonteista". Se
sisältää joka vuoden päivää varten kirjoituksen,
joka on jonkun Ruotsin tiedemiehen kirjoittama
(ollut meillä ilmestyneen .,Oman maan" esi-

kuvana). C. perusti 1845 kirjailijaklubin „Gröna
stugan". J. H-l.

Carleton [k(Vt3n], William (1794-1869),

irl. kirjailija. Toivioretki Lough Dergiin, n. s.

pyhän Patrickin kiirastuleen, aiheutti hänen

ensimäisen kirjallisen kokeensa. Suuren suosion
sekä yleisön että arvostelijain puolelta saavutti-
vat hänen kuvauksensa Irlannin kansanelämästä
ja oloista. Näiden nimenä on ,,Traits and stories
of the Irish peasantry" (1830). Romaani „Far-
dorougha the miser" ilmestyi 1839. 1841 C. jul-

kaisi uuden sarjan kertomuksia, joista yleisimmin
tunnettu on hupaisa luonnos „The misfortuues of

Barney Branagou". Poliittisessa ja kirkollisessa

suhteessa tendensillinen oli kertomus „Valentine
M'Clutchy" (1845, 3 nid.), sen tarkoitus kun oli

edistää Irlannin vapautumista ja puolustaa katoli-

laista papistoa. C:n muita teoksia: „Rody the
rover" (1854) ; ,,The black prophet", joka tarjoaa
järkyttävän kuvan irlantilaisesta nälänhädästä
v. 1846; „The clarionet" (1852); „Red Hall"
(1852) : „The evil eye" (1860) ; .,The doublo pro-
phecy" (1862). Hänen kuoltuansa ilmestyivät
vielä „The fair of Emyvale and the master and
scholar" (kertomuksia, 1870) ja „Farm ballads"
(1873). C. osasi aina myötätuntoisesti kuvata
maalaisten iloja ja suruja. C:ia käsittelevä teos:

0'Donoghue, „The life of William Carleton", 1896,

sisältää C:n oman kirjoittaman elämäkerran sekä
hänen kirjeitään. J. H-l.

Carlina [-1'-] ks. Ohdakkeet.
Carlino [-l'-J, eräiden ennen käytettyjen ita-

lialaisten hopea- ja kultarahain nimi ; esim. sar-

dinialainen kultaraha. C. oli arvoltaan n. 50 Smk.
Carlisle [knla'U]. 1. Cumberlandin kreivi-

kunnan pääkaupunki Pohjois-Englannissa, Ede-
nin varrella, lähellä Skotlannin rajaa, 45,480 as.

(1901). Kaupungissa on kaunis tuomiokirkko
(rak. n. 1100) ja vanha linna, jossa Maria Stuart
jonkun aikaa oli vankina. Piispanistuin. Sijait-

see kivihiilestä ja raudasta rikkaassa seudussa
ja harjoittaa huomattavaa puuvilla- ja nahka-
teollisuutta. Satamana Silloth Solway-vuonon
rannalla. — 2. Kaupunki Pennsylvaniassa Yh-
dysvalloissa, 9.626 as. (1900). Metodistinen col-

lege ja intiaanikoulu. V. v. F.

Carlos, Espanjan rxihtinaita. 1. Don Carlos
(1545-68), Espanjan infantti ja kruununperilli-

nen, Filip II:n ja hänen ensimäisen puolisonsa

Maria Portugalilaisen poika. Aikaisimmastä
nuoruudestaan saakka Don C. oli kivulloinen ja

osoitti myös heikkomielisyyden oireita. Vähitel-

len sentähden Filip alkoi miettiä hänen sulke-

mistaan pois perimys-oikeudesta. Toistaiseksi

Don C. kuitenkin tunnustettiin kruununperilli-

seksi, kihlattiin sukulaiselleen Anna Itävaltalai-

selle ja pääsi valtioneuvostoon. Mitä vanhem-
maksi hän tuli, sitä selvemmiksi kävivät kuiten-

kin todisteet hänen mielenhäiriöstään, jonka

ohessa hän vietti hurjaa elämää. Myöhemmin
tuli ilmi. että hän oli aikonut paeta Espanjasta

ja että hän oli vehkeillyt isänsä henkeä vastaan.

Yöllä vasten 18 p. tammik. 1568 Filip meni var-

tioineen prinssin huoneistoon, anasti hänen pape-

rinsa ja panetti hänet vankeuteen. Tämän jäl-

keen Don C. pysyi vangittuna kuolemaansa
saakka. Syistä eripuraisuuteen isän ja pojan

välillä kerrottiin paljon huhuja, esim. että Don
C. muka oli rakastunut emintimäänsä Elisa-

betiin, Ranskan Henrik II:n tyttäreen, missä

huhussa ei liene muuta perää, kuin että viime-

mainittu aikaisemmin oli ollut määrätty prins-

sille puolisoksi. — Tästä sai m. m. Schiller aiheen

„Don C."' nimiseen näytelmäänsä, jossa prinssiä
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muuten esitelään vapaudensankariua. [Maureu-
brecher, „Don Carlos".]

2. Don Carlos Maria Jos6 Isidoro
de Borbon y Borbon (1788-1855), tavalli-

sesti tunnettu Don C':n nimellä, Espanjan kunin-
kaan Kaarle lV:n toinen poika, oli 1808-14 vel-

jensä Ferdinandin seurassa Napoleonin vankina
Ranskassa, jonka jälkeen hän palasi Madridiin.
Kun hänen veljensä pysyi lapsettomana, oli Don
C:Ila lähin oikeus Espanjan kruunuun, ja hänen
puoluelaisensa toivoivat hänen saattavan katoli-

suuden ja yksinvaltaisen kuninkuuden entiseen

loistoonsa. Isabella prinsessan syntyminen 1830

teki hänen toiveensa tyhjiksi, kun Ferdinand
VII oli sitä ennen peruuttanut saalalaisen lain,

jonka mukaan vain miehisillä hallitsijasuvun

jäsenillä oli perimysoikeus kruunuun. Kun C.

pani vastalauseen tätä säädöstä vastaan, karkoi-

tettiin hän valtakunnasta. Ferdinand A'II:n kuo-
leman jälkeen 19 p:nä syysk. 1833 tunnustivat
Don C:n puoluelaiset n. s. karlistit hänet lailli-

seksi hallitsijaksi (,,Kaarle V"). Leskikuninga-
tar Kristiina, joka johti hallitusta, julisti hänet
kapinoitsijaksi ja C. sytytti 1834 verisen sisällis-

.sodan, karlistilaissodan, jota vaihtelevalla on-

nella käytiin vuoteen 1839. Silloin hänen täytyi

paeta Ranskaan, josta hän 1847 siirtyi Itäval-

taan. V. 1845 Don C. luopui oikeudestaan van-
himman poikansa hyväksi.

3. Don Carlos Luis Maria Fernando.
Asturian prinssi („Kaarle VI"), (1818-61), edel-

lisen vanhin poika, seurasi isäänsä sodassa ja

maanpaossa. Isänsä luovuttua oikeuksistaan C.

peri ne ja otti Montemolinin kreivin nimen. V.
18C0 hän nousi nuorimman veljensä Ferdinandin
seurassa maalle Espanjan itärannikolla ja huu-
datti itsensä kuninkaaksi. Don C. ei kuitenkaan
saavuttanut mitään kannatusta ja pelasti hen-

kensä vain nimenomaisen luopumuksen kautta
Isabellan hyväksi ; päästyään vapaaksi, hän pe-

ruutti sen tosin jälleen. Hän ei jättänyt jäl-

keensä lapsia.

4. Don Carlos Maria de los Dolores
Juan Isidoro Jos€ Francisco („Kaarle

VII") (1848-1909), edelli-

sen veljenpoika, infantti

Juan Carlos Maria Isido-

ron poika, tuli isänsä
luopumuksen johdosta,

joka Montemolinin krei-

vin kuoleman jälkeen oli

l)erinyt vaatimukset Es-

l)anjan kruunuun, 1868
karlistaiu päämieheksi ja

kruunun ta voit tajaksi

sekä nimitti itsensä Mad-
ridin herttuaksi. Hän
ilmestyi 1872 Espanjaan
ja sai kannatusta kar-

listilais-joukoilta ba.ski-

laisissa maakunnissa sekä
Don Carlos. marssi 2 p:nä toukok.

Veran kaupunkiin, mutta jo kahden piiivän pe-

rästä hänen tiiytyi voitettuna paeta Ranskaan.
Kuningas Amadeuksen luopumisen jälkeen hän
u.skalsi jälleen tulla Espanjaan (kesäk. 1873),

vahvisti baskilaisten maakuntain oikeudet (fue-

ros) ja anasti Estellan linnan, minkä teki val-

tansa ja sotaliikkeittensä keskustaksi, .\lussa oli

hänellä menestystä, mutta Alfonso XII:n tultua
kuninkaaksi 1875 ruvettiin kapinallisia anka-
rammin ahdistamaan. Helmikuussa 1876 oli

liike kukistettu. Don C. pakeni uudestaan Rans-
kan rajan yli. luvaten „onuellisemmassa tulevai-

suudessa" saattaa oikeutensa voimaan. G. R.

Carlowitz. Hans Karl von (1645-1714),

saksii, vuorimies (Oberberghauptmann). Jul-
kaisi V. 1713 kuuluisan teoksen „Sylvicultura
oeeouomica", ensimäisen kirjan, missä metsä-
taloutta käsitellään itsenäisenä, maanviljelyk-
sestä erotettuna taloudenhaarana. A. C.

Carlsberg-in laboratori, tan.sk. Kööpenhami-
nassa sijaitseva tieteellinen laitos. Sen perusti

lS7r> tehtailija J. C. Jaeobseu. Laboratorin
tarkoituksena ou kemiallisten ja fysiologisten

tutkimusten kautta luoda tieteellinen pohja
panimoteollisuudelle yleensä. Tätä silmällä pi-

täen se on jaettu kahteen osastoon. Molemmilla
osa.^toilla on johtajansa sekä useita apulaisia,

jotka tekevät tieteellisiä töitä. Carlsbergin labo-

ratorin johtajista ovat Kjeldahl ja E. Hansen
saavuttaneet maailmanmaineen. Laboratorin
hoito on nykyään Tanskan tiedeakatemian valit-

seman johtokunnan käsissä.

Carlsbergin panimot, suuri, Kööpenhami-
na.^^sa, Valbyssä sijaitseva olutpanimo, johon ny-
kyään kuuluvat sekä Gamle Carlsbergin että Ny
Carlsbergin panimot. Gamle Carlsbergin perusti

1847 tohtori J. C. Jacobsen, Ny Carlsbergin 1870
hänen poikansa Carl Jacobsen aivan edellisen

viereen. Molemmat panimot omistaa nykyään
Carlsbergin rahasto (ks. t.). Carlsbergin panimo
on Pohjoismaiden suurin ja täydellisin olut-

panimo. Perustajansa määräysten mukaan on se

pysynyt mallipanimona, jolla sekä tieteellisessä

että teknillisessä suhteessa on ollut johtava asema
olutteoUisuuden alalla. Panimon perustamisesta
saakka on siellä koetettu kaikkea uutta panimo-
teollisuuden alalla. Niistä monista parannuk-
sista, jotka Carlsbergin panimo on ottanut käy-
täntöön, mainittakoon tässä vain puiltaan hiivan
käyttö. Tällä keksinnöllä, josta kunnian niittää

t^arlsbergin laboratorin fysiologisen osaston joh-

taja professori E. Hansen (ks. t.) on ollut arvaa-
mattoman suuri merkitys olutteollisuudelle

yleensä. — Vv. 1906-07 C:n panimo valmisti

381,245 hl olutta ja tehtaan palveluksessa oli

1200 virkailijaa ja työmiestä. fir. B.)

Carlsbergin rahasto, suuri tansk. lahjoitus-

rahasto tieteellisiä tarkoituksia varten. Sen
perusti 1876 tehtailija, tohtori J. C. Jacobsen.

Perusrahastoon, 1 milj. kruunuun, lisäsi lahjoit-

taja 1887 yhtä suuren suiiiniau. .Taeobsenin kuol-

tua omistaa rahasto Gamle Carlsbergin panimon.
Rahaston tulot ovat käytettävät Carlsbergin
laboratorin (ks. t.) ylläpitoon sekä luonnontie-
tei'lli.'^li'ii, matemaattisten, tilosnfislen, historial-

listen ja kielitieteellisten tutkimusten edistä-

miseksi. C:n hallintoon kuuluu 5 jäsentä, jotka
Tanskan tiedeseura valitsee omien jäseniensä

keskuudesta. 1901 tämä rahasto sai lisäksi Ny
Carlsbergin panimon, kuitenkin eri osastona,

jonka tulot käytetään taiteen edistämiseksi Tans-
kassa. (\Y. R.)

Carlson. 1. Fredrik Ferdinand C.

(1811-87), ruots. valtiomies ja historioitsija,

nimitettiin 1875 historian dosentiksi Upsalaan,
oli VV. 1837-4(1 kunink. prinssien opettajana.



1497 Carlsson—Carlyle 1498

nimitettiin 1849 historian professoriksi Upsalan
yliopistoon. C. otti innokkaasti osaa valtiopäi-

vien töihin, ajaen edustajana vapaamielisiä pa-
rannuksia, ja kirkollisasiain ministerinä kaksi
eri kertaa (1863-70 ja 1S75-78) hän vaikutti suu-
resti Ruotsin koululaitoksen uuilistamiseksi. C.

on julkaissut useita historiallisia tutkimuksia
etenkin Kaarle XI:n ja Kaarle XII:n aikoja
käsitteleviä, sekä laajan 7 osaa sisältävän teok-
sen „Sweriges historia uuder konungarua af

pfalziska huset" (1855-85). A'. O. L.

2. Karl Fredrik Ernst C. (1854-1909),
ruots. koulumies ja historioitsija, edellisen poika,
dosentti LT]isaIassa 1880, historian, maantiedon
ja äidinkielen lehtori Göteborgissa 1883; oli

1890-93 Göteborgin korkeakoulun professorina.

Eduskunnan toisen kamarin jäsenenä hän on
tavallisesti liittynyt vapaamielisiin puolueisiin.

V. 1899 valtiopäivillä hän herätti kysymyksen
alkeisoppilaitdsten uudistamisesta ja otti sittem-
min tämän esityksen johdosta asetetun komitean
jäsenenä ansiokkaalla tavalla osaa sen ehdotuk-
sen valmistamiseen, jonka pohjall.a syntyi v;n
1904 koulureformi. V. 1904 hän nimitettiin vasta
perustetun alkeisoppilaitosten ylihallituksen pääl-

likök.si. C. on julaissut useita Kaarle XII:n
aikaa käsitteleviä historiallisia tutkimuksia sekä
maantiedon opjiikirjoja. 7v. O. L.

Carlsson, Wilheim (1834-75), kirkkoherra,
Huittisista kotoisin, tuli ylioppilaaksi 1856, pa-

piksi 1858 ja oli pappina m. m. Jämijärvellä.
Paitsi käytännöllisissä papillisissa toimessaan C.

oli muillakin aloilla harvinaisen uuttera mies,
m. UI. julkaisten useita kirjoja. Hänen pää-
teoksensa on ..Pyhä Raamattu tarpeellisilla seli-

tyksillä varustettu" (Turku 1872-76), josta kui-

tenkin osa jäi hänen kuolemansa tähden toisten

julkaistavaksi. Huomiota ansaitsevat myös hänen
pitäjänkertomuksensa Pirkkalasta ja entisestä

Ikaalisten pitäjästä y. m. C. toimitti niyö.'- „Hen-
gellistä kalenteria" (1869-75) ja „KristilIisiä

sanomia" (1871-75). il. S.

Carlsund, Otto Edvard (1809-84), ruots.

insinööri, opiskeli ensin matematiikkaa ja meka-
niikkaa Lundissa, työskenteli sitten konstruk-
töörinä Englannissa, toimi 1843-70 Motalan kone-
pajan johtajana. C. keksi suorastaan vaikut-

t.avan höyrykoneen, .suunnitteli useita höyrylai-

voja (myös kanuunavenheitä) , siltoja y. m.
V. 1870 C. asettui asumaan Tukholmaan, jossa

otti osaa valtiolliseen elämään ollen m. m. valtio-

päivämichenä.
Carludovica palmata, viuhkapalmun näköi-

nen pensas Etelä-Ameriikan koillisosi.sta. Sen
lelitisyistä palmikoidaan kuuluisat oikeat pa-

namaliatut (ks. t.).

Carlyle [IfiJatJ], Thomas (1795-1881), engl.

historioitsija ja kirjailija. Jo 1809 hän alkoi

Edinburghin yliopistossa opiskella matematiik-
kaa, filosofiaa ja vanhoja kieliä. 1814 hän lähti

Edinburghista, elätti itseään ensin koulunopetta-
jan.a ja vaatimattomalla kirjallisella työllä;

vasta 1822 hän sai parempipalkkaisen yksityis-

opettajanpaikan, jonka tuottamat runsaanlaiset

tulot tekivät hänelle mahdolliseksi jatkaa omia
opintoja. V. 1826 hän meni naimisiin Jane
Wel.sliin kanssa ja eli v:sta 1826 vaimonsa
vuokrakartanossa Craigenputtockissa ja v:sta

1834 Lontoon läheisyydessä olevassa Chelseassa.

T. Carl.vie.

Jo v:sta 1822 hän oli etupäässä harrastanut
uudenaikaista saksalaista kirjallisuutta; C. onkin
niitä, jotka kaikkein
enimmin ovat eng-
lantilaisille välittäneet

tämän kirjallisuuden

tuntemista. Muutamien
vuosien kuluessa hän
julkaisi englantilaisen

käännöksen Goethen
romaanista ,.Wilhelm
Meister" (Edinb., 1825,

3 nid.), Schillerin

elämäkerran (London,
1825) sekä valikoiman
englantilaisia kään-
nöksiä Goethen, Fou-
queu, Tieckin, Mu-
saioksen, Jean Paulin,
llotfmannin y, m. teok-
sista. .,Wilhelm Meister"-käännöksensä vuoksi
('. joutui kirjeenvaihtoon Goethen kanssa; hei-

dän välinsä olivat siitä alkaen mitä parhaat,
ja C:n ihailu Goetheä kohtaau oli suuri. Seu-
raava C:n huomattava teos oli nimeltään „Sartor
resartus, or life and opinions of Ilerr Teufels-
droeckh"' (1833-34), Tämä teos on ilmeisesti S3'n-

tynyt Jean Paulin vaikutuksesta, mutta kuvas-
taa myös C:n omaa henkistä kehitystä ja ivaa
Englannin yhteiskunnallisia oloja. Suuremman
vaikutuksen teki Carlylen ensimäinen historial-

linen teos, hänen Ranskan vallankumouksen his-

toriansa (,,The French Eevolution, a history",

1837, 3 nid.). Vv. 1837-40 C. piti Lontoossa
useita esitelmäsarjoja, joista sarja: ,,Historiassa
esiintyvistä sankareista, sankarienkunnioituk-
sesta ja sankaruudesta" (,,0n heroes, heroworship
and the heroie in history") ilmestyi painosta
1846. Näissä esitelmissä ilmenee selvästi Carly-
len silloinen historianfilo.sotinen katsomus. Hän
esittää niissä viisi sankari-tyyppiä, nimittäin

profeetan (Muhammed), runoilijan (Dante ja

Shakespeare), papin (Luther ja Knox), kirjaili-

jan (Johnson, Rousseau ja Burns) j,a hallitsijan

(Cromwell ja Napoleon). Kaikki historiallinen

edistys on hänen mielestään tällaisista Jumalan
armon suosimista henkilöistä riippuva. V. 1845

ilmestyi C:n huomattavin historiallinen teos

..Letters and speeches of Oliver Cromweir' (5

nid.), joka ensi kerran täydelleen teki tunne-

tuksi tuon puritaanisen valtiomiehen luonteen.

Tämän veroinen ei ole hänen teoksensa ,,The

liistory of Friedrich II, called Frederick tlie

Great" (1858-65, 6 nid.). Paralta englannin kie-

lellä kirjoitettuja elämäkertoja on hänen kir-

joittamansa ..The life of John Stcrling" (1851).

Kirjallisen tuotantonsa ohella C. harrasti poli-

tiikkaa. Hänen teoksensa ,.Latterday-pamphlets"

(ISöO) vastustaa rohkeasti valtiotalouden ja po-

litiikan alalla ilmenneitä atomistisia mielipiteitä.

Kirjoituksissaan „Chartism" (1839) ja ,,Past

and preseut" (1843) hän vaati työväen hyväksi

yliteiskunnallisia parannuksia ja jouduttikin

tällaisten reformien alkuunpanoa.
C. ei oikeastaan ole koskaan ollut populaari

sanan tavallisessa merkityk.sessä. Mutta tuskin

kukaan muu kirjailija on vaikuttanut niin suu-

resti maansa kirjallisuuteen ja koko henkiseen

kehitykseen. Varsinkin C:n korkeammalla iällä
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hänen ympärillensä kertyi yhä karttuva piiri

ihailevia eteviä miehiä. 1865 C. valittiin Gladsto-

nen seuraajana Disraeli'a vastaan Edinburghin
yliopiston rehtoriksi. Kun C. 1875 täytti 80

vuotta, osoittivat Englannin ja Saksan etevim-

mät miehet hänelle kunnioitustaan.
C:n kootut teokset ilmestyivät Lontoossa 1872-

74 (37 nid.). Hänen nunruudenteoksensa kokosi

Crockett (1897). C:n jälkeenjättämistä kirjoi-

tuksista J. A. Traude julkaisi valikoiman II e m i-

niscences (1881, 2 nid.).

[Hood, „Thomas Carlylc, philosophic thinker"

(London, 1875) ; Shepherd, „Memoirs of the life

and writings of Thomas C." (London, 1881, 2

nid.) , Mas.son, ,,Carlyle personnally and his writ-

ings" (London, 1885) ; Larkin, ,,Carlyle, and the

open secret of his life" (Lond., 1886) ; Oswald,

„Th. C, ein Lebensbild und Goldkörner aus sei-

nen VVerken" (Leip., 1882) ; v. Schulze-Gäver-

nitz, „C:s Welt- und Gesellschafts-Anschauung"

(2 Aufl. Berlin, 1897) ; Hensel, „Th. Carlyle"

(2 Aufl., Stuttg., 1902).] J. HL
Carmagnole [karmanjö'l] (ransk.). 1. Alku-

jaan nimitettiin tällä nimellä niitä Savoijista

kotoisin olevia nuorukaisia, jotka Pariisin ka-

duilla harjoittivat kengänkiillottajan, harjaajan,
nokikolarin y. m. ammattia. Sana johtuu näh-

tävästi Cnrniagnoliin kaupungista Piemontessa.
— 2. Laulu (siihen liittyvine tansseineen) Rans-
kan vallankumouksen ajalta. Sen sepittäjää ja

säveltäjää ei tunneta. Esiintyy ensi kerran 1792,

kun Ludvik XVI suljettiin Templen linnaan. —
3. Vallankumouksen aikuinen mekko.
Carmen (lat. mon. carmuia),, runo. O. s se c u-

1 a r e, vuosisatai.sjuhIaan kirjoitettu runo, esim.
Iloratiuksen (ks. t.).

Carmen Sylva, Romaanian kuningattaren
Elisabetin kirjailijanimi, ks. Elisabet.
Carmenta 1. Carmentis [-e'-J, alk. lähteen-

jumalatar, sitten synnytyksen, jonka kunniaksi
Roomassa vietettiin julila Carmentalia tam-
n-.ik. 11 ja 15 p:nä. C:n pyhäkkö oli lähellä

Porta Oarmentalista Capitoliumin juurella. Erään
tarinan mukaan C. oli Euanderin (ks. t.) äiti.

Carmer, Johann Heinrich K a s i m i r

von. kreivi (1721-1801), preussil. ministeri, tuli

1708 Sleesiau oikeusministeriksi ja 1779 suur-
kansleriksi ja ylimmäksi oikeusministeriksi

;

pani 1781-94 Suarezin avulla toimeen Preussin
oikeuslaitoksen uudistuksen sekä siviili- että

rikoslainsäädännön alalla. Hänen johdollaan
1791 loppuunsaatettu yleinen lakikirja julkais-

tiin 1794 nimellä ,,Allgemeines Landrecht".
Carmina Burana [-rä'-], kokoelma keskiaikai-

sia, enimmäkseen latiuaisia lauluja, joitten käsi-

kirjoitusta aikaisemmin säilytettiin Benedikt-
beuernin luostarissa Baierissa. nyt Munchenin
kunink. kirjastossa. C. B. ovat kuljeksivien yli-

oppilaitten (teinien 1. vagantien) kyhäelmiä 11-

12-13 vuosisadalta, ovat kieleltään, muodoltaan
ja sisällykseltään vaihtelevia, käsitellen papistoa,

rakkautta, yhteiskunnallisia epäkohtia y. m. ,Tul-

kaissut Schmcller (3 pain. 1894). [Hubatsch,
,,Die lat. Vagantenlieder des Mittelalters" (Gör-
litz 1870) ; Ehreiithal, ,,Studien zu den Liedern
der Vaganten" (Leipzig 1891).] K. J. U.
Camiinativa, aineet, jotka, vaikuttamalla suo-

listoon, ajavat kaasuja ulos ; suolen puhkuisuutta
helpottavat lääkkeet. M. 0-B.

Carnac [a'k], kauppala Bretagnen lounais-

rannikolla Morbihanin departementissa Rans-
kassa, kuuluisa lähellä sijaitsevista valtavista
esihistoriallisista kivijonoista (Carns, Vairns,
mistä paikan nimi johtuu) ja kaksinkertaisen
kivikehän jäännöksistä. Kivijonot ovat 1-5 m
korkuisista kivipatsaista laadittuja. Nykyään

on kivipatsaita yhteensä noin 1,200, mutta 1700-

luvuu alkupuolella on niitä ollut 4,000:n vai-

heilla. Ilmeisesti on puheenaoleva laitelma am-
moinen pyhäkkö, joko vainajain palvelukseen

liittyvä, kuten sen yhteydessä esiytyvät hauta-

kammiot (dolmenit, ks. t.) viittaavat, tai keltti-

lilinen auringontemppeli. Useimpain tutkijain

niukaan muistomerkki on kivikauden lopulta tai

aivan metallikauden alulta. J. A-io.

Camalliitti ks. K a r n a 1 1 i i 1 1 i.

Carneg^ie [käne'gij, Andrew (s. 1837);

anier. teollisuudenharjoittaja ja lahjoittaja. Koti-

maastaan Skotlannista

C. siirtyi vanhempiensa
mukana Ameriikkaan,
missä hän aluksi sai

taistella ankaraa taiste-

lua olemassaolonsa puo-

lesta, toimien m. m. läm-

mittäjänä ja sähkösano-
mien kantajana. Työl-

lään ja tarmollaan hän
kohosi vähitellen Penn-
sylvanian radan Pitts-

burgh-linjan johtajaksi.

Suuren omaisuutensa pe-

rustuksen hän laski osta-

malla suuren joukon
öljylähteitä, mitkä hän
taasen möi, voittaen
kaupalla suuren summan,
nissa 1868 hän perehtyi

mään (ks. t.) teräksen valmistuksessa ja perusti

Pittsburghiin suurenmoisen rauta- ja teräs-

valimon. Hankittuaan johtonsa alaisiksi useita

muitakin tehtaita, kaivoksia y. m. C. kykeni
taistelemaan jopa Ameriikan terästrustinkin

kanssa, mutta lopuksi hän möi kaikki tehtaansa

trustille (250 milj. dollarista) ja vetäytyi yksi-

tyiselämään. Jo ennen sitä C. oli usein kirjoi-

telmissa esittänyt mielipiteitään valtiollisista,

yhteiskunnallisista ja taloudellisista asioista.

Johtavat aatteet kaikissa hänen kirjoituksis-

saan ovat: osittain usko Yhdysvaltojen ja tasa-

valtaisen demokratian rajattomiin edistysinah-

dollisuuksiiu, osittain käsitys köyhyyden siu-

Andrew Carnegie.

Käydessään Englan-
bessemerin menetel-
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nauksesta ja rikkauden velvoituksista. Itse hän
on käytännössä toteuttanut oppejaan jakelemalla
omaisuuttaan tavalla, joka on tehnyt hänestä
maailman suurimman lahjoittajan. Ennen-
kaikkea hän on tehnyt lahjoituksia kansan-
kirjastojen ja kansausivistyslaitosten hyväksi.
Hänen antamillaan varoilla on m. m. perustettu
Pittsburghin Carnegie-instituutti, opisto, jossa

on teknillisiä kouluja, kirjasto, museo, konsertti-

sali y. m. ja samanlainen laitos Washingtoniin.
Myöskin yliopistoja hän on muistanut ; m. m.
hän 1904 lahjoitti 10,000 puntaa englannin kie-

len professorin viran perustamiseksi Göteborgin
korkeakouluun. [B. Alderson, „Andrew Carne-
gie"; Frigga Carlberg, ,,Andrew Carnegie, hans
lif och verksamhet".] E. M-a.
Carnegie-opisto ks. Carnegie.
Carnivora (lat., = lihansyöjät) ks. Petoeläi-

met ja Petokuoriaiset.
Camot [-n(j'}, Lazare Nicolas M argue-

rite C. (1753-1823), ransk. valtiomies, oli val-

lankumouksen alkaessa
kapteeni ; valittiin 1792
kansalliskonventtiiu. Ku-
ninkaan mestauksen jäl-

keen, jota C. oli äänes-

tänyt, hän valittiin 1793
yleishyvän valiokunnan
jäseneksi, saaden sota-

asiat hoitoonsa. Hän sai

kokoon 14 armeiaa (yht.

noin 500,000 miestä) , va-

litsi taitavasti niiden pääl-

liköt ja laati sotasuunni-

telmat. Voittojen aika al-

koikin nyt Ranskalle, ja

C. sai liikanimen „voiton

järjestäjä". V. 1795 hän
tuli direktoriksi, johtaen

yhä .sota-asioita; epäiltynä rojalistiksi hän tuo-

mittiin karkoitettavaksi, mutta pakeni Sak-
saan 1797. Bonaparte kutsui hänet takaisin
1799; 1800 C. oli sotaministerinä ja sen jäl-

keen v:sta 1802 tribunaatin jäsen v:een 1807,

jolloin .se lakkautettiin. V. 1814 vaaran hetkellä
Napoleon määräsi hänet Antverpenin kuvernöö-
riksi, jota kaupunkia hän urhoollisesti puolusti
siksi, kunnes Napoleon oli luopunut hallituk-

sesta. „Satapäiväisen keisarikunnan" aikana
C. oli sisäasiain ministerinä; kun bourbonit pala-
sivat, tuomittiin hän maapakoon 1816. C. kuoli
Magdeburgissa 1823; 1889 hänen luunsa siirret-

tiin Pantheoniin. C:n muistelmat „M^moires"
ilmestyivät 1861-64 ja „Correspondance gSnörale
de Carnot" 1892-97. [Bonnal, „Carnot d'apr6s

les archives etc".] K. O. L.

2. Nicolas Leonard Sadi C. (179G-

1832) , edellisen poika, ransk. fyysikko ja iusi-

nööriupseeri, otti lopullisesti eron sotapalveluk-
sesta kapteenin arvolla 1828, jonka jälkeen ryh-
tyi harrastamaan tieteitä, musiikkia ja runoutta.
V. 1824 hän julkaisi kuuluisan teoksensa „Mie-
telmiä lämmön liikuttavasta voimasta". Tässä,
käytännöllistä insinööritointa varten kirjoite-

tussa teoksessa C. osoittaa lämmön voivan suo-

rittaa työtä ainoastaan siirtymällä lämpimäm-
mästä kappalee.sta kylmempään, samoinkuin
veden tarvitsee työtä tehdäkseen pudota kor-

keammalta paikalta alemmas. Suoritetun työn

L. N. M. Carnot.

suuruus ei riipu lämpöä kuljettavan kappaleen
laadusta, vaan ainoastaan lämpötilan erosta.
Vaikkakin C. perusti tutkimuksensa siihen vää-
rään otaksumaan, että lämpö on ainetta, on
hänen käsityksensä säilyttänyt pätevyytensä
myöhemminkin, kun on ruvettu pitämään läm-
pöä liikkeenä (energiamuotona). Hänen jälkeen-
jättämistään, 1878 julkaistuista kirjoituksistaan
käy selville, että hän itsekin myöhemmin on joh-
tunut lämmön luonteesta viimemainittuun olet-

tamukseen. C:n periaate sisältää, Clausiuksen
1850 lähemmin muodostelemana, mekaanisen
lämpöteorian (ks. t.) pääväittämän. (V.V.K.)

3. Lazare Hippolyte C. (1801-88),
edellisen veli, valtiomies, kuului jonkun aikaa
saint-simonistien ryhmään, valittiin 1839 edus-
tajakamariin, jossa liittyi äärimmäiseen vasem-
mistoon. Helmikuun vallankumouksen jälkeen
C. oli vähän aikaa 1S4S opetusasiain ministerinä
esittäen m. m. lakiehdotuksen pakollisen ja mak-
suttoman kansanopetuksen toimeenpanemisesta.
Keisarivallan aikana hän valittiin lainsäätäjä-
kuntaan, mutta ei päässyt sen jäseneksi ennen-
kuin 1864 syystä, että hän sitä ennen oli kiel-

täytynyt vannomasta uskollisuuden valaa Napo-
leon lll:l!e. 1871-75 hän oli kansalliskokouksen
jäsenenä ja nimitettiin 1875 elinkautiseksi se-

naattoriksi; ou m. m. julkaissut: .,Expos6 de la

doetrine saint-siinonienne" (1830) ja isänsä
„suuren Carnofn" muistelmat. J. F.

4. Marie Franeois Sadi C. (1837-94),

Ranskan tasavallan presidentti, edellisen poika.
Insinöörinä hän suoritti monta tärkeätä työtä.

Saksan sodan aikana 1871 hänelle uskottiin
,,kansallisen puolustuksen" järjestäminen Nor-
inaadiessa; valittiin 1871 jäseneksi kansallis-

kokoukseen ja 1876 edustajakamariin, jossa hän
kuului tasavaltalaiseen puolueeseen. 1880-82 C.
oli yleisten töiden ministerinä ja 1885-86 raha-
asiainministerinä. Presidentti Grövyn erottua
C. valittiin presidentiksi 1887. Hän matkusteli
paljon, esiintyi loistavasti kaikissa juhlatilai-

suuksissa ja saavutti suuressa määrin Ranskan
kansan suosion. Eräällä matkallaan Lyon'issa

surmasi hänet italialainen anarkisti Caserio
1894. K. O. L.

Carnuntum [-u'n-], muinoin kelttiläinen kau-
punki Pannoniassa Tonavan varrella, idässä

Wienistä, lähellä nyk. Hainburgia, Rooman kei-

sariajalla tärkeä sota-asema, germaanien ja un-

karilaisten hävittämä. Muinaisjäännöksiä. [J. W.
Kubitschek, „Fuhrer durch Carnuntum" (3:s

pain., Wien 1894). List, ..Der Wiederaufbau von
Carnuntum" (Wien 1900).] K. J. H.
Caro [-Ö'], E Ime Marie (1826-87), ransk.

filosofi, v:sta 1864 professori Pariisissa, Ranskan
akatemian jäsen, oli spiritualistisen ja teistisen

filosofisen suunnan edustaja, taisteli teoksissaan

innokkaasti ajan naturalistisia aatevirtauksia

va.staan. Teoksia m. m.: „L'id6e de Dieu et ses

nouveaux critiques" (9 pain. 1894) ,
„Le matöria-

lisme et la science" (4 pain. 1883), „ProblSmes
de raorale sociale" (1876). A. Gr.

Carol I, Romaanian kuningas (s. 1839), saks.

Hohenzollernin ruhtinassukua, palveli v:sta 1857

upseerina Preussin armeiassa, valittiin 1866 Ro-
maanian ruhtinaaksi. Hänellä oli hallituksensa

alussa voitettavana paljon vaikeuksia, niin että

hän 1871 häntä vastaan syntyneen liikkeen joh-
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dosta aikoi luopua kruunusta. 1877-78 hän Venä-

jän liittolaisena otti osaa Turkin sotaan ja pa-

koitti Plevnaa piirittävien venäläis-romaanialais-

ten joukkojen ylipäällikkönä Osman pasan antau-

tumaan jouluk. 10 p. 1877. Jo sodan alussa C.

oli julistanut Romaanian itsenäiseksi ja 1881 hän
otti kuninkaan nimen; puoliso: Wiedin ruhtina-

tar Elisabeth (Carmen Sylva) ; koska tämä avio-

liitto on lap.seton, on Romaanian kruunun peril-

liseksi tunnustettu C:n veljenpoika Ferdinand

(s. ISGö). J- F.

Carola [-ö'-] (it.) ks. C a r o 1 e.

Carole [ro'l] (ransk. < kesk. lat. cora'ulaJ,

vanha ransk., iloisin, mutta hillityin liikkein esi-

tetty piiritanssi, joka suoritettiin .soololaulun

säestyksellä (Chanson de carole). Vastaava engl.

sana carol tarkoittaa hengellistä riemulaulua

(chrislmas carol, joululaulu). Sanan it. muoto

on carnla.

Carolina [-i-J, Pohjois-Ameriikan itäosassa

oleva rannikkoalue, jonka Sebastian Cabot löysi

1497. V. 1512 Ponce de Leon otti sen Espanjan

haltuun, mutta csp. asutus ei päässyt siellä kai-

kista yrityksistä huolimatta vakiintumaan.

V. 156i2 tuli maahan ranskalaisia uutisasukkaita,

jotka nimittivät maan kuninkaansa Kaarle IX:n
mukaan C:ksi. Pian espanjalaiset kuitenkin

karkoittivat ranskalaiset ja tämän jälkeen ma:v

oli autiona, kunnes sinne 1660 saapui englanti-

laista väestöä. V. 1729 Englannin hallitus otti

maan haltuunsa ja jakoi sen kahteen siirtokun-

taan, jotka Pohjois-Ameriikan vapautussodan

jälkeen liittyivät itsenäisinä valtioina Yhdysval-

toihin, ks. "P o h j o i s- ja Etelä-Carolina.
V. V. F.

Carolina l-i'-], lyhennys sanoista C o n s t i-

tutio criminalis Carolina (lyhennet-

tynä C. C. C), Saksan keisarin Kaarle V:n an-

tama ja valtakunnansäätyjcn Regensburgin val-

tiopäivillä 1532 valtakunnanlaiksi hyväksymä
n. s. „Peiuliehe Gerichtsordnung", joka oikeas-

taan tarkoitti oikeudenkäyntimenettelyn järjes-

tämistä törkeämmissä rikosasioissa, mutta sa-

malla sisälsi erityisiä määräyksiä erinäisistä

rikoksista ja niiden rankaisemisesta. C. jonka

edelläkävijänä oli Bambergin vuonna 1507 jul-

kai.stu rangaistusjärjestys eli u. s. B a m b e r-

g e n s i s, pysyi suoranaisesti tai välillisesti

aina 18:nneri vuosis. keskipaikkeille saakka Sak-

sassa vallitsevana rikoslakikirjana, mutta sano-

tusta ajasta lähtien sen voimassaoleniisalue alkoi

Saksan eri valtioiden rikos- ja rikosprosessi-

lakien kautta yhä enemmän supistua, kunnes
Saksan uusi valtakunnanlain.säädäntö työnsi sen

kokonaan tieltään. Carolina-julkaisuista mainit-

lakoon Zöpdin (3:.s painos, Leipzig 1883) toimit-

tama sekä Kohlerin ja Scheelin (lialle 1900)

julkaisema laitos. [Malblank, ..Gesehichte der

Peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karls V"
(NUrnberg 1783) ; Giiterboek, „Die Entstchungs-

geschichte der Carolina" (Wurzburg 1H76) ;

Brunnenmeister, „I)ie Quellen der Bambergensi.s"

(Leipzig 1879).] O. K:nen.

Carolina rediviva /-»'- -vV-J, ..eloonherätetty

Carolina", Ui)salan yliopiston kirjastorakennuk-

sen {rakcnn. 1819-41) nimitys.

Carolus /-"•/, Kaarle nimen latinainen muoto.
— C. M a g n u s, Kaarle Suuri.

Carotis, kaulavaltimo (ks. t.).

Carp, Carl (1760-1811), senaattori, tuli yli-

oppilaaksi 1774, hovioikeudenasessoriksi 1794,

hovioikeudenneuvokseksi 1805, nimitettiin 1809

hallituskonseljin oikeusosaston jäseneksi. K. S.

Carpaccio [-pa'tso], V i 1 1 o r e (n. 1450-

n. 1Ö2Ö), it. taidemaalari, kuuluu venetsialaiseen

kouluun ja näyttää saaneen vaikutusta Lazzaro
Bastiani'n, Vivarini'n ja Gentile Bellini"n tai-

teesta. Teoksissaan, jotka ovat merkittyjä vuosien
1489 ja 1522 välillä, hän yhdistää alankomaalais-
ten luont(>enkuvauskyvyn ja herkkyyden hienoille

valovaikutelmille italialaiseen väri- ja kauneus-
aistiin. Hänen suuret, laatukuvantapaiset seinä-

maalauksensa Venetsian moniin veljeskuntataloi-
hin (seuola) esittävät tapahtumia tämän kau-
[lungin loistavasta historiasta ja väririkkaasta
kansanelämästä. Hänen pääteoksensa on 9-osai-

nen esitys P3'hän Ursulan elämästä (1490-95),
sen useimmat kuvat säilytetään Venetsian kauno-
taiteiden akatemiassa. Samassa paikassa on
myöskin hänen toinen suurteoksensa „Jeesus vie-

dään temppeliin" (1510). Kuten yleensä venet-
sialaiset maalaajat C. rakastaa eloisia, moni-
henkilöisiä sommitteluja ja loistavan värikkäitä
itämaisia ])ukuja. Taustana hänen tauluissaan
on tavallisesti Venetsia, mutta se on enemmän
sadun kuin todellisuuden Venetsia. F. L.

Carpeaux [-pö'], .Jean Baptiste (1827-

75), ransk kuvanveistäjä, David d'Angers'in,
Uuden ja DureCn oppilas, yksi uudenaikaisen
ranskalaisen kuvanveistotaiteen uranaukaisijoita.
Aikaisemmissa teoksis.sa tuntuu Michelangelon
ja toisten renessanssin taiteilijoiden vaikutusta,
mutta myöhemmissä pääteoksissaan hän osoit-

tautuu voimakkaaksi, terveeksi ja itsenäiseksi

kyvyksi, joka saa eloa, liikettä ja intohimoa luo-

miinsa, silti unohtamatta monumentaalista suuri-

suuntaisuutta tai suloa ja hienoutta, milloin niitä

tarvitaan. Yhteistä hänen sommitteluilleen ja

muodonkäsittelylleen on jonkinlainen ..pitto-

reski", dekoratiivinen piirre, joka alussa hankki
hänen taiteelleen vastustajia. Huomattavimmat
hänen teoksistaan ovat pronssipatsas ,,Ugolino

poikineen" (1862) Tuillerie-puistossa, „Tanssi"

(1869), marmoriryhmä Pariisin Suuren oopperan
fasadissa sekä suihkukaivo „Neljä maanosaa",
neljä maapalloa kantavaa naista (1872; kaivon
ala-osaa koristavat hevoset ovat Fr^miefn muo-
vailemat). C. on myöskin etevä muotojen ku-

va.aja, joka saa kuviinsa sekä elävyyttä että

luonteenomaisuutta. [Chesneau, „Le statuaire

J. B. Carpeaux" (1879).] F. L.

Carpelan, suom. aatelissuku, polveutuu Paa-
vali Karpalaisesta, jonka kuningas Eerik
Pnmmerilaineu 1407 Turussa käydessään korotti

aatelissäätyyn. Kaksi tämän poikaa, Stig ja

Greger Karpalainen. kaatui taistelussa Kaarle
VTlI:n Knuutinpojan j)Uolesta 1457, kun tämä
Ruotsista karkoitettiin. Mikael K. oli Turun
luostarin viimeisenä priorina, sitten Taivassalon

kirkkoherrana ja meni naimisiin, k. n. 1560.

l'uden ajan alkupuolella nimi alkaa esiintyä'

muodossa ,,Carpelan".
1. Lauri C. (156(5-1048), virkamies, har-

joitti nuorena opintoja Wittenliergissä y. m. Sak-

sassa, liittyi 1599 Kaarle herttuan joukkoihin ja

sai paikan hänen hovissaan sekä käytettiin sitten

useissa tarkastus- ja sotaväenkirjoitustoimissa.

Oli läsnä Helsingin valtiopäivillä 1016. Nimitet-
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tiiu 1625 Turun hovioikeuden perustamisessa sen
asessoriksi ja otti vanhuuden takia eron 1644.

2. Wilhelm C. (1700-88), soturi, tuli eri
sotajoukoissa palveltuaan 1747 Pohjanmaan ja
1757 Länsipohjan rykmentin everstiksi, jona
otti osaa seitsenvuotiseen sotaan sekä oli niitä
harvoja Kuotsin päälliköitä, jotka siinä kunnos-
tautuivat. Tultuansa kenraalimajuriksi ja ken-
raaliluutnantiksi, hän korotettiin 1771 vapaa-
herran arvoon. Viimeiset elinvuotensa hän vietti

Ohensaaren tilalla Maskussa. [Finlands Minnes-
värde Män II.]

3. Simon Wilh el m C. (1733-1814) , maa-
herra, sotaväessä palveltuansa nimitettiin 1785
Kuopion läänin maaherraksi, jona uutterasti

toimi lääninsä tilan parantamiseksi. C:lla oli

kuitenkin vihamiehiä, jotka 1791 aikaansaivat
hänen eronsa. Oltuaan pari vuotta Viaporin ko-

mentajana, C. otti 1797 eron ja asettui omista-
malleen Vilhelmsdalin tilalle Iisalmeen. V. 1809

hän uudestaan kutsuttiin Kuopion maaherraksi,
missä virassa kuitenkin toimi vain vuoden ajan.

4. Johan Fredrik C. (1745-1808), maa-
herra, edellisen veli, harjoitti lakitieteellisiä

opintoja, tuli sitten soturiuralle ja nimitettiin

1785 Oulun läänin maaherraksi. Tässä virassa

hän osoitti erinomaista kuntoa, aikaansaaden
kaikenlaisia parannuksia, kuten tierakennuksia,

joenperkauksia, pitäjänmakasiineja lääninsä eri

kunnissa. Väsymättä hän kulki ympäri rahvasta
neuvoen ja 1793 julkaisten sen tarpeeksi kirjasen

..Neuvo ja johdatus maan viljelemisen ja huonen-
hallituxen parandamiseen". V. 1800 käydessään
Norrköpingin valtiopäivillä hän .suosionosoituk-

seksi, mutta vastoin omaa tahtoaan siirrettiin

Göteborgin maaherraksi Ruotsiin. [Finlands

Minnesvärde Män II.]

5. Wilhelm Maksim iii a n C. (1787-

1S30), soturi, taiteilija, otti Haapaniemen sota-

koulun käytyänsä osaa 1808-09 vuosien sotaan,

mutta siirtyi sodan jälkeen Ruotsiin, otti osaa

sotaan Napoleonia vastaan ja oleskeli muutamia
vuosia Norjassa ylikäskynhaltian ajutanttina.

C. ou tunnettu taitavana kartantekijänä ja pii-

Tustajana (esim. „Voyage pittoresque aux Alpes
Norvögiennes". 1822).

6. Karl Johan C. (1811-93), virkamies,

valtiopäivämies, tuli, opintoja Upsalassa ja Hel-

singissä harjoitettuansa, virkauralle, jolla kohosi
esittelijäsihtecriksi senaatissa, mutta otti sitten

eron ja rupesi maanviljelijäksi. C. oli aatelis-

säädyn huomattavimpia jäseniä tammikuun-
valiokunnassa ja 1863-64 vuoden valtiopäivillä,

edustaen maltillisen vapaamielistä kantaa; silen

hän puolusti useain aateliston etuoikeuksien pois-

tamista, yhtäläistä perintöoikeutta naiselle ja

miehelle sekä antoi anomuksen hallituslaitosten

uudestaanjärjestämisestä ja hallituksen jäsenten
vastuunalaisuudesta säädyille. K. G.

7. T o r H a r a 1 d C. (s. 1867) , edellisen veljen-

poika, fil. kand. 1889, yliopistonsihteeriksi 1902;

julkaissut laajan elämäkerrallisen käsikirjan
„Fin.sk hiografisk handbok" (1895-1903; lisäv.

1905), johon itse on kirjoittanut enemmän kuin
350 kirjoitusta.

Carpentaria-lahti ks. Karpentaaria-
lahti.
Carpenter [käpentaj, Mary (1807-77), engl.

filantrooppi ja kirjailijatar. Bristolissa synty-

48. Painettu ''/„, 09.
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uecnä ja kasvaneena C. oppi jo nuorena tunte-
maan suurkaupungin köyhälistön lasten kurjan
tilan ja ryhtyi kristillisen rakkauden elähyttä-
mänä heidän hyväkseen kotikaupungissaan pe-
riistamaan n. s. ryysykouluja (ragged school,
1S46). Erityisesti kiinnittivät hänen huomio-
tansa lukuisat alaikäiset rikolli.set, ja koska hän
huomasi välttämättöinäksi erottaa heidät heidän
turmeltuneesta ympäristöstään, rakennutti hän
suojeluskasvatuslaitoksia sekä poikia (1852) että
tyttöjä varten (1854). Aatteensa hyväksi C.
teki myös työtä julkaisemalla useita kirjoja ja
tekemällä matkoja eri maihin, m. m. Intiaan.

E. E-a.
Carpenter [käpentaj, William Benja-

min (1813-85), engl. luonnontutkija, tuli 1849
lääkiutiilainopin professoriksi Lontoon „Lniver-
sity college"iin. V. 1868 hän ryhtyi yhdessä
AVyville Thomsonin kanssa fyysillisiin ja biologi-
siin .syvänmerentutkimuksiin, joiden tulokset
aiheuttivat kuuluisan Challenger-retkikunnan
(ks. t.) varu.stamisen. Teoksia: „Principles of
general and comparative physiology" (4 pain.
1854), ,.Manua! of Physiology" (4 pain. 1865),
.,Principles of human physiology" (9 pain. 1882),
„Principles of mental physiology" (6 pain. 1881).

(J. A. W.)
Carpenter-jarru [-Orp-J, junien nopeuden hil-

jcntämiseeii käytetty ilmajarru (ks. t.). Vaunu-
jen alitse läpi junan kulkeva jarrujohto yhtyy
jarrusilinterin toiseen päähän, josta ilma, jar-
rujen auki ollessa, pääsee silinterin seinämiin
tehtyjä uria myöten männän ohi silinterin toi-

seenkin osaan. Viimemainitussa osassa vallitseva
paine työntää jarrut kiinni niin pian kuin paine
jarrujohdossa ja siihen yhdistetyssä silinterin-

osassa pienenee. Jarrut irtautuvat jälleen, kun
jarrujohdon paine nousee. C-jarrua käytetään
kapearaiteisissa jtinissa: hitaan vaikutustapansa
vuoksi se ei sovellu raskaisiin ja pitkiin juniin.

V. r-ln.

Carpet-baggers fkäpit-bdpazj (engl. < car-

;)''f-Jn<7 = matkalaukku), pilkkanimi seikkaili-

joille ja virkamiehille, jotka Pohjois-Ameriikan
sisällisen sodan päätyttyä (1865) siirtyivät poh-
joisvaltioista etelä-valtioihin aikomatta py.syväi-

sesti jäädä sinne ja jotka palasivat takaisin
matkalaukku täynnä petoksilla ja kiristämisillä

hankittuja rikkatiksia ; nimitystä käytetään
myöskin yleensä ahneista ja häikäilemättömistä
virkamiehistä. E. M-a.
Carpini [->'-], Johannes de Piano (1182

— ?) , it. matkustaja, fransiskolaismunkki, kuu-
lui toiseen niistä lähetystöistä, jotka paavi
Innoceutius IV 1245 lähetti mongolien maahan,
ja kirjoitti kertomuksen matkasta. Tämä lähe-

tystö kulki Krakovan ja Kijovan kautta Batu-
kaauin pääleiriin Volgan rannalle, sai Batulta
turvasaaton suurkaanin luoksi Karakorumiiii,

jossa oleskeli seuraavan talven. Oli juuri tap.nli-

tunut hallitsijavaihdos, ja C:n oli tilaisuus siellä

nähdä 4,000 lähettilästä kaikista mongolilaisval-

lan eri kansoista, jotka olivat rientäneet uudelle

Iiallil sijalleen alamaisuuttansa osoittamaan.
Paluumatka tapahtui jotenkin samaa tietä ja

kahden vuoden poissaolon jälkeen lähetystö saa-

ptii kotiin. [..Recueil de voyages et de mfmoircs,
publie par Ia Soci6t6 de Gfographie" IV (Paris

1839).] K. G.
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Carpinus betulus. a hede-
kukka, h emikukka, c he-

delmä.

Carpinus betulus, avenpyökki, valkea
pyökki, kniviika.svieu heimoon kuuluva, mata-
lahko, pensasmainen puu,

jolla on kampurainen run-

ko, .sileä, vaaleanharmaa
kaarna, jalavan lehtiii muis-
tuttavat lehdet. Kukka-
norkot ja lehdet puhkeavat
yksiin aikoihin touko-

kuussa, hedelmänsuojukset
ovat 3-liuskaisia, melkein
parin cm:n pituisia. Puu
kovaa, valkeata, tarvr-

puuksi oivallista. Suomessa
viljelty puistoissa: kasvaa
villinä jo Etelii-Kuotsissa.

Carpocapsa ks. Omena
k ä ä r i ä i ]i H n.

Carpodacus ks. Pun a

varpunen.
Carpzov, Benedikt (1595-1666), saks. lain-

oppinut, tuli 1645 lainopin professoriksi Leip-

zigiin. Hänen teoksillaan ,.Practica nova Impe-
rialis Saxonica rerum crirainalium" (1635) ja

„Processus juris Saxonici" (1657) oli hyvin suuri

vaikutus lainkäyttöön, ja teoksellansa ,,Jurispru-

dentia ecelesiastica seu consistorialis" (1649)

C. on Saksan evankelisessa kirkossa vallalla ole-

\an episkopaalijärjestelmän perustajia. C:n ker-

rotaan langettaneen "20.000 kuolemantuomiota,
useimmat niistä noituusjutuissa, ja 53 kertaa
lukeneen Raamatun kokonaisuudessaan läpi.

O. K:nen.
Carracci [rn'tiij, it. maalaajaperhe, joka löSO

perusti Bolognassa taidcopiston „Accadenua
dogli Ineamniinati" (oikealle tielle joutuneiden
akatemia) ja bolognalaiseu maalaajakonhin n. s.

eklektisen suunnan, vastapainoksi Michelangelon
kuoleman jälkeen yhä enemmän valtaan pääs-

seelle kaavamaisuuitelle. Eklektisen (valikoivan)

suunnan tarkoituksena oli toisaalta noudatta-

malla aikaisempien mestarien parhaita periaat-

teita — Rafaelin sommittelua ja ilmehikkäi-

syyttä, Michelangelon liikkeitä. Tizianin väri-

käsittelyä j. n. e. — , toisaalta itsenäisesti tutki-

malla luontoa kohottaa Italian silloinen maalaus-
taide sen alennustilasta, ja sadaksi vuodeksi

eteenpäin heidän onnistuikin hankkia Bolognalle

johtava asema Italian taide-elämään. Suunnan
varsinainen perustaja oli I> o d o v i c o C. (1555-

1619). Fontanan ja Tintoretton ojipilas. Myö-
lieiiimin hän opiskeli ominpäin Firenzessä, Ve-
netsiassa ja Parmassa, jossa varsinkin Correg-

gion teokset vaikuttivat hänen taidekäsityk-

seen.sä. Etupäässä hän toimi opettajana perus-

tamassaan akatemiassa, mutta myöskin hiovana
taiteilijana hän on tullut tunnetuksi. U.seimmat
luinen öljy- ja freskoniaalauksensa, joista osa jo

on hävinnyt, ovat Bolognassa. Agostino C.

(1557-1602), edellisen serkku ja oppilas ja moni-
puolinen taiteilija työskenteli Bolognassa, Par-
massa, Venetsiassa ja Roomassa. Suurimman
maineensa hän saavutti vaskipiirroksillaan iyli

270). Kuuluisin kaikista on kumminkin nuo-

rempi veli Annibale C. (1560-10O9), toisia

tuskin lahjoiltaan etevämpi, mutta kyllä tuotte-

liaisuudeltaan. Hänkin sai ensimäisen opetuk-
sensa .serkultaan Lodovicolta, mutta kehitti sitten

erikoisen tyylinsä tutkimalla varsinkin Correg-

giota Parmassa, Paolo Veronesea Venetsiassa ja

Miclielaugeloa ja Rafaelia Roomassa. Tässä kau-
pungissa Carracci't myöskin suorittivat suur-

työnsä koristamalla vv. 1597-1607 fre.skomaa-

lauksilla Palazzo Farnesen. Näissä freskoissa,

joista suurin osa on Annibalen työtä, pääsee
Michelangelon taiteen vaikutuksesta syntynyt
n. s. barokkityyli täyteen loistoonsa ja on niillä

ollut määräävä merkitys seuraavan ajan taide-

käsityksen muodostamisessa. Annibalen ansioksi

on myöskin luettava maiseman kehittäminen
itsenäiseksi maalaustaiteen haaraksi. F. L.

Carragheen ks. Karrageeni.
Carrara [-nVr-J, kaupunki Pohjois-Italiassa,

Massa e (.'arraran provinssissa, Apuanein alpeilla,

7 km Genovan-lahdesta, (kuntana) 49,511 as.

(1906). Kaupungissa on kirkkoja, linna, kuvan-
veistoakatemia, taidekokoelma, lukio, teknilli-

nen koulu y. m. Se on suurimmaksi osaksi ra-

kennettu kuuluisasta C.-marmorista, jota saa-

daan lähistön jo 2,000 v. tunnettuina olleist:i
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Cirrarnn iiiariDtiriltiuliuksia.

marmorilouhoksista (kaikkiaan 400; niissä 2,500
työntekijää). C.-marmori, joka on valkeaa tai

keltasenvihreä- ja mustasuonista, on kuvan-
veistotöihin eniten käytettyä marmoria ja sitä

viedäänkin C:sta kaikkiin maihin. C:n satamasta
Avcnzasta, johon rautatie C:sta johtaa, vei 1903
1,372 laivaa yhteensä 112,400 tonnia marmoria.

V. V. F.

Carrara f riVr-j. Francesco (1805-88). it.

rikoslaino]i]iinut, oli ensin asianajajana ja sitten

lainopin professorina Pisassa. Pääteos: „Pro-
gramma del cor.so di diritto criminale" (1 osa,

8:s painos, Firenze 1897. 2 nid., 2 osa 7:ssä nit.,

myös ilmestynyt useissa painoksissa). Hänen
muista teoksistaan mainittakoon ,,Opusei)li di

diritto criminale" (Prato ja Lucca 1874-77, T
nid.)

,
,,Pensieri sul progetto di codice penale

italiano" (4:s painos, Lucca 1878) ja „Linea-
menti di pratica legislativa penale" (Turin 1882).

Carre (ransk., < lat. quudru'tu!i), sotii., neliö,

jonka sotarintama muodostaa ratsuväen hyök-
kävksiä vastaan.
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Caiie. 1. Michel C. (1819-72), ransk. uäy-
telmäukirjoittaja. Julkaisi huvinäytelmiin „Sca-
raiiioucUe et Pascariel" sekä fantasian „Faust et

Marguerite" ja rupesi sitten yhteistyöhön mui-
den kirjailijain, varsinkin Jules Barbier'n

kanssa ja näin syntyi joukko näytelmiä, vaude-
villeja ja ooppera-librettoja. Tunnetuin viime-

mainituista on hauen yhdessä Barbier'n kanssa
kirjoittamansa Faust-libretto, johon Gounod on
säveltänyt musiikin. — 2. A 1 b e r t C. (s. 1852),

edellisen veljenpoika, etevä regia-taiteilija, Pa-
riisin Opera Comiquen johtaja. J . H-l.

Carrel [kure'1], Nicolas Armand (1800-

36), ransk. sanomalehtimies. Taisteli 1823 Es-

panjassa kapinallisten puolella ja joutui Rans-
kan sotajoukkojen \angiksi. tuomittiin sotaoikeu-

dessa kuolemaan, mutta armahdettiin. Rupesi
. 1830 yhdessä Thiers'in ja Miguefn kanssa jul-

kaisemaan ,,Xational" nimistä sanomalehteä,
josta tuli vastustuspuolueeu päälehti. Heinäkuun
vallankumouksen jälkeen C. tuli sen päätoimitta-

jaksi. Hän pysyi lujasti tasavaltaisissa mieli-

piteissään senkin jälkeen kuin tasavaltalaisten

kapina 1834 oli mennyt myttyyn. Kaksintaiste-

lussa kirjailija £mile de Girardin'ia vastaan
pahoin haavoittuneena C. kuoli kahden päivän
perästä. G. R.
Carren jäädytyskone, ranskalaisen Carrön

keksimä laite jään keinotekoista valmistusta
varten. Koneeseen kuuluu rautaretortti, missä
en ammoniakkiliuvosta, ja johon on ilmanpitä-

västi yhdistetty kaksiseinäinen, maljanmuotoinen,
myöskin rautainen, kylmän veden ympäröimä
tislausastia. Jos retorttia lämmitetään, haihtuu
ammoniakki vedestä ja tiivistyy tislausastiassa

nestemäiseksi ammoniakiksi. Kun sitten retort-

tia lakataan kuumentamasta ja sen sijaan jääh-

dytetään, haihtuu ammoniakki jälleen tislaus-

astiasta ja imeytyy retortin veteen. Haihtues-
.laan se sitoo niin paljon lämpöä, että tislaus-

astiassa syntyy melkoinen pakkanen (aina — 40

ast.) , mikä saa maljan sisään pistetyssä astiassa

olevan veden jäätymään. (V. V. K.)
Carreno [f:are'njoJ, Teresa (s. 1853) , etelä-

ameriikkalais-esp. pianisti. Suomessakin tun-

nettu, kaikkialla arvossa pidetty ; on myös esiin-

tynyt laulajattarena, säveltäjänä (jouhikvarte-

tin sekä joukon loistavia pianokappaleita), jopa
orkesterinjohtajana oopperassa. Hänen soitos-

.saan on intoa ja miehekästä voimaa. /. E.
Carrer [-e'-J, Luigi (1801-50), it. runoilija.

Oli alussa romantikko, tutki sitten Schilleriä.

Taloudellinen ahdinkotila pakoitti hänet antau-

maan tieteen alalle, ja 1830 hän tuli tilosofiau

professoriksi Paduan yliopistoon. Täällä hän jul-

kaisi runokokoelman „Poesie"(1832), joka perusti

hänen maineensa. 1833-42 hän Venetsiassa toi-

mitti kirjallista aikakau-slehteä „I1 GondoliSre"
ja julkaisi siellä teoksensa „Prose e poesie"

(1837, 4 nid.) ; runollisen elämäkerran seitse-

mästä venetsiattaresta: ,.L'anello di sette gemme"
(1838) sekä kirjan.sa ..Apologhi" (1841). V. 1844

hän tuli kirjallisuuden professoriksi Venetsian
teknilliseen kouluun. C. on etevä kirjallisuus-

historioitsija ja on julkaissut m. ra. tutkimuksen
C. Goldoni'sta (Venetsia, 1824, 3 nid.). [Bianchini,

„Luigi Carrer fra lettere ad amici" (Verona,

1900) ; Santorio, „Luigi Carrer, I. La vita"

(Rooma, 1900).] J. El.

Carrei-a [-6'-], Valentine (s. 1834) , it.

runoilija ja näytelmänkirjoittaja Torinosta. Hän
esitti itsensä yleisölle esikoisnäytelmällään ,,I1

Lotto" (1859). Tätä seurasivat hieman myöhem-
min draamat: „Don Girella"', ,.L'Incubo", „I1

eonte Orazio"', y. m. Hänen kuuluisin ja omin-
takeisin näytelmänsä on „La quaderna di Nänni"
(1870), firenzeläinen kansankappale, hienosti
piirrettyine tyyppeineen. Sittemmin hän on jul-

kaissut tiheään näytelmiä, joista mainittakoon
„I1 denaro del comune" (1879), „Gli ultimi giorni
del Goldoni" (1881) ja ,.Nervosa" (1887). C:lla

on vilkas mielikuvitus ja suuri teknillinen tai-

turuus. J. Hl.
Carrier [karjc'], Jean Baptiste (1756-94)

,

ransk. vallankumousmies. Valittiin 1792 konven-
tiu jäseneksi. Vendee-sodan aikana hänet lähe-

tettiin konventin edustajana olemaan saapuvilla

vangittuja rangaistaessa. Hän keksi tällöin ennen-
kuulumattomia julmuuksia. Nantes'issa hän tyh-

jensi vankilat m. m. upottamalla jokeen kymme-
niä vankeja — vihattuja pappeja — yhfaikaa;
sitä varten rakennettiin erityisiä lauttaveneitä,

joiden pohjat voitiin avata keskellä jokea. Kon-
ventti ei voinut olla syyttämättä C:ta epäinhi-

millisyydestä, mutta vasta Robespierreu kukis-

tuttua hänet tuomittiin giljotineerattavaksi.

J. J-ti.

Carriera l-v'-], Rosalba (1675-1757), it.

maalaajatar; saavutti mainetta aikansa ruhti-

naallisia ja ylhäisiä henkilöitä esittävillä, loista-

vasti maalatuilla, mutta usein ilmeettömillä pas-

tellimuotokuvillaan. Erityisesti hän harjoitti

taidettaan Italian sekä Ranskan ja Itävallan

hoveiss.i. Runsain kokoelma hänen teoksiaan on
Dresdenin museossa. F. L.

Carriere [-riur] (ransk.), rata; elämänjuoksu,

varsinkin menestyksellinen, vrt. K a r i ä ä r i.

Carriere [riä'r], Eugöne Anatole (1849-

1906), ran.sk. taidemaalari, Cabanelin oppilas,

nykyaikaisen taiteen merkillisimpiä edustajia.

Maalauksissaan hän käytti mielellään tummia,
enimmäkseen harmaita värejä, jotka hunnun
tavoin kietovat sisäänsä esitettävät henkilöt,

heikentävät ääriviivojen selvyyden ja miedonta-

vat paikallisvärien kirkkauden. Täten hän saa

tauluihinsa jotain yliaistillista, henkevätä ja

aavistuksellista. Hän on maalannut useiden

ranskalaisten kirjailijoiden ja taiteilijoiden —
esim. Verlainen, Rodin'in. Alphonse Daudefn,
Edmond de Goneourfn, Dumas nuoremman y. m.
— muotokuvia, ja niistä on sanottu, että „hän

ei ole niissä maalannut heidän ruumistaan vaan

heidän henkensä — sen kuvan, jonka heistä

saa, kun sulkee silmänsä ja ajattelee heidän

teoksiaan". — Hänen ma-senia- ja laatukuvis-

saankin on aina jotain uneksivaa ja surumielistä.

Erityisesti on häntä miellyttänyt kuvata äidia

intohimoista, uhrautuvaa rakkautta lapsiinsa.

— Paitsi maalaajana C. on myöskin kivipiirtä-

jänä tunnettu: sellaisena hän on hankkinut itsel-

leen eittämättömän mestarinmaineen. F. L.

Carriere [-riiTr], Moritz (1817-95), saks.

filosofi ja estetikko, v:.sta 1842 dosentti ja v:sta

1849 professori Giessenissä, v:sta 1853 pro-

fessori Miinchenissä, on julkaissut sarjan henke-

viä filosofis-uskonnoUisia, esteettisiä ja sivistys-

historiallisia teoksia, m. m.: .,Die philosophische

Weltanschauung der Refornuitionszeit" (1847, 2.
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pain. 1887), „Eeligiöse Keden und Betrachtnngen
fiir das deutsche Volk von einem deutschen Philo-

sophen" (2 pain. 1850), ,,Die Poesie, ihr Wesen
und ihre Formen" (2 pain. 1884), „Ästhetik"

(3 pain. 1884), „Die Kunst im Zusammenhange
der Kiilturentvvicklung und die Ideale der Mensch-
lieit" (5 OS., 3 pain. 1876-86), „Die sittliclie

\VeItorduung" (2 pain. 1891). C. on myöskin
julkaissut runokolioelman ,,Agnes" (1883). Hänen
kootut teoksensa ilmestyivät 14;ssä osassa 1886-

94. A. Gr.

Carrier-intiaanit, Athabaskeihin kuuluva in-

tiaaniheimo Luoteis- Ameriikassa, Fraser-joen

lähdcpaikoilla.

Carrington [karirjlDn], Richard Christo-
pher (182C-75), engl. tähtitieteilijä, alkujaan
pappi; rupesi tähtitieteilijäksi Cliallisin vaiku-

tuksesta, oli lS40-.il assistenttina Durhamin
observatorissa, perusti Redhilliin yksityisen

observatorin, missä teki erinomaisia huomioita
auringonpilkuista (1853-61) ja öisen taivaan täh-

distä. (V. V. K.)
Carstenius. 1. II e n r i e u s C. (1612-83),

piispa, toimi v:sta 1634 pappina Turussa, tuli

1639 Porvoon kirkkoherraksi, 1667 Viipurin
kirkkoherraksi ja tuomiorovastiksi ollen sitä

paitsi v:sta 1670 Viipurin lukion ensimäisenä
u.skonuon lehtorina, nimitettiin 1679 Viipurin
piispaksi, mutta sai eron 1681. C, joka oli tun-
nettu todellisesta hurskaudestaan, on m. m. jul-

kaissut muutamia saarnoja nimellä „Cantio Cyg-
nea Christi, thet är .Tesu Christi svancsäng"
(1656).

2. Petrus C. (k. 1712), tuomiorovasti,

näytelmänkirjoittaja, edellisen poika, logiikan
ja fysiikan lehtorina Vii])urin lukiossa v:sta

1672, tuli 1676 Nevanlinnan kirkkoherraksi,
1683 Viipurin tuomiorovastiksi ja ensimäiseksi
uskonnon lehtoriksi. V. 1705 hän sai Viipurin
hiippakunnan piispanvaalissa enimmät äänet,

mutta häntä ei nimitetty virkaan, vaan erotet-

tiin virantoimituksessa harjoittamiensa laitto-

muuksien tähden ajaksi tuomiorovastin virasta-

kin. C. sepitti suorasanaisen koulunäytelmän
,,Thet Himmelske Consistorium" (1674), joka
näyttää joutuneen hukkaan. J. F.

Carstens, A s m u s .Tako h (1754-98) , tansk.

piirtäjä ja maalaaja, eli kumminkin suurimman
osan elämäänsä kotimaansa ulkopuolella, Sak-
sassa ja Italiassa, jossa hän kuolikin. Nuo-
rena oli hänellä paljon vaikeuksia voitettavana
ennenkuin 1776 pääsi kehittämään taiteellisia

taipumuksiaan Kööpenhaminan taideakatemiaan.
Hän oli kumminkin liian itsenäinen ja itsetietoi-

nen nunestyäksoon siellä ja 1781 hän sieltii koko-
naan erosi. Kaksi vuotta myöhemmin hän lähti

Tanskasta, jonne ei eniiä palannut. .\sui ensin
jonkun aikaa Pohjois-ltaliassa ja sittemmin Lyy-
pekissä, jossa eleli muotokuvien piirtämisellä ja

maalaamisella, yritellen samalla aikaa historial-

listen ja taru))eräisten aiheiden sommittelua.
Yksi sellainen teos, „Knkelien lankeemus'', sai

aikaan sen, että hänet 1788 kutsuttiin Berliiniin

ja nimitettiin siellä 1790 taideakatemian profes-

soriksi. — Jo nuorena antiikin taide oli häneen
mahtavasti vaikuttanut ja Italiaan paloi yhä
hänen mielen.sä. V. 1792 liän saikin Preussin
hallitukselta matknralian, jolla lähti Koomaan
ja Jäi sinne kuolemaansa saakka siitä huolimatta.

että apuraha kolmen vuoden kuluttua peruutet-
tiin. Täällä vanhanajan ja renessanssin mestari-

teosten keskellä hän antautui suunnittelemaan
mieliaiheitaan antiikin tarustosta ja menneiden
aikojen historiasta. Ilmaisuvälineinään hän
käytti joko kynäpiirustusta tai vesivärimaa-
lausta, öljyvärejä hän sen sijaan halveksi. Hänen
taiteessaan on ])aljou todellista, syvää tunnetta
ja yksinkertaisuuden rakkautta, mutta siinä on
myöskin suuria puutteita: taiteilijan väri-ilo ja

todellinen elämä taiteen lähtökohtana olivat C:lle

aivan vieraita. Hänen teoksensa osoittavat kum-
minkin sellai.sta muoto- ja sommittelukykyä, että

häntä voi syyllä pitää yhtenä n. s. uusklassil-

lisen suunnan huomattavista alkuunpanijoista

Saksassa ja Italiassa. F. L.

Cartagena [-he'-]. 1. Lujasti linnoitettu kau-

puuki ja sotasataraa Kaakkois-Espanjassa, Mur-
eian maakunnassa, 99.871 as. (1900). C. sijait-

see C.—Chinchillan radan varrella ja 6 km^ suu-

ruisen lahden pohjoisrannalla. Lahti on Väli-

meren parnita satamia ja yhteydessä meren
kanssa n. 700 m leveän salmen kautta, jonka
kummallakin vuorisella rannalla on satamaa
suojaava liuuoitus. Sotasataman yhteydes.sä ovat

meriväen virastot ja arsenaali laajoine telakoi-

neen, varastohuoneita ja torpedotehdas. Kau-
punkia ympäröi linnanmuuri linnakkeineen, pat-

tereincen ja bastioneineeii. Siellä on maurilai-

seen tyyliin rakennettu tuomiokirkko 13:nuelta

vuosis., komea raatihuone, .sotilassairaala, kylpy-

laitos, purjekangas-, paperi-, lasi- ja saviastia-

tehtaita, myllyjä, sulattoja y. m. Kauppa on
tärkeä. Vientitavaroita ovat lyijy (etupäässä

La Unionin vuoristosta), hopea, sinkki, rauta,

mangaani, etelänhedelmät ja espartoheinä:

tuontitavaroita kivihiili, puu, kaurat ja ohra.

V. 1900 saapui satamaan 404 laivaa (kantavuus
316,627 tonnia) ja lähti sieltä 652 laivaa (kanta-

vuus 621,772 tonnia). Tuonti oli sani. v. arvol-

taan 153,7 inilj. mk, vienti 37.s milj. mk. —
Lähellä olevien hopeakaivosten takia Hasdrubal
perusti 228 e. Kr. C;u, jota roomalaiset nimit-

tivät Carthago n o v a k s i. Helmik. 1844

kaupunki nousi kuningatar Isabellaa vastaan,

mutta sen täytyi jo maalisk. antautua. V. 1873

syntyi kapina laivastossa, kapinalliset ottivat

kau|)ungin haltuunsa, mutta tulivat kukiste-

tuiksi puolta vuotta myöhemmin, tammik. 12 p.

1874. — 2. (ennen C. de las I n d i a s) , Boli-

varin departementin päiikaupunki Ftelä-Amerii-

kan Kolumbiassa, Darieu-lahden pohjois-rannalla

ja sillan kautta yhteydessä saarella olevan etu-

kaupunkinsa .\e.\emani'n kanssa, jossa asuu

intiaaneja. N. 25,000 as. Vseitn kirkkoja ja luosta-

reita, „eolegio" ja arkkii>iispanistuin. Karjan,

nahan, tupakan ja jalojen metallien vientiä

(etu])iiässä Saksaan ja Yhdysvaltoihin). Tilava

satama oli Kolumbian i>aras ennenkuin Saba-

nillan vajiaasatama jierustettiin. — Kaupunki
l)erustcttiin 1533. V. 1585 Francis Drake sen

[joltatti, jonka jälkeen se rakennettiin uudelleen.

Vapautussodan aikana C:n täytyi antautua es-

panjalaisille 1815. mutta vapautui 5 v. myöhem-
min heidiin ylivallastaan. V. v. F.

Cartailhac /taja'k], Emile (s. 1845), ransk.

muinaistutkija, [irofessorina ja museonkonser-
vaattorina Toulousessa, ,,Mat»'>riaux pour Phis-

toire naturelle et primitive de rhomine" aika
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kauskirjan päätoimittaja, julkaissut useita huo-
mattavia teoksia, m. m. ,.La France prfhistori-

i]ue'" (1SS9) ja ,.Les äges pröhistoriques de l'Es-

pagae et du Portugal" (1886).

Carte [kuri] (rausk., < lat. cftorto = paperi)

,

kortti, kartta, merikortti. — C. blanche, puh-
das paperi : avoin valtakirja. Carte postale,
postikortti. .\ la c a r t e, ruokalistan mukaan.

Carte [kät], Thomas (1686-1754), engl. hi.s-

torioitsija, oli ensin pappina, mutta luopui viras-

taan 1714, kun ei tahtonut vannoa uskollisuutta
Hannoverin suvulle; oleskeli 1722-28 pakolaisena
Ivanskassa ja antautui Englantiin palattuaan
historiantutkimukseen

;
julkaissut m. m. laajan

Englannin historian: ,,History" of England to
1654" (1747-55), joka tosin tyylinsä puolesta on
epäonnistunut, Mutta merkillinen siitä, että se

on ensimäinen yhdenjaksoineu Englannin histo-

ria, jota varten on järjestelmällisesti käytetty
painamattomia lähteitä. J. F.

Cartesius [C-'-] ks. Descartes.
Carthago ks. Karthago. — C. neva ks.

Cartagena.
Carthamus tinctorius, saflorikasvi,

mykerukukkaisiin kuuluva kasvi, jonka keltaisia,

kuivattuja, torvimaisia kukkia käytetään sahra-
min väärentämiseen ja, saflorin nimellä, iho-

maalin sekä silkin värjäämiseen. Saflori oli

ennen tärkeä väriaine ja C:ta viljeltiin paljon
Keski-Euroopassakin.

Cartier [kartje'], Jacques (1491-1557),
ransk. merenkulkija, sai Frans I:ltä toimekseen
lähteä löytöretkille Ameriilvkaan, löysi retkel-

lään 1534 Labradorin ja kulki retkillään 1535 ja

1541 St Lavvrence-jokea ylös aina Montreolin
seuduille saakka.
Cartouche [-In's] ks. K a r t u s s i.

Cartvtrright [kätrait], Edmund (1743-1823),
engl. keksijä, toimi pappina eri paikoissa, m. m.
Donca.sterissa. Täällä ollessaan hän 1784-85 keksi
kutomakoneen, joka oli aluksi hyvin puutteel-
linen, mutta jonka hän pian sai parannetuksi.
Tämä parannettu kone, joka on ollut myöhem-
min rakennettujen mallina, otettiin käytäntöön
C:u 1787 Doncasteriin perustamassa kutomossa.
Mutta kun tämä tehdas tuotti tappiota, oli se

1793 suljettava. Sitä ennen hän oli keksinyt
myöskin villan karstaamiskoneen. Hän yrit;ti

vielä muitakin keksintöjä, m. m. hän yhdessä
Fultonin kanssa otti osaa ensimäisen höyrylaivan
suunnittelemiseen. V. 1809 parlamentti myönsi
hänelle lO.OöO punnan palkinnon. J. F.
Carum ks. Kumin a.

Caruncula [-ru'-] (vähennysmuoto lat. sanasta
ca)ö = liha), karunkkeli; käytetään nimityksenä
useille pienille anatomisille muodostumille, esim.
c. 1 a e r y m a 1 i s, ryhmä pieniä talirauhasia sil-

män sisäkulmassa. (M. 0-B.)
Carus [kä-], Julius Victor (1823-1903),

saks. eläintieteilijä, tuli Oxfordin anat. museon
konservaattoriksi 1849, vertailevan anatomian
professoriksi Leipzigiin 1853. C:n laajemmista
teoksista mainittakoon: ,,Zur näheren Kenntniss
des Geuerationswechsels" (1849) ; „System der
thierischen Slorphologie" (1853) ;

„Handbuch der
Zoologie" (2 nid. 1863-75, yhdessä Gerstäckeriu
kanssa). Oli hyvin arvossapidetty bibliografi

ja historioitsija: „Geschichte der Zoologie"
(1872) ; „Bibliotheca zoologica" (2 nid. 1861, yh-

dessä Engelmannin kanssa). V:sta 1875 alkaen
hän julkaisi vuosittain luetteloita eläint. kirjalli-

suudesta ,,Zoologischer Anzeiger"issä. Kääntä-
nyt Dar\vinin teokset saksaksi.
Carus [-('!'], Marcus Aurelius C, Koo-

man keisarina 282-283 j. Kr., kotoisin Illyriasta,

keisari Probuksen aikana pretoriaanien pääl-

likkö, keisariksi huudettu v. 282. otti poikansa
Carinuksen ja Xumeriamiksen kanssahallitsijoik-
seen, taisteli persialaisia vastaan, valloitti Meso-
potamian, kuoli väkivaltaisesti 283. K. J. H.
Carus Sterne ks. K r a u s e, E. L.

Caruso [-ii'-]. Enrico (s. 1871), it. tenori-

laulaja, nykyajan parhaimpia ja kuuluisimpia

.

on v:sta 190.3 esiintynyt ympäri Euroopan italia-

laisissa oopperaosissa. /. K.
Carver [käva], Jonathan (1732-80), engl.

tutkimusretkeilijä, joka 1766-68 matku.sti Mis-
sissipin yläjuoksun ja Yläjärven seuduilla. Ret-
keään hän kuvailee teoksessaan ,,Travels through
the interior parts of North America" (1779).

Carya ks. H i c k o r y-p u u.

Caryophyllaceee, kohokkeja, kasviheimo
käyräituisten (Centrospermm) parvessa,
Yrttejä tai ruohovarpuja ; lehdet kapeita, eheitä,

tavallisesti vastakkaisia, korvakkeettomia. Ku-
kinnot tertuiksi tai huiskiloiksi järjestyneitä
viuhkoja. Kukat säteettäisiä, niiden pohjaluku
yleensä 5, 5-2:sta emilehdestä muodostuneessa
yksilokeroisessa kotahedelmässä irtonainen keski-

tai pohjaistukka. C:ssa erotetaan tavallisesti 3

alaheimoa: 1. Silc7iecE, varsinaiset koho-
k i t, 2. AlsinecB, t ä h t i m ö t, 3. Paronychicce,
jäsenheinät. (ks. n.)

.

Caryophyllus aromaticus ks. R y y t i n e i-

1 i k k a p u u.

Caryota, indomalaijilais-pohjoisaustraalialai-

uen, n. 9 lajia käsittävä palmusuku. Lehdet
toiskertaan parilehtiset, niiden lehdykät kalan-

evän muotoisia. Suuremmista lajeista (C. nrens,

C. liuinphiana y. m.) saadaan palmusokeria, saa-

goa (ks. t.) ja tarvepuuta, lehtituppien syistä

valmistetaan kasvisjouhia (erin vfigötale, black
nbre, Siamfaser).

Casa, lat.: maja, talo; it. ja esp.: talo; port.:

tuomioistuin.

Casa [kä-], Giovanni della (1503-56) , it.

kirjailija ja runoilija. Oli muun muassa Beue-
venton arkkipiispa. Hän vastusti pontevasti

yleistä Petrarcan runouden ja tyylin matkimista,
luoden itse voimakkaamman ja pontevamman
tyylin. Hänen kootut teoksensa ilmestyivät

Firenzessä 1707. J. H-l.

Casablanca [-an-] (arab. D a r-e 1-B e i d a)

,

kaupunki Marokossa, Atlantin valtameren ran-

nalla, 33° 37' pohj. lev., n. 8,500 as, joista suuri

osa juutalaisia. Satamana .suojaton ankkuri-
paikka. Käy vilkasta kauppaa varsinkin Eng-
lannin ja Ranskan kanssa vieden villaa, maissia,

vuohennahkaa, papuja ja herneitä ja tuoden puu-
villaa, sokeria ja teetä. — Sen johdosta että

siellä syksyllä 1907 oli murhattu muutamia eu-

rooppalaisia, Ranska ja Espanja läliettivät sinne

laivaston ja sotaväkeä järjestystä ylläpitämään.
Pommitettuaan kaupunkia ja karkoitettuaan
sieltä marokkolaiset ran.skalaiset pitivät C:aa
hallussaan jonkun aikaa. (V. v. F.)

Casalis [-zali's], Eugöne (1812-91), ransk.
lähetyssaarnaaja, lähti Pariisin protestanttisen
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lälietyssmran lähettinä 1832 Etelä-Afrikkaan,

jossa Sfur. v. joutui alkamaan lähetystyön basuto-

kausan kcskuudi^sisa : tämä lähetys on sittemmin
suurella menestyksellä toiminut. Nykyään on
Pariisin lähetysseuralla siellä 22 pää- ja 197

sivuasemaa, 40 lähetyssaarnaajaa ja 460 alku-

asukkaista lähtenyttä työntekijää sekä n. 22,000

pakanakristittyä. Palattuaan kotimaahan (1856)

C. oli Pariisin lähetysseuran johtajana v:eeu 1882.

C. on kirjoittanut m. m. kirjat „Les Bassoutes"
(Par. 1859) ja „Mes Souveuirs" (4 pain. Par.
1SS6, käänn. 'ruots.). U. P.

Casanova [nö'-], Gian Giacomo Gero-
n 1 m o (le S e i n g a 1 t (1725-98) , it. seikkailija

ja kirjailija, syntyi Venetsiassa, vietti nuoruu-
destaan asti hurjaa ja levotonta elämää; kävi

monessa maassa ja koki tuhansia seikkailuja.

Jokapaikassa hän sai ensin ulkomuodollaan ja

seurustelutaidoUaan ylhäisten suosion ja kanna-
tuksen, mutta menetti seu pian jälleen huonolla

elämällään. V. 1755 vangitsi hänet Venetsian

valtio-inkvisitsioni ja sulki n. s. lyijykammioi-

hiu, mutta viekkaudellaan ja rohkeudellaan on-

nistui hänen päästä vapaaksi ja paeta. Parii-

sissa hän oli 1767 vähällä joutua uudelleen

vangituksi ; hän pääsi kuitenkin pakenemaan
Espanjaan. Toisinaan C. ansaitsi paljon rahaa
keiuotteluillaan ja hän harjoitti siinä tarkoituk-

.ses.sa myös alkemiaa ja kabbalistisia temppuja.
Loppuikänsä C. vietti Duxin kaupungissa Böö-

missä, Waldsteinin kreivin kirjastonhoitajana.
Hänen muistelmansa, „iWmoires 6crits par lui-

nieme", ilmestyivät 1826-38 ja myöhemmin: ne
ulottuvat vuoteen 1774. Ne ovat taidolla kirjoi-

tetut ja sivisty.shistoriallisessa suhteessa arvok-

kaat. Itänen veljensä F r a n e e s c o C. (k. 1802)

ja Giovanni Ballista C. (k. 1795), olivat taide-

maalareita. G. R.

Casati [sä'-], G a e t a n o (1838-1902), it. tut-

kimusretkeilijä, sai Jlilanon kauppamaantieteel-
lisellä seuralta toimekseeu lähteä Sudaniin, jossa

tutki Ifellen juoksua. Palatessaan 1S83 Ladoon
hän kolliasi täällä Emin Pasan, joka lähetti hä-

net lö8y linjoroon. Täällä hän joutui vangiksi

ja tuomittiin kuolemaan, mutta pääsi pakene-
maan \'adelaihin, jossa 1889 tapasi Stanleyn ja

Emin Pasan. Näiden seurassa hän sam. v. saapui

itärannalle. Palattuaan kotimaahansa hän jul-

kaisi nuitkakertomnksensa „I)ieei anni in Equa-
toria e ritorno con Emin Pascha" (Milano 1891).

(V. V. F.)

Casaubon [kazohö'] 1. C a s a u b o n u s, Isaac
(l-">59-1614) , ransk. filosofi, kotoisin Genevestä,

professori Iilontpellier'ssä 1596, kuningas Henrik
IV:n kirjastonhoitaja Pariisissa 1604, asui loppu-

ikänsä v:sta 1610 Englannissa, kuoli I^ontoossa.

C. on julkaissut melkoisen joukon kreikkalaisten

ja roomalaisten kirjailijain teoksia (Strabon,

Uionysios Halikarnassolainen, Aristoteles, Poly-

bios, Plinius nuor., Appuleius, Suetonius y. m.)

sekä kirjoittanut useita arvokkaita tieteellisiä

teoksia, niink. „Animadversionum in Athena'i

deipnosophistas libri XV" (L}'on 1600 ja myöh.)

,

„l)e satyriea gr.Tcorum ])oesi et romanorum
satira libri H" (Paris 1605 ja myöh.). — Myös
hänen poikansa Meric C. (1590-16711. engl.

pappi, on toimittanut kirjoitelmia klassillisen

filologian ja teologian alalta. [Nazelle, ..Isaac C,
sa vie et son teraps" (Paris 1897).] A'. ./. II.

Cascara sagrada, Ehumnus Purshiana nimisen
kasvin kuoresta valmistettu ulostava lääkeaine.

IJohdosmarkkinoilla on monta aineen valmis-

tetta, mikä nesteen, mikä pillerin, mikä tablet-

tien inuodo>>.;.

Cascarilla-kuori [-rilja] ks. K a s k a r i 1 1 a-

kuori.
Casco (esp), laivanrunko; merivakuutuster-

minä: Icnnnossa oleva alus kaikkine tarpeineen.

Gaselli [-e'-], Giovanni (1815-91), it. fyy-

sikko, fysiikan professori Firenzessä, harrasti

fysikaalisten tietojen levittämistä suureen ylei-

söön. Suunnitteli n. s. pantelegrafin (ks. t.) ja

erään lajin sähkömoottoria. (V. V. K.)
Caserta [-e'r-]. 1. Provinssi Etelä-Italiassa

(v:een 1871 Terra di La voro), 5,268 km=,

792,349 as. (1908). Maa on viljavaa ja hyvin
viljclt}'ä. — 2. Pääkaupunki yllämainitussa pro-

vinssissa, n. 24 km Napolin pohjoispuolella,

35,963 as. (19Ö0). Harjoittaa melkoista silkki-

teollisuutta. Kaupungissa on vanha, Kaarle Ill-.n

1752 rakennuttama kuninkaallinen linna, joka

ihauine puutarhoineen ja mahtavine akvedukti-

neen on Euroopan suurimpia ja komeimpia. —
Kaupunkia nimitettiin myös C. «»oixiksi, erotuk-

seksi n. S km:n päässä olevasta pienestä C.

veccliiiif.t'.i.

Cash [käsi (engl., oik. ..käteinen raha"), nimi-

tys, jota muukalaiset käyttävät Kiinassa ja

Japanissa esiintyvästä pienestä vaihtorahasta

ja piene.stä painoyksiköstä. On olemassa erilaisia

e.-lajeja, joita rahansuorituksi.ssa tavallisesti ote-

taan painon mukaan. Kiinalainen c.-raha (kiin.

li) tehdään messinginkaltaisesta seoksesta; kes-

kellä on nelikulmainen reikä, josta se pujotetaan

rilimalle. Japanilainen c. (senj lyödään v:sta

1873 lähtien pronssista, on reiätön ja vastaa '/loo

jeniä (jen = n. 2 mk. 70 p.). (V. v. F.)

Casilinum [-11'-], muinoin kaupunki Italian

Cainpaniassa Volturnus-joen rannalla, myöh. rap-

peutunut, ks. C a p u a 1 ja 2. A'. </. H.

Casimir-Perier ks. P S r i e r.

Caslquiare 1. Cassiquiare [kasikia're],

Orinoeou 2uO km ])itkä purjehduskelpoinen haara-

joki, joka kuljettaa kolmannen osan sen vedestä

Amazon-virran syrjäjokeen, Rio Negroon, muo-
dostaen täten suurimman tunnetun bifurkatsio-

nin (ks. t.). (V. v. F.)

Caspari [-pä'-}, Carl Paul (1814-92), norj.

(saks.) teologi, synt. juutalaisista vanhemmista
Dessaussa, kääntyi 24-vuotiaana kristinuskoon

Leipzigissä, jossa professori Fleischerin johdolla

opiskeli itämaisia kieliä, toverinaan Franz De-

litzsch. Senjälkeen hän rupesi harjoittamaan
teologisia opintoja m. m. prof. Ilengstenbergin

oppilaana Berliinissä. Palattuaan Leipzigiin hän
elätti itseään kirjallisella työllä ; sai filos. tohto-

rin arvon 1842 ja teol. lisens. arvon Königs-
bergin yliopistolta 1844. Tunnustukseltaan jyr-

kästi luterilaisena hän ei ottanut vastaan vii-

meksimainitun unieeratun yliopiston kutsua pro-

fessoriksi. Sitävastoin hän 1847 noudatti kutsua,

joka tuli Kristiaanian yliopistolta. Jo muuta-
man vuoden kuluttua hän kykeni luennoimaan
norjan kielellä ja 18.')7 hän nimitettiin vakinai-

seksi selitysopin professoriksi. C:n vaikutus

uuden isänmaansa teologisiin rientoihin ja kir-

kolliseen elämään oli mitä suurin. Mielipiteil-

tään hän oli konservatiivinen ollen Vanhaa testa-

«

k
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menttia koskevissa kriitillisissä kysymyksissä
Hengstenbergin kannalla.
Hänen luvkimusahinaau olivat itämaiset kielet

ja Vanha testamentti sekä myöhemmin patris-
tiikka. Leipzigissä ollessaan hän valmisti ara-
bian kieliopin („Grammatica Arabica" I-II,

1S44-48), josta ilmestyi useita painoksia ja jota
käännettiin usealle kielelle. V. T:n alalta hän
julkaisi sekä saksan että norjan kielellä lukuisia
tutkielmia erittäinkin profeetoista. V. 1892 val-

mistunut uusi norjankielinen V. T:n käännös on
pääasiassa hänen työtään. Patristiikan alalle

hänet johti tanskalaisen Grundtvigin väite, että

apostolinen tunnustus olisi sanasta sanaan Jee-

suksen suusta saatu. Laajoissa tutkimuksissa
(esim. jjtingedruckte, unbeachtete und n-enig

beachtete Quellen zur Geschiehte des Taufsymbols
und der Glaubensregel" 1866-75) hän on selvi-

tellyt tämän symbolumin historiaa. Ar. H.
Cass /IcäsJ, Lewis (17S2-1866), pohjois-ame-

riikkol. valtiomies, toimi ensin asianajajana
Ohiossa, otti 1812-13 osaa sotaan Englantia vas-

taan, oli 1813-31 Michiganin kuvernöörinä toi-

mien menestyksellä koillisten seutujen asuttami-
seksi. 1831-36 C. oli sotaministerinä, 1836-42

Yhdysvaltain lähettiläänä Pariisissa, 1845-57

senaattorina Michiganin puolesta ja 1857-60 val-

tiosihteerinä. Hän kuului demokraattien puo-
lueeseen ja oli 1848 tämän puolueen presidentti-

ehdokkaana. Orjakysymyksessä hän oli etelä-

valtioiden demokraattien kannalla, mutta vastusti

etelä-valtioiden eroamista unionista. J. F.

Cassagnac Ikasanja'!:]. 1. Adolphe Gra-
nier de C. (1806-80), ran.sk. sanomalehtimies
ja politikko, herätti v:sta 1832 sanomalehtimie-
henä huomiota häikäilemättömyydellään. Puo-
lusti Orleans'in sukua niin kauan kuin se oli val-

lassa, mutta muuttui v:sta 1848 innokkaaksi
bonapartistiksi. Vv. 1852-70 C. istui lakiasäätä-
vässä kokouksessa. Oli ,,Le Pays" nimisen leh-

<Jcn toimittaja, jolloin puolusti yksinvaltaisia

mielipiteitä ja tuli tunnetuksi katkerista kynä-
sodistaan, oikeusjutuistaan ja kaksintaisteluis-

taan. Napoleon III: n kukistumisen jälkeen C.

perusti ,,L'Ordre" nimisen lehden ja otti paljon
osaa bonapartistisiin vehkeisiin. V. 1876 hän
valittiin edustajakamariin. C. on myös kirjoitta-

nut historiallisia teoksia, joiden esitystapa tosin

on vilkas, mutta vikana puolueellisuus ja puut-
teellinen lähdetutkimus. Niistä mainittakoon:
,,Histoire des dasses ouvriSres et des classes

bourgcoises" (1837) ; „Histoire des causes de la

Efvolution frangaise" (1850) ; „Histoire de la

chute du roi Louis-Philippe" (1875).

2. Paul Adolphe Marie Prosper
<i r a n i e r de C. (s. 1843), ransk. politikko,
edellisen poika, oli isänsä jälkeen ,.Le Pays"
lehden toimittaja ja sekaantui sen kautta mo-
neen kaksintaisteluun. Joutui 1870 Sedanin
luona saksalaisten vangiksi. Palattuaan takaisin
hän toimi rohkeudella Napoleonin suvun hyväksi.
C. valittiin 1876 edustajakamariin ja herätti
huomiota sen kautta, että usein keskeytti tasa-
valtalaisia puhujoita, minkä johdosta hän mo-
nesti suljettiin pois eduskunnasta. V. 1877 C.

kehoitti julkisesti valtiokaappaukseen. Keisaril-
lisen prinssin kuolema (1879) ehkäisi hänen
aikeensa, jonka jälkeen C. yhä enemmän menetti
merkityksensä, vaikka koetti herättää huomiota

sekä eduskunnassa että sanomalehdistössä m. m.
yllyttämällä sotaan Saksaa vastaan. C. kannatti
myös Boulanger'n (ks. t.) aikeita, jotka kuiten-
kin menivät myttyyn. G. R.
Cassander [-a'n-], Georg (1512-66), valistu-

nut katolilainen jumaluusoppinut. Kun keisari
Ferdinand koetti saada aikaan sovintoa katolisen
ja protestanttisten uskontokuntien kesken, kään-
tyi hän C:n puoleen kehoittaen tätä laatimaan
esityksen protestanttien ja katolilaisten oppien
eroavaisuuksista pitämällä silmällä niiden yhteen
sovittelemista. C. kirjoitti teoksen „Consultatio
de artieulis iuter cath. et protest. controversis",
jossa koettaa osoittaa sovinnon olevan siten saa-
vutettavissa, että molemmin puolin palataan
apo.stolisen uskontunnustuksen yksinkertaisuu-
teen ja sille kannalle, jolla vanhimman kirkon,
Konstantinuksesta Gregorius Suureen saakka
vaikuttaneet opettajat olivat olleet. Yksityis-
kohdissaan C:n käsitys ylipäänsä on sama kuin
roomalaisen kirkon, joskaan ei toki niin jyrkkä.
Protestanteille hän tekee sen ohessa pieniä myön-
nytyksiä. K. ö.

Cassano [-sä'-J. 1. C. a 1 J o n i a, kaupunki
Italiassa, Cosenzan provinssissa, Sibari-Cosenza
radan varrella, 8,706 as. (1901). Harjoittaa vii-

nin-, öljy- ja silkkiäispuun-viljelystä. Rikkikyl-

pyjä. — 2. 2. C. d'A d d a, kaupunki Italiassa

Milanon provinssissa, Addan varrella, 8,782 as.

(1001). Silkinkehruutehtaita. Täällä ran.skalaiset

Vendömen johdolla voittivat ruhtinas Eug6niu
johtamat itävaltalaiset elok. 16 p:nä 1705, ja

venäläiset ja itävaltalaiset Suvorovin johdolla

Moreau'n johtamat ranskalaiset huhtik. 27 p:nä
1799. — 3. C. d e 1 1 a M u r g a, kaupunki Ita-

liassa Barin provinssissa, 6,115 as. (1901) . Lähellä
kalkkiluola, jossa on stalaktiittimuodostuksia.

Cassazione f-tsiö'-] (it.) , mus.. suuren musiikki-
kappaleen loppu tai musiikki-illan loppunumero.
Myös ulkoilmassa esitettävä moniosainen soitto-

kafii)ole.

Cassel, Paulus (1821-92), juutalaissyntyinen
oppinut, 1855 kääntynyt evankeliseen uskoon, oli

1867-91 saarnaajana Berliinissä. C. on julkaissut

useita teoksia muinai.stieteen alalta, kuten ,,Ge-

schiehte der jiidischen Litteratur" (2 os. 1872-

73) : ,.Lehrbueh der jiid. Ge.sch. und Littera-

tur" (1879) : ,.Hebräisch-deutsches-Wörterbuch"

(1871).

Cassequere fkaskc're], Serpa Pinton löytämä
kansa Etelä-Afrikan län.siosassa, Kubango- ja

Kuando-jokien välillä.

Cassia, kasvisuku Cresalpiniacem-heimossa: n.

400 lajia kuumasta vyöhykkeestä Afrikassa,

Aasiassa, Ameriikassa ja Austraaliassa. Yrt-

tejä, pensaita tai puita, joilla on parilehtiset leh-

det, kauniit, usein keltaiset kukat. Palot poikki-

seinien kautta jakautuneet lokeroihin, jotka ku-

kin sisältävät 1 siemenen. Muutamista lajeista

saadaan rohdos sennalehdet (folia srnnce)

(ks. t.). C. occidentaliJcsen siemeniä käytetään
Afrikassa kahvin sijakkeena s u d a n i n k a h-

V i n nimellä, C. fistidan liedelmänmalto on mau-
kas ja lievästi ulostava.

Cassianus [-ä'n-J, Johannes (n. 360-n. 435)

,

luostarinperustaja ja jumaluusoppinut, kotoisin

Provencesta. C. perusti Massillaan kaksi luos-

taria, toisen munkeille, toisen nunnille, ja kir-

joitti kaksi teosta (,,De institutis ctrnobiorum"
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ja „Conationes") , joitten merkitys nninkkilai-

suudeu kehitykselle on huomattava. Jälkimäi-
sessä teoksessaan C. lausui Augustinuksen ja

Pelagiuksen oppiriidasta ajatuksia, jotka myö-
hemmin leimattiin semipelagianismiksi : nestoria-

nismiakin hän käsitteli (vastustaen sitä) eräässä
myöhemmässä teoksessaan. E. ö.

Cassini [-ai'-], Giovanni Domenico
(1625-1712), it. tähtitieteilijä, tuli 1650 tähti-

tieteen professoriksi Bolognaan ja kutsuttiin

1669 Pariisin observatorin johtajaksi. Määräsi
m. m. kiertotähtien Jupiterin, Marsin ja Venuk-
sen pyörimisajat ja keksi Saturnuksen neljä

kuuta. Sekä hänen poikansa Jacques C.

(1677-1756) että hänen pojanpoikansa Cösar
Frangois C. (1714-17S4) ja tämän poika
Jacques Dominique C. (1748-1845), olivat

kuuluisia ranskalaisia tähtitieteilijöitä. J. L-g.

Cassiodorus [-dö'-], F 1 a v i ii s Magnus
Aurelius C. Senator (n. 485-580), room.
oppinut, oli aina v:sta 507 alkaen tärkeissä val-

tionviroissa, sittemmin Teodorik kuninkaan us-

kottuna sihteerinä ja palveli vielä tämän seuraa-

joita. V:n 540 jälkeen C. perusti maatilallensa

Kalabriaan Vivarium nimisen luostarin, pannen
munkkien erityiseksi velvollisuudeksi viljellä

kirjallisuutta ja tieteitä, sekä vetU}'tyi itse luos-

tarin hiljaisuuteen. Hänen lukuisat virkakir-

joituksensa, joista suuri joukko on koottu hänen
teokseensa ,,Varia!", ovat tärkeä lähde ajan his-

torian valaisemiseksi : omaa valtiollista kantaa
ja merkitystä C:lla nähtävästi ei ollut. Hänen
muut teoksensa ovat suurimmaksi osakseen epä-

itsenäisiä kokoonpanoja muiden teosten nojalla,

niinkuin maailmanhistoria „Chronica", ensyklo-

pedian tapainen ,,Institutiones divinarum et

bumanarum litterarum" ynnä hänen uskonopil-

liset teoksensa. Teodorikin käskystä C. ryhtyi

kirjoittamaan .,Goottien hi.storian" (säilynyt

ainoastaan Jordaneksen tekemässä mukailussa),
jossa hän koetti osoittaa roomalaisten ja goot-

tien vanhastaan olleen ystäviä ja suuresti ylisti

hallitsevaa goottilaista kuningassukua. Filosofi-

sessa ,,De anima" kirjassaan C vastustaa mate-
rialistisia mielipiteitä ja puolustaa sielun ,.juma-

lankaltaisuutta". Lämpimällä asianharrastuk-
sellaan C. suuresti edisti kirjallisuuden säilyttä-

mi.stä ja tieteiden harjoitusta ajan levottomissa
oloissa. C:n teos „Institutiones musica;" on siksi

erittäin mainittava, että se on Boethiuksen tie-

donantojen rinnalla ollut tärkeimpiä vanhan
ajan musiikkitiedon välittäjiä keskiajan teoreeti-

koille. A. Gr.
Cassiquiare ks. C a .s i q u i a r e.

Cassius, roomal. ylimy.ssuvun nimi.

1. Gaius C. Longin us f-!ji'J, otti osaa
Crassuksen sotaretkeen partheja vastaan, pelasti

sotajoukon jäännökset Syyriaan Carrh.Tn tap-

pion jälkeen 53 e. Kr., liittyi Pompeiukseen 49,

mutta sopi Pharsaloksen fai.stelun jälkeen (^fe-

sarin kanssa, joka teki hänet pra-toriksi. Pitäen
itseään syrjäytettynä C. puuhaili salaliittoa Cae-

sarin henkeä vastaan. CVsarin murhan tapah-
duttua C. lähti Vähään-Aasiaan, kukisti Rhodos-
saaren, yhtyi Brutukscen Sardes-kaupungissa ja

mar.ssi joukkoineen Makedoniaan. Kun C:n
sivusta Philippoin taistelussa 42 väistyi, piti

hän asiansa menetettynä sekä surmautti itsensä

palvelijallaan, vrt. August us ja Brutus

2 ja 3. — 2. Titus Cassius Severus
f-iC-J (k. 32) , tunnettu roomal. puhuja, eli

kauan maanpakolaisena Kreetassa ja Seriphos-
saarclhi. ii. J. E.

Cassius Dio (kreik. Dian) Cocceianus [-ä'-].,

kreik. historioitsija (2:sen vuosis. loppupuolella
ja 3:nnen alkup. j. Kr.), synt. Bithynian Ni-
kaiassa; kohosi Koomassa korkeihin valtionvir-

koihin : toimi käskynhaltijana eri osissa valta-

kuntaa : eli loppuikänsä kotiseudullansa. Kir-
joitti teoksen Rooman historiasta (Aineiaasta

v:teen 229 j. Kr.). Teoksen 80 kirjasta ovat
säilyneet kirjat 36-60, jotka käsittelevät vuosia
68 e. Kr. -47 j. Kr., siis Rooman historian tär-

keintä murrosaikaa. Kadonneita osia korvaavat
osaksi lo. Ksiphilinoksen poiminnoissa ja lo.

Zonaraan historian-yhteenvedossa (molemmat
12:nnelta vuosis. j. Kr.) sekä keisari Konstan-
tinos Porphyrogennetoksen teettämässä poiminto-
kokoelmassa olevat otteet. C. D:n teos on tär-

keimpiä Rooman historian tietolähteitä.

O. E. T.

Castaldi f-a'l-]. P a m f i 1 o, it. lääkäri ja

kirjanpainaja, eli 15:nnellä vuosis.; hänen kerro-

taan v:n 1456 jälkeen kokeilleen irtaimilla kirja-

similla, minkä vuoksi moni italialainen viime ai-

koihin asti on pitänyt häntä kirjapainotaidon
keksijänä ; v. 1808 hänelle tämän johdosta pysty-

tettiin muistopatsas hänen .syntymäkaupunkiinsa
Feltreen.

Castanea ks. Kastanjapuu.
Castberg, Johan (s. 1862), norj. lakimies ja

pnlitikko. toimi asianajajana, tuli 1906 tuoma-
riksi, kävi 1891-92 valtion matkarahalla Sveit-

sissä, Saksassa, Itävallassa ja Englannissa tutki-

massa yhteiskunnallista lainsäädäntöä, valit-

tiin ensi kerran 1900 Stortingiin. jossa liittyi

niirinimäi.seen vasemmistoon läliestyen .sosiaali-

demokraatteja. C. on V. 1903 alkuunpannun
kokooinuspolitiikan kiivas vastustaja: 1905 hän
kuului siihen vähemmistöön, joka ei hyväksynyt
Karl.stadin sopimusta. 1908 hän tuli oikeus-

ministeriksi. «7. F.

Castelar f-ö'rj, E m il o (1832-99). esp. valtio-

mies, puhuja ja kirjailija. C. esiintyi ensin

novellistina, sitten poliittisena kirjailijana. Tuli

myöhemmin historian ja filosofian professoriksi

Madridin yliopistoon. Oli suuri tasavallan ystävä
ja agiteerasi kiihkeästi sen hyväksi. Kun hän
1805 ankarasti hyökkäsi hallitusta vastaan, ero-

tettiin hiin virastaan, ja kun hän 1866 oli ottanut

osaa Madridin sotilaskapinaan, pakeni hän ulko-

maille ja tuomittiin kuolemaan in contu-
m a c i a m. Myöhemmin hän palasi kotimaahan
ja sopi lopulta, tasavaltaisista vakaumuksistaan
huoliniiitla, kuninkaan kanssa. C:lla oli loista-

vat puhelahjat, joiden vaikutus oli varmasti
suggeroiva. Hänen lukuisista teoksistaan mai-
nittakoon: .,La civilisa7.ion en los cineo primeros
siglos del cristianismo" (2 pain., 1865), ..Histo-

ria del movimiento republicano en Europa"
(1874), ,.Vida de Byron" (1873). [C:n elämä-
kerran on esp. kielellä kirjoittanut Sanchez
de Real (Madr.. 1S74) ja Gonzalez Araco: Sando-
val, ..Kmilio Castelar. coup d'opil sur sa vie" 'Pa-
ris. 1886) : PTannav, „Don Emilo Castelar" (Lon-

too. 1896).]

Casteljaloux f-£alu'J. kaupunki Etelä-Rans-
kassa, Lot-et-Garonnen departementissa, Avancen

1

i
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varrella, 2,ö24 as. (1901). Linnan ja luostarien

raunioita, kivennäisvcsilähteitä.

Castellamniare [-ä'r-]. 1. C. di Stabia,
kaupunki Etelä-Italiassa, Napolia provinssissa,

24 km Napolista kaakkoon, Napolin-lähden ran-
nalla, (kuntana) 34,525 as. (1906). Kaupungissa
on linnanraunioita, kaunis tuomiokirkko, ase-

varikko sotalaivastoa varten, teknillinen koulu,

puuvillatehdas y. m. Harjoittaa oliiviöljyn, säi-

lykkeiden, paloviinan ja kalkin valmistusta.

Hyvä satama ja vilkas kauppa; 1903 C:een saa-

puneiden laivojen lastauskyky oli 86,691 tonnia.

C:n leuto ilmasto ja ihana asema houkuttelevat
kesäisin sinne suuret joukot matkailijoita. Rikki-
lähteitä. Kaupunki on rakennettu vanhan Sta-

biten (ks. t.) raunioille. — Lähellä kuninkaal-
linen huvilinna Quisisana kauniine puistoineen.
— 2. C. del G o 1 f o, satamakaupunki Siei-

liassa, Trapanin provinssissa, Palermon länsipuo-

lella, samannimisen lahden rannalla, (kuntana)
n. 20,600 as. Harjoittaa vilkasta viini-, ohra-,

öljy- ja anjovis-kauppaa sekä kalastusta (etu-

päässä tonnokalaa) .
— 3. C. A d r i a t i c o, sa-

tamakaupunki Keski-Italiassa, Teramon provins-

sissa, Adrian-meren rannalla, lähellä Pescaran
suuta, 5.170 as. (1901). V. v. F.

Castello-Branco [-e-], Camillo (1826-90),

portug. kirjailija. Tuli viimein sokeaksi ja teki

itsemurlian. Hän on tuotteliain ja kansallisin

Portugalin uudenaikaisista kirjailijoista. Hänen
romaaninsa täyttävät yli 100 nidosta. Sitäpaitsi

C.-B. kirjoitti runoja ja draamoja. Porvarillinen

tapain-romaani on hänen erikoisalansa, joskohta
hän myös menestyksellisesti viljeli historiallista

romaania. Hänen kuvauksissaan on vahva por-

tugalilainen leima. Kielellisesti hänen teoksil-

laan on suuri merkitys, hän kun sepitti uusia
sanamuodostelmia ja lainasi sanoja ja käänteitä
kansankielestä. C.-B:n kuuluisimpia romaaneja
ovat: „Amor de perdigäo" (1862), „Amor de

salvagäo" (1864), „0 retrato de Ricardina"
(18G8), „Mysterios de Lisboa" (1854-55), „No
bom Jesus do monte" (1863). Huomattavin hänen
runokokoelmistaan on ,,Um livro" (1854). [Ro-

mero Ortiz, „La literatura portuguesa en el siglo

XIX" (Madr., 1870) ; Pimentel, „0 Komanee de
um romaneista" (Lissab., 1894) ; Th. Braga,
„Modernas ideias na litteratura portugueza"
(Porto, 1892).] J. H-l.

Castelnuovo [-ö'-], Enrico (s. 1839) , it.

kirjailija Eirenzestä. Hänen ensimäinen novelli-

kokoelmansa ,.Raceonti e bozzetti" ja esikois-

romaaninsa ,,T1 quaderno della zia" otettiin suo-

siollisesti vastaan. Tätä seurasi joukko romaa-
neja, joista mainittakoon: ,,La casa bianca"

(1873), „Lauretta" (1876), „Due convinzioni"

(1885), „I1 fallo di una donna onesta" (1897),

„I coniugi Varedo" (1899). Lisäksi C. on julkais-

sut useita novellikokoelmia. C;n kertomuksissa
on huomattavana puolena p.sykologinen tarkka-

näköisyys ja laatukuvien hieno realismi ; juoni

ja toiminta sitävastoin hänellä ovat heikommat.
./. Hl.

Casti, Giambattista (1721-1803), it. kir-

jailija, opi.skeli Pariisissa hengellisessä seminaa-
rissa ja tuli myöhemmin tämän laitoksen opetta-

jaksi. Palattuaan Italiaan hän Eirenzessä tutus-

tui Josef II:een, joka vei hänet mukaansa Wie-
niin ja siellä häntä suuresti suosi. Mutta C:n

kirjoittama satiirillinen runo ,,Poema tartaro",
joka ivasi Katarina II:ta, saattoi hänet Josefin

epäsuosioon, ja hänen täytyi jättää Wienin hovi
ja palata Italiaan. C:n pääteokset ovat ,,Novelle

galanti", 48 rivoa, mutta sukkelaa novellia (1793)

sekä runoelma „Animali parlanti" (1802), joka
ylistää Ranskan vallankumousta ja jossa koko
yhteiskunta kuvataan puhuvien eläinten muo-
dossa. C:n muut runotuotteet, joista ovat mai-
nitt.avia hänen anakreonilaiset laulunsa ja hänen
216 leikillistä sonettiansa „I tre Giulj" ilmes-

tyivät kokoelmassa ,,Opere varie" (1821). Hänen
kootut teoksensa ,.Opere deirabbate Giovanni
Battista Casti" julkaistiin Pariisissa 1837. [Pier-

mattei, „Giambattista Casti", 1902.] J. HL
Castiglione f-tiljö'-], pieni kaupunki Pohjois-

Italiassa, lähellä Mantovaa, jossa Bonaparte 5

p. elok. 1796 voitti itävaltalaiset.

Castiglione (-tiljö'-], Baldassare (1478-

1529), kreivi, it. valtiomies ja kirjailija, oli

150G Urbinon herttuan Guidobaldo di Montefelt-

rou lähettiläs Englannin Henrik VII:n ja Rans-

kan Ludvik XII:n hoveissa. Hän seurasi mai-

nitun herttuan jälkeläistä Maria delle Roverea
tämän sotaretkille ja oli sittemmin Urbinon ja

Mantovan lähettiläänä Roomassa. Paavi Clemens
VII nimitti hänet pronotaariksi ja lähetti hänet

valtiollisena asiamiehenä Espanjaan. Sittemmin

hän joutui paavin epäsuosioon, mutta saavutti

sen sijaan Kaarle V:n suosion. C:n pääteos on

„Libro del Cnrtegiano" („Kirja hovimiehestä"

;

1528) , vuoropuhelun muotoinen kirja, joka esit-

tää ihanteellista hovimiestä. C:n kirjeet „Let-

tere" (Padova 1769-71) tarjoavat arvokkaita tie-

toja tämän ajan tapahtumista. [Martinati, .,No-

tizie storicho-liiografiche intorno ai conte Bal-

dassare C." (1891) ;
Söderhjelm, ..Italiensk renäs-

san.s" (1907, myös suom.), siv. 201-202.] /. B-l.

Castilho [-ti'ljo], Antonio Feliciano
de (lSOU-75), portug. runoilija, tuli jo 6-vuo-

tiaana tuhkarokkoa sairastettuaan melkein so-

keaksi, mutta opiskeli ja runoili siitä huolimatta

ahkerasti. Jo hänen ensimäinen julkaisunsa, bu-

koliuen runoelma „Cartas de Echo e Narcisso"

(1821) tuotti hänelle arvossa pidetyn nimen. C:n

muista teoksista mainittakoon runokokoelma „A
Primavera" ja „Amor e Melancolia, ou a uovis-

sima Heloisa" (1828), jotka olivat luonteeltaan

idyllisiä. Runokokoelmissaan „A noite do castello"

(1836) ja ,.Ciumes do Bardo" (1838) hän liittyi

romantismiin, taas pian palatakseen takaisin ar-

kadilaiseen maknsuuntaan. Hänen viimeinen

runokokoelmansa on „0 Outono" (1865). Loppu-

iällään C. etupäässä käänsi portugalin kielelle

roomalaisia klassikoita ja mukaili muutamia
uudemmanaikaisia kirjailijoita, kuten Moli&rea,

Shakespearea ja Goetheä. [Julio de Castilho (C:n

poika), „Memorias de Castilho" (Lissab., 1881-

1903) ; Braga, ,,Hi.storia do romantismo em Por-

tugal" (Lissab., 1880).] J. H-l.

Gastilla [i'lja}, Kastilian (ks. t.) esp.

nimi.

Castillejo {-le'hoJ, Cristobal de (1494-

1556) , esp. runoilija, ajallansa vanhan espanja-

laisen lyriikan innokkain puolustaja ja edustaja

ja maahan tulvivan italialaisen runotaiteen vas-

tustaja. Sanoen vastustajiaan „petrarkisteiksi"

hän taisteli heitä vastaan kaikilla satiirin aseilla.

Hänen ivailunsa on kyynillinen ja hänen sukke-
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luutensa täyunä rivoutta. Varsin pureva on
hiinon satiirinsa dialogeissa ,,Diälogo entre el

autor y su pluma", jossa hän vaatii kynäänsä
tilille niistä 30:stä vuodesta, joiden aikana hän
sitä on väärin käyttänyt, sekä ..Sermön de amo-
res del maestro Buen-talente, llamado Fray Ni-

del de la ordcn del Cristel". jossa hän ruoskii

pappien irstasta elämää. Hänen ivallinen ja

kyynillinen 7-näytöksinen näytelmänsä ,,Farsa

de la constanza" ou hävinn}"t. „Obras de Castil-

lejo, expurgadas por la inquisicion" (1573) on
eusimäisiU Madridissa painettuja kirjoja. [Wolf,

„Sitzungsberiehte 1850" (5:s nid., s. 134 jaseur.)
;

Rudolf Beer, „Spanisehe Literaturgeschiehte",

II. s. .50-51.] J. H-l.

Castillo [-i'l]o], C.lnovas del ks. C a n o-

v a s del Castillo.
Castilloa, kasvisuku J/orace(B-heimossa, muu-

tamia puulajeja Keski- ja Etelä-Ameriikasta.

C. elusticasta saadaan erinomaisen hyvää kaut-
bukki.T (ks. t.).

Castizo f-i'po] (esp.), syntyperäisen portugali-

laisen ja mestitsin jälkeläinen, vrt. Tumma-
i li o i s e t.

Castle Ikäsi] (eugl.) . linna.

Castlereagh [kuslri], Henry Robert
Stewart, Londonderryn markiisi (1769-1822),

englantilainen valtiomies; kuului alkuansa Ir-

lannin vastustuspuolueeseen, mutta liittyi sit-

temmin hallitukseen, otti tehokkaasti osaa 1708
puhjenneen Irlannin kapinan kukistamiseen ja

Englannin ja Irlannin välisen unionin aikaan-
saamiseen ISOO; oli 1805-06 ja 1807-09 sota- ja

siirtomaaministerinä. Sen johdosta, että C. oli

ollut kaksintaistelussa ministeritoverinsa Can-
niugin kanssa, hiin erosi hallituksesta, mutta
nimitettiin 1812 ulkoasiainministeriksi. Tässä
virassa hän toimi erinomaisella tarmolla Napoleo-

nin kuki.stamiseksi. Oli perin vihattu ylimysmieli-

syytensä ja vnnhoilli.sen politiikkansa vuoksi:

tappoi itsensä kynäveitsellä. Hänen muistelmansa
ja kirjeensä ovat julkaistut (12 nid.). E. Ma.

Castor ks. Majava.
Castoreum, m n j a v a n h a u s t a. ks. M a-

java.
Castra (lat. mon., yks. rn.sJrHm = linnoitus)

,

leiri, linna; myös leiripaikoista kehittyneiden

kau))unkien roomal. nimi: C. B a t a v a, Passau ;

C. Ile gin a, Regensburg; C. vetera, Xanten
y. m. K. J. n.

Castratio f-iVliöJ (lat.), kuohiminen, salvaitii-

nen, siitiiirauhaslen (miehellä kivesten; naisella

munasarjojen) oi)ereeraamalla toimitettu poista-

minen. ^f. 0-7?.

Castren-s u k u on lähtöisin Linnan rusthol-

lista lldllnlnsta (..linna" on latinaksi = co.s?ru»ij.

Sieltä kantaisän, pappi Olavi C:n vanhempi
poika Matias Ison vihan jälkeen joutui Pohj.-

Pohjanmaalle, joka sonjiilkeen onkin ollut suvun
varsinaisena pesäpaikkana.

1. Matias C. (1764-1845), rovasti Kemissä;
yliopj). 1781, fil kand. 1784, papiksi 1785. C. oli

Suonien läliety.stössä 1808. järjesti 1809-12 kir-

kolliset olot seurakunnissa uuden valtakuntain-
rajan varrella ja oli 1817 jäsenenä käsikirja-

komiteassa. Hän julkaisi Kemin kasvistosta ja

eläinkunnasta tietoja sekä kirjoitti samasta pitä-

jästä kertomuksen. Sai kunniatohtorin arvo-

nimen. K. S.

M. A. Castri-n.

2. Matias Aleksanteri C. (1813-52),
kuuluisa kielentutkija ja kansatieteilijä, Helsin-
gin yliopiston profes-

sori. C. syntyi joulu-

kuun 2 p:nä 1813 Ter-

volassa Pohjanmaalla :

vanhemmat olivat Ter-

volan kappalainen (sit-

temmin Rovaniemen
kirkkoherra) Kristian
C. (k. 1825) ja hänen
puolisonsa Susanna
SonaFellman(k. 1848).

Käytyään Oulun kou-

lua C. pääsi ylioppi-

laaksi 1830; varatto-

muutensa vuoksi hän
sekä koulua käydes-
sään että ylioppilas-

aikanaan usein sai kär-

siä puutetta, joskin

sekä hänen setänsä Matias C. (ks. t.) että enonsa
kunnallisneuvos Johan Abraham Fellman (Ou-

lussa) häntä koulussa kannattivatkin. Oltuaan yli-

oppilaaksi tultuaan toista vuotta kotiopettajana

C. jatkoi opintojaan, keskittäen ne etupäässä itä-

maisiin kieliin, joiden dosentiksi hän. tultuaan

1836 fil. kandidaatiksi, aikoi pyrkiä. Mutta sillä-

välin oli sattunut suuri merkkitapaus, joka C:nkin
suhteen tuli käänteenmuodostavaksi: Kalevala oli

1835 ilmestynyt. Sen runollisesta ja kielelli-

sestä kauneudesta innostunut C. jätti itämaiset

opintonsa sikseen ja päätti aluksi ottaa tutki-

mustensa esineeksi suomalaisen kansanrunouden
sekä kielelliseltä että taruopilliselta kannalta.

Tämän lisäksi hänelle vielä tarjoutui tilaisuus

lapin kielen tutkimiseen, kun Tornion piirilää-

käri C. R. Ehrslröm kesällä 1838 otti hänet mu-
kaansa Suomen Lappiin. Seuraavana kesänä hän

taas. Suom. kirjall. seuran kannatuksella, pääsi

Suomen ja Venäjän Karjalaan, jossa keräsi kieli-

ja kansatieteellisiä aineksia Kalevalan runojen

selittämistä varten. Ihmeteltävän pian näiden

matkojen hedelmiä tulikin näkyviin: jo 1839 C,
dosenttuuria varten, julkaisi tärkeän väitöskir-

jan suomen, viron ja lapin kielen nominintaivu-

tuksen sukulaisuudesta, jonka johdosta seuraa-

van vuoden tammikuussa nimitettiin ..Suomen ja

nuiinaispohjoismaisten kielten" dosentiksi ; ja

1841 ilmestyi hänen Kalevalan-ruotsinnoksensa,

ensimäinen täydellinen Kalevalan-käännös, joka

koruttoman kauniisti ja uskollisesti tulkitsee

alkuteoksen runoaarteita. Syksyllä viimemainit-

tuna vuonna C, yhdessä Lönnrotin kanssa, teki

tutkimusmatkan Suomen, Norjan ja Venäjän
Lappiin sekä Venäjän Karjalaan: tutkijat ero-

sivat heinäkuussa 1842 Vienankaupungissa, jonne

C. jäi perehtyäkseen samojedin kieleen. Tällä

matkalla C, sai kaksi ilosanomaa: toinen oli se,

että Pietarin tiedeakatemia (A. Sjögrenin ehdo-

tuksesta) oli päättänyt ottaa hänet kielimieheksi

j.a kansatieteilijäksi Siperiaan v. 1843 lähetettä-

viiän tieteelliseen retkikuntaan (retkikunnan

kielimieheksi pyrki myös tunnettu unk. tutkija

.\. Reguly) : toinen taas se. että Suomen valtio

oli myöntänyt hiinrlle matkarahan Euroopan-
puolisten samojedien kieli- ja kansantieteellistä

tutkimista varten. Tämän johdosta C. heti ryh-

tyi juraakki-samojedien tutkimiseen ja kulki
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nyt väliitellcn itäänpäin pohjoisimman Venäjän
ääriä sekä saapui, monenmoiset vaikeudet, vas-

tukset ja vaarat kestettyään, marraskuussa 1843
Siperian puolelle Obdorskin kaupunkiin. Sivu-
mennen hän myös, etupäässä Izemskin kylässä,
tutki syrjäänin kieltä. C. aikoi Obdorskista jat-

kaa matkojansa yhä itäänpäin Piet. tiedeakate-

mian stipendiaattina, mutta ennen pitkää hän
huomasikin matkan rasituksista kovasti huonon-
tuneen terveytensä vuoksi olevansa pakoitettu
I>alaamaan kotimaahan (keväällä 1844). Lepoa
hän ei itselleen kuitenkaan suonut. Helsinkiin
tultuaan hän viimeisteli ja painatti matkalla kir-

joittamansa syrjäänin kieliopin, suoritti lisen-

siaatlitutkintons.a (väitöskirjana' oli osa syrjää-

nin kielioppia), rupesi erään Helsingissä sota-

miohenä palvelevan tseremissin avulla tutkimaan
tseremissin kieltä sekä julkaisi vielä' m. m. tut-

kimuksen koron vaikutuksesta lapin kielessä

(Suomi-kirjassa, 1844).

Seuraavana vuonna, helmikuussa 1845 C. sitten

lähti suurimmalle tutkimusmatkalleen, joka kesti

4 vuotta. Piet. tiedeakatemian antaman matka-
rahan lisäksi hän sai kannatusta myös Suomen
yliopistolta. Aluksi hän matkusti Kasaaniin,
jossa täydensi tseremissin kielioppinsa: tämä
ilmestyi vielä samana vuonna yliopiston kustan-
nuksella. Sitten hän jatkoi matkaansa Siperian
puolelle, aluksi Obi- ja Irtys-joille, jossa hän
tutki suomensukuisten ostjaakkien kieltä ja elin-

tapoja kuin myöskin ostjaakki-samojedeja ja

ennen aivan tuntemattomia Jenisein-ostjaakkeja,

senjälkeen (kev. 1846) .Jenisein alijuoksulle,

ottaakseen selkoa itäisimmistä (n. s. Tavgy-)
samojedeista. Palattuaan täältä taas joksikin

aikaa äskenmainittujen Jenisein-ostjaakkien luo,

C. matkusti (kev. 1847) Jenisei-virran yläjuok-
sulle ja Baikal-järven maille Etelä-Siperiaan,

tutkien eräitä tatarilaistuneita ostjaakki- ja

samojedi-heimoja, tatareja, tunguseja ja bur-
jaatteja. Näillä matkoillaan C. myös kaksi ker-

taa pistäytyi Kiinan rajan toisella puolen. Ner-
tsiosk oli C:n matkojen itäisin käynti|iaikka.

Täältä hän, toukokuussa 184S, lähti kulkemaan
kotimaahan päin, jonne hän, matkan kovien vai-

vojen takia ankarasti huonontuneen terveyden-
tilansa vuoksi saapui vasta helmikuussa 1849.

Näiden matkojen ensi hedelmänä valmistui vielä

samana vuonna ostjaakin kielioppi. Paljon huolta
tuotti C:lle hänen turvaton aineellinen ase-

mansa ; Piet. tiedeakatemian ylimääräisenä apu-
laisena hän sai 600 rpl.:n vuosipalkan, mikä
kuitenkaan ei voinut näitä huolia kokonaan
poistaa. Akatemian tarjooman vakin. akate-
mianjäsenen paikkaan hän ei suostunut, koska
hänen silloin olisi täytynyt siirtyä pois koti-

maastaan. V. 1850 perustettiin kuitenkin yli-

opistoomme suomen kielen ja kirjallisuuden pro-

fessorinvirka ; tämän saamiseksi C. edellisenä

vuonna oli julkaissut väitöskirjan „De aflfixis

personalibus linguarum altaicarum", jossa hän
tahtoo osoittaa, että persoonapäätteet n. s. urali-

altailaisissa kielissä, s. o. suomalais-ugrilaisissa,

samojedilaisissa, turkkilais-mongolilaisissa ja

mantsu-tuugusilaisissa kielissä muodostuvat yhtä-
pitäväisellä tavalla. Virkamääräyksensä C. sai

yliopiston silloisen korkean kanslerin (sittem-

min keisari Aleksanteri II:n) omasta kädestä
Helsingissä (maalisk. 14 p:nä) 1851.

Ikäänkuin aavistaen elämänjuoksunsa lähene-
vän loppuansa C. ryhtyi kuumeentapaisella kii-
reellä jatkamaan rikkaitten ainestensa paino-
kuntoon toimittamista. Samojedilaisten kielten
kieliopin aikaansaamista C. itse piti tärkeim-
pänä tehtävänään ja tähän työhön hän senvuoksi
heti ryhtyi. Tämän ohella hän myös innolla an-
tautui hoitamaan yliopistollista opetusvelvolli-
suuttaan, vaikuttaen tällöin laajapiirteisillä ja
isänmaallisen hengen elähdyttämillä luennoillaan
herättävästi yliopistouuorisoon. Mutta moni-
vuotisten vaivojen ja rasitusten murtelema ruu-
mis ei enää jaksanut totella voimakkaan hengen
käskyjä. Matkoilla saatu keuhkotauti lopetti
C;n päivät toukok. 7 p:nä 1S5'2.

Erittäin tärkeää oli tieteelliselle tutkimukselle,
että C:u julkaisematta jääneet kokoelmat saa-
tiin verrattain pian julkisuuteen. Ne ilmestyivät
Piet. tiedeakatemian toimesta saksaksi yhteis-
uimeUä „M. A. Caströns nordische Reisen und
Forschungen" (I-XIT, Piet. 1853-62) ja sisältä-

vät yllämainitun ostjaakin kieliopin ja sitäpaitsi
samojedilaisten kielten kieliopin ja sanastot,
tungusin, burjaatin, koibalin, karagassin, Jeni-
seiu-ostjaakin ja kotin kielen kieliopit sekä vielä
matkamuistelmia, matkakertomuksia ja kirjeitä,

luentoja suomensukuisten kansain mytologiasta,
ja urali-aUa Haisten kansain etnologiasta, sekä
vielä muita, lyhyempiä tutkielmia. Sarjan kieli-

tieteellisten osien toimitukse.sta piti akateemikko
A. Schiefner huolta. Muut osat ilmestyivät Hel-
singissä myös ruotsiksi: ,,Nordiska resor och
for.-kuingar" (I-VI, 1852-70) ; näiden ensi osan
C. itse toimitti; VI:s osa sisältää m. m. J. 'V'.

Snellmanin kirjoittaman C:n elämäkerran.
C:n suomalais-ugrilaLsella alalla suorittamista

tutkimuksista vetävät päähuomion puoleensa
aikaansa nähden oivalliset tseremissin, syrjäänin
ja ostjaakin kieliopit, jotka loivat uutta valoa
näihin sitä ennen varsin vaillinaisesti tunnettui-

hin kieliin, sekä viehättävä esitys suomalaisesta
mytologiasta, jossa hän käsittelee ei ainoastaan
suomalaisten vaan myös, vertailevasti, muiden
suomalais agril.usten kansain jumalaistarustoa.

Suurimman ja muistettavimman kielitieteellisen

työnsä C. kuitenkin suoritti samojedilaisten kiel-

ten alalla: hänen peru.stavaa laatua oleva suuri

samojedilainen kielioppinsa, jonka hän onneksi
sai miltei valmiiksi ennen kuolemaansa, ynnä
siihen liittyvät sanastot ovat vielä tänäkin päi-

vänä melkein ainoa lähde samojedilaisen kieli-

heimon tuntemiseksi. Erittäin tärkeitä olivat

myös C:n turkkilais-mongolilaiset ja tungusilai-

set tutkimukset. Näin hänen tutkimuksensa
siis ulottuivat kaikkien niiden kieliheimojen

alueille, joita yhteisellä nimellä on nimitetty

urali-altailaiseksi kielikunnaksi. Että C. piti

mainittuja kieliheimoja keskenään sukulaisina,

se käy parhaiten selville hänen yllämainitusta

professorinväitöskirjastaan ; toiselta puolen hän
kuitenkin kyllä myöntää, että paljo tutkimus-

työtä vielä oli suoritettava ennenkuin urali-altai-

laiuen sukulaisuus saataisiin tieteellisellä var-

muudella todistetuksi. Sitävastoin C. piti samo-
jedilaisten ja suomalais-ugrilaisteu kielten suku-

laisuutta aivan varmana. Vastainen tutkimus on
osoittava, pitääkö C:n mielipide kaikkien n. s.

urali-altailaisten kielten yhteenkuuluvaisuudesta

paikkansa. Joka tapauksessa ovat ne hämmäs-
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tyttäviin ruusaat aarteet, jotka C. matkoillaan
verrattain lyhyessä ajassa kokosi, erittäin suu-

ressa määrässii valaisseet pohjoisen Euroopan ja

Aasian kansojen kieliä, elämää ja historiaa, sekä
voimakkaasti vieneet eteenpäin näillä aloilla

liikkuvaa tieteellistä tutkimusta. Harvan tiede-

miehen on suotu hankkia tieteelleen niin paljo

uusia aineksia ja luoda siihen niin runsaasti

uutta valoa kuin C;n. Sentähden hän saavutti-

kin maailmanmaineen. Y. \V.

3. Betty Leoutine C. (1817-95), o. s.

Reuter, Pyhäjärven kirkkoherran Zakris Ca-

strenin puoliso, vanhemman pietistisen herännäi-

syysliikkeemme huomattavimpia ja vaikuttavim-

pia naisia. Tutustui jo tyttönä liikkeen johta-

jiin, tuli herätykseen Jlaalahdella eräissä häissä,

jossa nuoret tytöt innostuivat silloisen nuoren
ylioppilaan C. G. v. Essenin vaikuttavista pu-

heista ja, riistäen helyt rinnoiltaan, liittyivät

pietistiseen liikkeeseen. [,,Biogr. tietoja Suomen
naisista", Hels. 1S90.]

4. K a a r 1 e A 1 f r e d C. (1845-73) , historian-

tutkija, yliopp. IStiö, Cl. kand. 1871. Hänen kan-
san keskuudessa ja arkistoissa tekemänsä keräel-

mät ovat julkaistut tutkimuksina: „Muistelmia
vuosien 180S-09 sodasta" (18G5), „Kertoelmia
Kajaanin läänin vaiheista vuosina 1G50-1750"

(1867), „Syrj;itay)auksia Oulun läänissä Kustaa
III;n sodan aikana" (1870) sekä „Suomalai-
suus 1738-vuoden valtiopäivillä" (1872). C. oli

Suomen nuunaismuistoyhdistyksen perustajia

sekä sen innokkaimpia jäseniä, ollen samalla sen

ensiniäincn sihteeri. K. S.

5. Jonas C. (s. */, 1850), Zakris ja Betty
Leontine (ks. t.) C:n poika, asianajaja ja poli-

tikko; yliopp. 1869, fil. kand. 1876. lakit. kand.
1893; ottanut ylioppilasajoillaan asti innokkaasti
osaa politiikkaan, valittiin 1885 Piippolan tuo-

miokunnan edustajaksi taloupoikaissäätyyn, jossa

hän sitten istui aina 18y4:n valtiopäiville asti:

hoiti senjälkeen etupäässä laajaa asianajoliiket-

täUn, oli routavuosina maasta karkoitettuna
(1903-05), ollut uuden eduskuntamme jäsen sen
perustamisesta saakka. Talonpoikaissäädyn jäse-

nenä C. istui useassa valiokunnassa, m. m. rikos-

lakivaliokunnassa 1888, jolloin otti tehokkaasti
osaa uuden rikoslain aikaansaamiseen ja puo-
lusti pontevasti kuolemanrangaistuksen poista-

mista (muuten paitsi majesteetiurikoksesta)

.

Uudessa eduskunnassa hän on 1907-08 ollut suu-
ren valiokunnan ja maatalousvaliokunnan jäse-

nenä ja, 1908 v:n molemmilla valtiopäivillä,

viimemainitun puheenjohtajana, oltuansa suur-
lakon jiilkeen asetetun agraarikomiteankin pu-

heenjohtaja. Kekseliäänä väittelijänä ja ponte-
vana puhujana C. on hankkinut itselleen varsin
vaikuttavan aseman sekä vanhassa että uudessa
eduskunnassamme ja on ollut nuorsuomalaisen
eli iierustuslaillis-suomenmielisen puolueen huo-
matuimpia miehiä. — V. 1887 hän julkaisi lento-

kirjasen: „Mikä on oikea ohjelma suomalaisuu-
den asiassa?"

C. Robert C. (1851-83), kirjailija, M. A.
C:n poika, yliopp. 1868, fil. kand. 1873 ja molemp.
oik. kand. 1879. C. oli useissa valtionkomiteoissa
sihteerinä sekä kerran Uudenkaarlepyyn edusta-
jana (1882). Samana vuonna hänestä tuli ,,Hel-
singfors Daghladin" päätoimittaja. Hänen virkeä
toimintahalunsa osoittautui m. m. „Fin.sk tid-

skriftin" (1876) sekä erään poliitillis-kirjallisen

seuran perustamisessa (1879), josta seuraavana
vuotena läksi liberaalisen puolueen (ks. t.) oh-
jelma. C.n julkaisuista mainittakoon kuvaus
Matias Caloniuksesta (1876), ,,Finska deputatio-
nen 1S08-09'' (1879) sekä „Skildringar ur Fiu-
lands nyare historia" (1882). K. S.

7. K a a r 1 o C. (s. 1860), asianajaja, pankin-
johtaja, senaattori

;
yliopp. 1879, fil. kand. 1883,

lakit. kand. 1887 ; „Morgonbladet"in vast. toi-

mittajana 1884; perusti yhdessä tuom. F. E.
Snellmanin kanssa Castren & Snellmanin asian-

ajotoimiston, jonka osakkaana oli v:een 1897;
K. -O.-Pankin johtokunnan jäsen 1898-1904;
Suomi-yhtiön johtajana v. 1906; oli porvaris-

säädyn jäsen (Tornion edustajana) 1894:n ja

(Haminan edustajana) 1905-06:n valtiopäivillä;

kutsuttiin 1900 senaatin talousosaston jäseneksi,

jona aluksi oli siviilitoimituskunnan apulais-

päällikkö, sittemmin, v:sta 1908, saman toimitus-

kunnan päällikkö: erosi perustuslaki-konfliktin

johdosta 1909 huhtikuussa senaattorinvirasta.

8. Zachris C. (s. 1868), M. A. C:n veljen-

poika, fllosofiantutki ja ja kirjailija, yliopp. 1886,

lii. kand. 1891, fil. lis. 1899; v:.sta 1903 käytän-
nöllisen IilosoCan dosentti: tutkinut etupäässä
filosofista siveysoppia ja uskonnonfilosofiaa ja on
ottanut kirjailijana osaa usean, tieteellistä

alaans.a koskettelevan yhteiskunnallisen kysy-
myksen pohtimiseen; v:sta 1899 .,Suomen nuo-

rison liiton" toimikunnan puheenjohtaja, vuosina
1907-08 uskonnouvapauskomitean jiisen ; valittiin

1909 nuorsuomal. puolueen ehdokkaana eduskun-
nan jäseneksi. Julkaissut m. m.: ..Uskonnon-
filosofian käsitteestä ja metodista" I (1899), II

(1903), „Johan Henrik Pestalozzi" (1900). .sekä

useita tutkielmia ..Valvojassa" (m. m. ..Vapaan
uskonnon asema Hollannissa" ja ..Herbert Spen-
cer", 1S98), jonka toimitukseen on kuulunut
v:sta 1894 (1906-08 päätoimittajana).

Castriota, Georg ks. Skanderbeg.
Castro, C i p r i a n o (s. 1863) , venetsuelalainen

valtiomies, presidentti. Heinäk. 1S99 tämä alhai-

sesta säädystä lähtenyt mies pani toimeen kapi-

nan Venetsuelan hallitusta vastaan. Yliä kasva-

van joukon johtajana hän marssi pääkaupunkia.
CarScasta kohti, syöksi presidentti Andraden
hallituksesta ja huudatti itsensä seuraavana
vuonna väliaikaiseksi presidentiksi ja 1901 presi-

dentiksi. C. on useita kertoja saanut taistella

kapinoita vastaan, jotka hänen on onnistunut
tukahduttaa ainoastaan julmuudella ja lahjomi-

silla. Hänen röyhkeä ja häikäilemätön esiintymi-

sensä on useita kertoja ailieuttanut ristiriitoja

ulkovaltojen, viimeksi Hollannin kanssa. Syös-

tiin vallasta vuoden 1908 lopulla. E. .1/-a.

Castro, Guillön de Castro y Bell v is
(1569-1631). esp. näytelmänkirjoittaja. V. 1602
hän muutti Madridiin, missä Lope de Vcga oli

luonut kansallisen näyttämön. C:a suosivat täällä

Napolin varakuningas sekä Ossunan ja Olivare-

zin herttuat. Mutta hänen seikkailumainen ja

itsepäinen luonteensa vieroitti hänestä ylhäisien

suosion, hän joutui taloudelliseen ahdinkoon ja

hänen sanotaan kuolleen kurjuudessa. Dramatik-
kona biin kuuluu Lopen kouluun. Kuten jM]>e

hänkin koetti tyydyttää kansallismakua mitä
tulee aiheiden valintaan ja suosittujen kansan-
romanssien käyttämiseen. Se näytelmä, joka
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tuotti b;lue!!e suurimman maineen ja jota jälki-

maailma enimmin mainitsee on „Las mocedades
del Cid", joka käsittelee Espanjan kansallissanka-
rin Cidin uuoruudenurotöitä. Tämä näytelmä oli

Corneillen „Le Cid" näytelmän oleellisena läh-

teenä ja kaavana. [Lord Holland, „Some account
on the life and writings of Lope de Vega and
Guilhera de Castro", 1806; Ph. A. Becker. „Gesch.
der span. Literatur", s. 75.] J. H-l.

Castro, 1 n ^ s d e (k. 1355) , esp. aatelisnainen,
Portugalin infantiu Uom Pedron lemmitty; 1345
salaisesti vihitty hänen kanssansa: murhattiin
Uom Pedron isän Alfonso IV:n käskystä. Kunin-
kaaksi tultuaan Dom Pedro mestautti C:n mur-
haajat ja julisti hänet lailliseksi puolisokseen
haudattaen hänet kuninkaalliseen kappeliin. C;n
kohtaloa on käsitelty useissa murhenäytelmissä
ja Camöcsen ,.0s Lusiadas" runoelmassa.

Casuarina, kasvisuku johon kuuluu kortteen
(liquisetum) näköisiä puita Austraaliassa ja

Suuda-saarilla. Kukat norkoissa ja liedelmistöt

käpymäisiä. Erittäinkin 20 m korkean ja 60-70

cm paksun C. equisetifoliun puu, rantapuu
(ks. t.) on kovaa, hyvää tekopuuta, jota siksi

monin paikoin lämpimissä maissa (esim. Alge-
riassa) viljellään. Parkitushapon- ja kasuarii-
ninpitoista kuorta käytetään kokoonvetävänä
aineena ja silkin ruskeaksi värjäämiseen.
Casula (lat. < casa = talo), oik. pieni talo;

messukaapu. ks. M e s s u p u k u.

Casus [-ä-J (lat.), tapaus, sattuma, tilaisuus;

oikeustapaus. C. b e 1 1 i, sodanaihe. C. c o n-

s c i e n t i iT, omantunnonasia. C. f a t a 1 i s, on-

nettomuudeutapaus. C. necessitatis. hätä-
tila. C. o b 1 i q u u s, kieliop., riippuvainen 1.

ali.stettu sija; e. r e c t u s, riippumaton sija

(nominatiivi ja vokatiivi). Casum sentit
d o m 1 n u s, tapaturmainen vahinko kohtaa omis-
tajaa. C a s u, sattumalta. In hoe casu, tässä

tapauksessa. In casu, kulloinkin asianhaarain
mukaan, vrt. Kaasus, Sija.
Catabrosa aquatica, v e s i h i 1 p i, matalahko,

etupäässä maamme pohjoisosissa, märissä pai-

koissa kasvava heinä. Korsi polvekas, tyveltään
rento, joskus vedessä kelluva, pystykarvainen,
lehdet leveähköjä, tähkylät pieniä, monilukuisia,
röyhy sinipunertava.
Catalaunum. [-a')!-] ks. K a t a 1 a u n i s e t

k e n t ä t.

Catania [-iä'-l (Catanea). 1. Provinssi Sisi-

lian itärannikolla, 4,966 km^ 731,926 as. (1908),

1. 147 km-;l]ä. C:n pohjoisosan täyttää Etnan
tulivuori, eteläosan saaren laajin (n. 300 km'),
liedelmällinen Piana di C.-tasanko, jolla viljel-

lään viljaa ja etelänhedelmiä ja valmistetaan
öljyä ja viiniä. Vuorityö tuottaa marmoria,
soodaa ja rikkiä. Kauppa ja teollisuus ovat
myös tärkeitä. C:n provinssi jaetaan 4:ään
piirikuntaan. — 2. C. 1 a b e 1 1 a, C;n provins-

sin pääkaupunki sijaitsee Etnan kaakkoispuo-
lella ja Joonian-meren rannalla, saaren ihanin
ja Palermon jälkeen suurin kaupunki, 161,335 as.

(1906). Kadut ovat pitkät, suorat, osaksi laava-

kappaleilla kivitetyt. Huomattavimmat paikat
ovat tuomiokirkon-tori, jolla on n. s. Elefantin-

kaivo, sekä ihana Villa Bellini'n puisto. Eaken-
nuksista tuomiokirkko (v:lta 1094), yliopisto,

raatihuone ja suuri benediktiiniluostari ovat
mainittavat. C:ssa on arkkipiispan, prefektin.

2:n tuomioistuimen ja yliopiston (v:lta 1444)
sija, sitäpaitsi lyseo, lukio ja monenlaisia tek-
nillisiä oppilaitoksia sekä roomalaisaikaisia rau-
nioita. C:n teollisuudentuotteista ovat tärkeim-
mät tupakka, saippua, tulitikut, mehusteet
(esanssit), nahkatavarat sekä meripihkasta ja
laavasta veistetyt korutavarat. Suuria rikin-
puhdistuslaitoksia. Tuonti (n. 17 milj. mk)
käsittää viljaa, vuotia, kivihiiliä, villa- ja puu-
villatavaroita, puuta, rautaa y. m. Vientitava-
roita (n. 30 milj. mk) ovat etupäässä rikki,
appelsiinit, mantelit, pähkinät ja viinit. V. 1669
purkautunut laavavirta on kovin mataloitta-
nut sataman. Siinä kävi 1905 3,246 laivaa.— Leudon (keskimäärin 11,:.°), mutta samalla
kyllin kostean talvi-ilmastonsa vuoksi C. on
hyvin suosittu talviparannuspaikka. — C. on
rakennettu kokonaan laavavirran peittämän,
vanhan Catana nimisen kaupungin paikalle.
V. 1109 maanjäristys hävitti koko kaupungin;
1069 tulvi laavavirta kaupungin muurien yli

täyttäen osan satamaa (ks. ylemp.) . Vuosien
1693, 1819 ja 1879 maanjäristykset olivat myös
hyvin tuhoisat, kun 1905:n ja 1908:n maanjäris-
tysten vaikutukset ovat lievempiä. W. S-tn.

Cataracta (lat. catarrhacta = laskupuomi),
kaihi, silmän linssin 1. mykiön sameus, joka
tekee sen valonsäteille vähemmän läpäiseväksi
jopa läpinäkymättömäksikin, luoden silmäterälle
harmaan värin (harmaa kaihi), vrt. Kaihi.

M. OB.
Catargiu {a'rdiu], Lascar (1823-99), romaa-

nial. valtiomies, oli 1866 mukana syöksemässä
ruhtinas Aleksanteri Cusaa vallasta ja kuului
väliaikaiseen hallitukseen. Kun HohenzoUerin
rulitin.is Kaarle 24 p. toukok. 1866 tuli Romaa-
nian kuninkaaksi, tuli C. ministeri-presidentiksi,

mutta tämä ministeristö hajosi jo s. v. C. oli

sittemmin samassa virassa vielä 1871-76, 89 ja

1891-95. Hän oli kuolemaansa asti vanhoillisen
puolueen johtaja. 6. R.
Catarrhini ks. K a p e a u e n ä i s e t apinat.
Catarrhus [-a'r-] (lat.), katarri, limakalvon

tulehdus, jota tavallisesti seuraa lisääntynyt eri-

tys. C. b r o n c h i a 1 i s, g a s t r i c u s, v e s i-

e a I i s, keuhko-, vatsa-, rakkokatarri 1. -tuleh-

dus. M. OB.
Catcli [käts] (engl.), 17:uncltä vuosis. aina

nykyiseen aikaan asti Englannissa suuresti

suosittu leikillinen sävellyslaji moniääniselle

kuorolle jäljittelevässä tyylissä; Lontoossa yhä
vieläkin toimii 1761 perustettu catch-klubi, joka

panee toimeen sävellyskilpailuja tällä alalla.

/. A'.

Catch as catch can [käts-az-häts-kan] (engl.),

vapaa painitapa, peräisin Intiasta ja hyvin
suosittu etenkin Ameriikassa. Ottelussa salli-

taan „otlaa kiinni, mistä ottaa voi"; kiellettyä

on ainoastaan käsin ja jaloin kuristaminen
(myös ,,kaulus" 1. c r a v a t e, ks. t.) , tukkaan,
viiksiin, nenään, korviin ja siitoselimiin kiinni

käyminen, polvella tahi kyynärpäällä painami-

nen vastustajan rintaa, sormen, varjiaan j. n. e.

vääntäminen; kynsiminen, repiminen, lyöminen
ja pureminen. Voitetuksi katsotaan se ottelija,

jonka hartiat ylitaikaa koskettavat mattoa.
•Iskm-.

Cäteau, Le 1. C .'l t e a u-C a m b r 6 s i s [katu'-

käbrezl'], kaupunki Pohjois-Ranskassa, Nordin
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departeraenlissa, Schelden syrjäjoen Sellen ja

pohjoisen radan varrella, 10,341 as. (1901).

Kaupungissa on „collöge" ja renessanssiaikuinen
raatihuone. Harjoittaa villa-, puuvilla- ja

silkkikankaitten, sokerin ja öljyn valmistusta.
— Saanut historiallisen merkityksen sen rau-

han johdosta, joka täällä solmittiin huhtikuun
2 ja 3 p:nä 1559 toisaalta Ranskan, toisaalta

Englannin, Savoijin ja Espanjan välillä.

(V. V. F.)

Catha edulis, Abessiinian teepensas,
Ce/oA'/r«P('(E-heimoon kuuluva pensas, kotoisin
Itä-Afrikasta ja Etelä-Arabiasta. Lehdet n. 5 cm
pituisia, suikeita, nahkeita ; pienet valkeat kukat
lehtihangoissa. Lehtiä pureksitaan samoin kuin
coc;>U'htiä (ks. Kokaiini), niistä keitetty tee

on joukuiiverran kiihottavaa.
Cathelineau [kailinö'], Jacques (1759-93).

kuuiuga.sniielisten johtajia Vendien maakun-
nassa. Vallankumouksen alkaessa köyhänä aju-

rina, jolla oli suuri perhe elätettävänä, C. ryhtyi
keväällä 1793 innokkaasti puolustamaan „valta-

ibtuinta ja alttaria" kansalliskonventtia vastaan.
Hän sai pari voittoa, mutta haavoittui kuolet-
tavasti hyökkäyksessä Nantes'in kaupunkia vas-

taan 29 |):nä kesäk. s. v. G. R.

Catilina [IV], Lucius Sergius ( 108-62

e. Kr.), polveutui vanhasta roomal. ylimys
suvusta, joka tasavallan loppuaikoina oli vajon-
nut köyhyyteen. Aina nuoruudestaan alkaen C.

vietti hurjaa irstailevaa elämää samanmielisten
.seurassa eikä kammonut mitään keinoja tai ri-

koksia vallanhimonsa ja nautinnonhalunsa tyy-
dyttämiseksi. C. otti innokkaasti osaa SuUan
toimeenpanemiin kansalaismurhiin ja proskript-
sioneihin, tuli pratoriksi 68 e. Kr. sekä hoiti

seuraavan vuoden Afrikan maakuntaa. Sitten
C. eri kertoja koetti päästä konsuliksi myös sala-

liittojen avulla, viimeiseksi 63, mutta ei päässyt
pyrkimystensä perille, etenkin Ciceron (ks. t.)

valppauden johdosta. Kun C. laillista tietä ei

päässyt konsulintoimeen eikä siten korkeimpaan
valtaan, päätti hän aseellisella taistelulla ja

vallankumouksella itselleen kavaltaa valtion joh-

don. Mutta Cicero hankki itselleen tarkat tiedot

kaikista hänen loimistaan sekä ilmoitti senaa-
tissa, mitä hän oli kuullut. Kun C. marrask. 8

p:uä 63 saapui senaatinkokoukseen, ryhtyi Cicero
puhumaan, paljasti salaliiton kaikki hankkeet
sekä kehoitti C:aa poistumaan Roomasta. Rai-
vo.stuneena C. lähti kokouksesta sekä matkasi
heti seuraavana yönä kaupungista puoluelaisensa
Caius Jlanliuksen Fiesuhen kaupunkiin sijoitta-

maan leiriin. Silloin senaatti julisti heidät mo-
lemmat valtion vihollisiksi sekä antoi konsulien
ryhtyä tarpeellisiin toiiniTipiteisiin heitä va.s-

taan. Kun C:n Roomaan jääneet rikostoverit

kääntyivät gallialaisen heimon, allobrogien,

lähettiläiden puoleen saadakseen heiltä aseellista

kannatusta, tulivat heidän salaiset neuvottelunsa
ilmi ja salaliiton päämiehet vangittiin ja rangais-
tiin senaatin päätöksen mukaan kuolenmlla
joulukuun ö p:nä. Seuraavan vuoden alussa 62

C. oli pakoitettu ryhtymäiin taisteluun valtion

sotajoukon kan.^.sa Etruriassa Pistorian luona
(uyk. Pistoja). Tässä taistelussa C. ja useim-
raat seuralaisensa kaatuivat. [Sallustius, .,Rei-

luni Catilina;"; John, „l>ie Entstehungsge.schichte
der Catilinarischen Verschwörung" (Leipzig

perustaminen Suo-
lienee tapahtunut

K. G.

(1637-1712), ransk.

1870) ; G. Bang, „Catilina" 1902 : G. Boissier,

„La conjuration de G." (Par. 1905).] A'. ./. H.
Catillus [-{'-] (Kettil), Suomen piispa 1266-

86, oli syntyperältään ruotsalainen Länsigöötan-
n'aalta ja ollut Valdemar kuninkaan kan.slerina.

Huomattavin tapaus hänen piispanajaltaan on
varsinaisen tuomiokapitulin
meen, Rantamäelle, mikä
1270.

Catinat [-nu'], Nicolas
mäiski, oli ensiu asianajajana, meni sitten sota-

palvelukseen ja kunnostautui Ludvik XIV:n
.sodissa, varsinkin Pfalzin perintösodassa, jolloin

hän 1690 voitti Savoijin herttuan Staffardan
luona (18 p. kesäk.). Espanjan perimyssodan
alkaessa 1701 annettiin C:lle italialaisen armeian
ylin johto, mutta hänet voitti prinssi Eugen
Savoijilainen Carpin luona s. v., jonka jälkeen
hän menetti tämän päällikkyyden. Vaatimatto-
muutensa ja suoran käytöksensä tähden C. oli

kansan ja sotajoukon rakastama, mutta hovissa.

\ähemraän suosittu. Hänen muistelmansa ilme.s-

tyiviit Pariisis.sa 1819. G. K.

Catingas, kasvi-

limuni.. niiden

Brasilian ylängön
savannimetsien

nimitys, joiden

lehdet varisevat
kuivaksi vuodeu-
ajaksi. Luonteen-
omaisia kasveja
ovat muutamat
palmut (Mauriini,
Cocos), villa-
p u u (Choritsiti

VI iili icosaj, jolla

on tynuyrimäisi^ti
pullistunut runko,
kaktukset, orchi-

daceit, nyctaginia-
ceit ja suuri joukko bromeliaceita.

Catiin IkiiHinj, George (1796-1872), amer.
kansatieteilijä ja taidemaalari, kotoisin Pensyl-
vaniasta, tutki 1832-40 Pohjois-Ameriikan in-

tiaaniheimoja, oleskeli senjälkeen 8 v. Euroo-
passa sekä matkusteli 1852-55 laajalti Pohjois-
ja Etelä-Ameriikassa. Iläneu runsaasti kuvite-
tuista teoksistaan ovat tunnetuimmat: „Letters
and notcs on the manners, customs and oondi-

tions of the north american indians" (1841),
,,Life amongst the indians" (uusi pain. 1889),
„Last rambles in the Rocky Mountains and
.\ndes" (1807, uusi pain. 1877). Hänen matkoilla
piirtämänsä, kansatieteellisesti ylen tärkeät ku-
vat säilytetään \Vashingtonin kansallismuseossa.

V. r. F.

Cato. 1. Marcus Porcius C. (234-149
e. Kr.) (myöh. saanut liikanimet Maior 1.

P r i s c u s ja C e n s o r i u s) , kuuluisa roomal.
valtiomies ja kirjailija, syntyisin Tusculumista.
Elettyään lapsuutensa ja nuoruutensa maaseu-
dulla C. astui 21/ sotapalvelukseen sekä otti

m m. osaa Tarentumin valloitukseen 209. An-
tautui sitten valtiolliseen elämään, tuli lopuksi
konsuliksi 195 sekä hoiti [irokonsulina Hispa-
niaa, mi.ssä hän omien sanojensa mukaan val-

loitti useampia kaupungeita kuin hän siellä oles-

keli päiviä. Myötävaikutti Syyrian kuninkaan

Catin^'as-niei--il PuIijui>-L;raMha>sa.
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Antiokhoksen tappioon Thermopylain taistelussa

191. Hyviu tunnetuksi C. tuli hallinnollisella

toiminnallaan, etenkin ollessaan ceusorina 184
yhdessä ystävänsä Lucius Valerius Flaccuksen
kanssa. Hän rakensi Roomassa ensimäisen basi-

likan (Basilica Porcia), puhdisti sääli-

mättä senaattia ja ritarisäätyä arvottomista
jäsenistä, vastusti tarmolla sanoin ja teoin enene-
vää tapainturmelusta ja ylellisyyttä sekä erit-

täinkin kreikkalaisen sivistyksen hänen mieles-

tään ylen turmiollista vaikutusta. C. aikaansai
m. m. kolmen kreik. filosoliu muodostaman lähe-

tystön karkoituksen Roomasta 155, mutta katsoi

kuitenkin vanhoilla päivillään tarpeelliseksi tu-

tustua kreikan kieleen ja kirjallisuuteen. Kai-
ken elinaikansa C. oli Karthagon leppymätön
vihollinen eikä milloinkaan unohtanut kehoittaa
kansalaisia sen hävittämiseen (ks. Ceterum
censeo). Hän käytti runsaasti puhujalahjo-

jaan sekä senaatissa että niissä lukemattomissa
oikeusjutuissa, joihin hänen taistelunhalunsa ja

hyökkäyksensä hänen vastustajiensa kimppuun
hänet saattoivat. Elämänsä loppuun C. oli oikea

vanhan ajan roomalaisen perikuva, jäykkä ja

itsepintainen kansalainen, yksinkertainen, an-

kara perheenisä ja isäntä.

C. antautui varsinkin elämänsä loppuaikana
kirjallisiin harrastuksiin ja tuli täten roomal.

proosakirjallisuuden perustajaksi: hän käsitteli

Italian ja Rooman historiaa vanhimmista ajoista

saakka (,,Origines", katkelmia), julkaisi kirjan

maataloudesta (,,De re rustica" 1. ,,De agricul-

tura"), toimitti julkisuuteen puheensa y. m.
[Jäger, .,M. Porcius Cato" (C4utersloh 1892).]

il. J. n.

2. Marcus Porcius C. (95-46 e. Kr.)

(liikanimeltään Minor ja Uticensis kuolin-

paikkansa mukaan), edellisen pojanpojanpoika.
Tehtyään sotapalvelusta sekä harjoiteltuaan

opintoja puhetaidossa ja filosofiassa C. oli kves-

torina 65, kansantribuunina 62, prtetorina 54,

mutta ei päässyt konsuliksi 51, koska ei huoli-

nut tavoittaa kansansuosiota. Kansalaissodan
puhjettua C. liittyi Pompeiukseen ja lähti hänen
kuoltuaan Afrikkaan, missä tarmokkaasti varus-

tautui taisteluun Caesaria vastaan. Kun C.

Thapsuksen ratkaisevan taistelun jäljestä huo-

masi kaiken vastustuksen mahdottomaksi, ei hän
enää tahtonut jäädä elämään. Sittenkuin C.

kylmäverisesti oli toiminut ystäviensä pelastuk-

seksi, työnsi hän miekan rintaansa. Hänen omai-
sensa kyllä sitoivat haavan, mutta C. repäsi

siteen pois ja kuoli. C:n kuolema vaikutti

varsin rohkaisevasti tasavaltalaisiin ja hänen
tekoaan iliailtiin ja ylistettiin kauan. Lujan
luonteensa ja periaatteidensa puhtauden johdosta

C. ansaitsee jälkimaailman tunnustusta ja kun-
nioitusta, joskaan hänen pyrkimyksensä eivät

oiiää olosuhteiden johdosta johtaneet tuloksiin.

— Myös hänen tyttärensä Porcia. Marcus
lirutuksen (ks. t.) jalo puoliso, surmasi itsensä,

ja hänen poikansa Marcus kaatui Philippoin

taistelussa 42 e. Kr. [Gerlach. ..Marcus Porcius
Cato der jungere" (Basel 1866).] K. J. E.
Cato 1. Catonis dicta ad filium, ko-

koelma 164 latinaista kaksisäkeistä mietelau-

setta, saanut nimensä Cato Censoriuksen (ks. t.)

niukaan, tunnettu jo 3-4 vuosis. j. Kr. Kokoel-
maa käytettiin koulukirjana keskiajalla ja myö-

hemminkin, julkaistiin ja käännettiin useasti,

myös Ruotsissa. Julk. N^methy (2:n pain. Buda-
pest 1895). [Zarncke, „Der deutsehe Cato" (Leip-
zig 1852).] A". J. H.
Catoblepas ks. Antiloopit ja Gnu.
Catocala, ritariyökkö, yöperhossuku,

jonka lajit helposti tunnetaan suuresta koos-
taan ja loistavista kaksivärisistä takasiivis-
tänsä. Sininauhainen ritariyökkö (C. fraxinij,
jonka mustilla takasiivillä on leveä sininen
poikkijuova, on isoin yökkömme (90-95 mm siipi-

kärkien välissä). Kaikilla muilla lajeilla on
helakanpunaisilla takasiivillä kaksi mustaa
poikkijuovaa. Toukat syövät öisin pajujen ja

poijpelien lehtiä, mutta lepäävät päivällä painu-
neina kiinni oksien kuoreen, jossa niitä on hyvin
vaikea nähdä harmaan, kuoren kaltaisen värinsä
vuoksi. Perhoset lentelevät öisin elo- ja syys-

kuussa ja ovat erittäin arkoja. Suomessa tavattu
5 laji.a, kaikki harvinaisia, ks. taulua Perho-
set. U. S-s.

Cats, Jakob (1577-1660), alankom. kirjai-

lija ja runoilija. C. on jäykkä ja ilman syvää
runollista tunnetta, mutta hänen kuivanjärkevä
viisastelunsa ja poroporvarillinen maailman-
katsomuksensa olivat niin aito hollantilaisia

ominaisuuksia, että hänestä tuli yksi kansansa
suosituimpia runoilijoita. Hollantilaiset sanoi-

vat yleisesti hänen teoksiaan „Isä Catsin kir-

jaksi" (Het book van vader C). Hänen etevin

teoksensa on runoelma ,.Houwelijk" (Avio) , jossa

hän kuvaa naista neitosena, morsiamena, puoli-

sona ja leskenä, tehden sen etupäässä kuivan

moraalisesti. V. 1700 ilmestynyt C:n teosten pai-

nos sisältää hänen omantekemän elämäkertansa,

jonka hän oli kirjoittanut 82 vuotiaana. [G.

berudder, ..XTn poete n^erlandais, Cats, sa vie

et ses oeuvres" (Haag. 1899).]

Catskill-vuoret [kätskilj. Appalakkeihin

(ks. t.) kuuluva vuoriryhmä Yhdysvaltain New
Yorkin valtiossa. Delawaren yläjuoksun ja Hud-
son-joen välillä. Sen vesiputoukset, synkät rotkot

ja ihanat metsät houkuttelevat kesäisin luokseen

joiikottain lähiseudun suurkaupunkien asukkaita.

— Korkeimmat huiput ovat Slide Mountain

(1.282 m) ja Hunter Mountain (1.2.31 m).

Cattaro (serbokroat. Kotorj. 1. Piirikunta

Dalmatsiassa, 678 km=, 35,854 as. (1900). —
2. Yllämainitun piirikunnan pääkaupunki, Bocche

di C:n-lahden (ks. t.) rannalla, 70 km Ragusasta

kaakkoon ja lähellä Montenegron rajaa, 3.021 as.

(1900). fseita linnoituksia, jotka nykyään kui-

tenkin ovat rappiolla. Oivallinen satama, joka

1898 jälkeen myös on sotasatama ; 1903 kävi

siinä 1,536 laivaa, joiden lastauskyky oli 214,657

tonnia. C:ssa on sekä roomalais- että kreikka-

lais-katolinen piispa, lukio, merikoulu y. m. —
Kaupunki, jota maanjäristykset usein ovat hävit-

täneet (1667 melkein kokonaan), oli aikaisem-

min itsenäinen tasavalta, liittyi 1420 Venetsiaan

ja joutui 1797 Itävallalle. (V. v. F.)

Catullus [-u'l-], G a i u 8 (1. toisten mukaan
Q u i n t u s) Valerius, roomal. runoilija, s.

Veronassa 87-84 e. Kr., k. n. 54 e. Kr. C. saapui

aivan nuorena Koomaan, missä hän läheisesti

seurusteli aikansa etevimpien kirjailijain ja

puhujien kanssa (Hortensius, Asinius Pollio.

Cicero, Cornelius Nepos, Licinius Calvus y. m.).

Hän ei milloinkaan antautunut valtion palveluk-
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seen, vaan eleli enimmäkseen Roomassa huole-

tonta, nautintorikasta elämää ; toisinaan hän
myös oleskeli maatalossaan ihanin säkein ylis-

tcleniällään, Garda-järveen pistävällä Sirmion

niemellä. Syvimmin vaikutti runoilijan kehi-

tykseen ja tuotantoon hänen rakkaussuhteensa

erääseen ylhäiseen naiseen, jonka C. runoelmis-

saan mainitsee L e s b i a n salanimellä. Tämä
lienee ollut erään Quintus Metellus Celerin yhtä

lahjakas ja kaunis kuin siveetön puoliso C 1 o-

dia, joka kietoi C:n itseensä usean vuoden

ajaksi. Sittenkuin tämä suhde Lesbian uskot-

tomuuden tähden oli särkynyt, matkasi C. pro-

pr;etori Jlemmiuksen seurassa Vähään-Aasiaan
57. Viimeisen elinaikansa C. lienee viettänyt

kotiseudullaan. Tallella on kokoelma lyyrillisiä

ja elegisiä runoelmia sekä epigrammeja, kaik-

kiaan 116. Näistä muutamat ovat aleksandria-

laiseen tyyliin .sepitettyjä tuotteita, niink. „Bere-

niken suortuva", 2 häälaulua ja „Peleuksen ja

Tlietiksen häät", muutamat hänen omista elämän-

kokemuksistaan ja mielialoistaan sukeutuneita

pikkurunoja, joissa hänen tulinen mielensävynsä

ilmenee, jotkut taasen ovat leikillisiä pikkukir-

jeitä ystäville tai katkeria hyökkäyksiä viha-

miehiä — yksin Caesariakin — vastaan. Suu-

riuta mielenkiintoa herättävät C:n suhdetta Les-

biaan koskettelevat runot, niissä kun saatamme
seurata runoilijan kaikkia mielialoja alkavasta

lemmestä täydelliseen rakkaudenonneen ja edel-

leen kaihonsekaiseen ylenkatseeseen. Varsinkin

näitten runoelniain lämmin tunne, tee.skentele-

mätön tuoreus ja miellyttävä esitys asettavat

C;n roomal. lyyrikkojen ensi riviin ja tekevät

hänet suurten kreikkalaisten mestarien vertai-

seksi. Myös hänen kielensä on selvää ja yksin-

kertaista ja moninaisten runomittain käyttö

varma ja taiteellinen. — C:n runoja ovat jul-

kaisseet M. Ilaupt ja J. Vähien (Leipzig) , Bäh-

rens (Leipzig), Seh\vabe(Berl.) , Postgate(Lond.)

,

Ovven (Lond.). Benoist ja Thomas (Paris) y. m.

[Riblieck, „C. Valerius Catullus, eine litt. histo-

risehe Skizze" (Kiel 1863) ; Couat, „Etude sur

Catulle" (Paris 1875).] Jv. J. E.

Cauca. 1. Magdalena-joen s}'rjä- t. kaksois-

joki, alkaa Columbian Andein keskiseltä jonolta.

Pan de Azucar tulivuoresta länteen, 3,950 m. yi.

n.erenp. ja 4 km Magdalenan lähdepaikoilta,

virtaa polijoista kohti .\ndein liintistä pitkittäis-

laaksoa myöten ja yhtyy Magdalenaan lähellä

Tacaloaa n. 880 km päässä lähdepaikoiltaan.

LaivakuluUe C. on sopiva alijuoksussaan Cäce-

rekseen, osittain aina Antioquiaan saakka ja

yläjuoksussaan Popayftnin ja Cartagon välillä.

— 2. Columbian läntisin departementti ; käsittää

rantaseudun l'anamasta Ecpiadorin rajalle saakka,

territoreirieen 060,800 km', n. 800,000 as. (1902).

Läntisin o.sa on epäterveellistä ja harvaan asut-

tua (neekereitä, eunas-, ehoeoes- ja noanamas-
intiaaneja). Tiheästi asuttua on sen sijaan itä-

osa ja varsinkin C.-joen kauneudestaan kuulu,

hedelmällinen ja mineraaleista rikas laakso.

Tärkeitä tuotteita ovat kulta, kupari, sinkki ja

suola. Pääkaupunki PopayAn sijaitsee C:n ylä-

juoksun varrella, 1,741 m yi. merenp. V. v. F.

Cauchy fkosi'}, .\ n g u s t i n Louis (1789-

1857), ransk. matemaatikko, tuli jo 1816 akate-

mian jäseneksi ja myöhemmin ftrole pol3rtech-

uiqueu opettajaksi. Heinäkuun vallankunu)uksen

jälkeen hän ensin oleskeli ulkomailla, mutta
palasi takaisin jesuiittain opettajana, 1848 hä-

nestä tuli matemaattisen tähtitieteen professori.

Hän on determinanttiteorian varsinainen perus-

taja ja on antanut tärkeitä lisiä valon aaltoteo-

liaan ja korkeamman matematiikan sarjaoppiin.

V. V. K.
Caucus fkoiikaz] (engl.), nimitys, jota käyte-

tään valtiollisista puoluekokouksista, joissa puo-

luepolitiikka määrätään, ja valitsijain kokouk-
sista, joissa ehdokkaan määrää useasti pieni

ryhmäkunta. Sana. jonka johto on epätietoinen,

on kotoisin Pohjois--\meriikasta : sittemmin sitä

on käytetty myöskin Englannin puoluejärjes-

töistä.

Cauda (lat.). häntä. C. cquina, ..hevonhäntä".

selkäytimen alimmasta osastosta lähtevä kimppu
paksuja Iiermoja. C. pancreatis, haiman suippe-

neva vn>-on pää.

Catidium. muinoin kaupunki Samniumissa
(nvk. M o n t e s a r e h i o, lounaassa Beneven-

tosta), jonka läheisyydessä C:in solat (Furrtilm

Cuvdi»(rJ, missä samniumilaiset 321 e. Kr.

pakoittivat saartamansa roomal. sotajoukon an-

tautumaan ja häpeällisesti kulkemaan ikeen

alitse. K. J. H.

Caulaincourt fkoinku'rJ. .\ r m a n d Au-
gustin Louis de (1772-1827), kreivi, Vi-

cenzan herttua, ransk. sotilas ja valtiomies, astui

1787 sotapalvelukseen, kohoten Napoleonin aikana

kenraaliksi ja Vicenzan herttuaksi 1805. -^ju-

tanttina ja tallimestarina C. kuului keisarin

lähimpään seurueeseen. Vv. 1807-11 hän oli

läliitlilääiiä Pietarissa, missä virassa osoitti

suurta taitoa, mutta ei kuitenkaan voinut estää

v:n 1S12 sotaa puhkeamasta. C. seurasi tällä

retkell;; Napoleonia, V. 1813 hän hoiti kirjeen-

vaihtoa ulkovaltain kanssa ja tuli sam. v. ulko-

asiain ministeriksi. Puolusti Napoleonia vii-

meiseen saakka ja sai aikaan, että hänelle an-

nettiin F.lban-saari rulitinaskunnaksi. „Sadan

päivän" aikana C. oli jälleen »ilkoasiain minis-

terinä. Ludvik XVnT:n aikaan hän menetti

päärinarvonsa ja joutui muutenkin vainon alai-

seksi. Hänen muistelmansa ilmestyivät 1837-40

(..Rouvenirs du due de Vicenee"). O. R.

Caumont Jkomu']. Arcisse de (1802-73),

ransk. muinaistutkija, on varsinkin tutkinut

Ranskan historiallisia muistomerkkejä ja suu-

resti edistänyt maansa kansallista arkeologiaa:

perusti 1831 seuran „La sooiftC' fraueaise d'areh<^o-

iogie i>our la eonservation des mnniiments natio-

nau.\", joka on vuosittain ]iitäiiyt kongresseja

ja jonka „Bulletin n)onumentnr'ia C. toimitti

v;een 1872; liänrn julkaisuistaan mainittakoon:

..Cours d'antiquites monumentales" (1831-43),

joka käsittelee keskiaikaisia muistomerkkejä:
,,.\b('c<'daire ou rudiinents d'archfologie" (1850),

klassillisena pidetty teos,

Caus fkfis] I. Ca ui s, Salomon de (1576-

1630), ransk. insinööri, kirjoitti 1615 kirjan

„Les raisons des forees mouvantes", jossa hän

selittää miten vettä voidaan höyrynvoimalla nos-

taa. Tämän kirjoituksen perusteella ranskalai-

set ovat ilman asiallista perustetta koettaneet

anastaa kunnian höyrykoneen keksimisestä Rans-

kalle. Tarulta, joka kertoo, että Riehelieu sulki

Causin mielenvikaisena Bicetren sairashuonee-

seen ja että hän siellä kuoli, puuttuu historial-
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liueu pohja. (A. Munchin murhenäytelmä „Salo-
moii de Caus")

.

(V. V-Ia.)
Causa (lat.), peruste, syy, oikeusjuttu. C.

c o g u i t a, sittenkuin asia on tutkittu. C. e f f i-

c i e n s, vaikuttava syy. C. i n c o g n i t a, asiaa
tutkiuiatta. C. principalis, pääsyy. C a u-

s a- c o g n i t i o, tuomarin asiassa toimittama
tutkimus.
Cause celebre [hOz selc'hrj (ransk.), merkil-

linen oikeustapaus, huomiota herättävä tapaus,
vars. oikcusjutlu.
Causerie /fcosri'/ (ransk.) ks. K o s e r i a.

Causses, Plateaux des [platö' de kosj,

Etelä-Ranskassa, Scvennien länsipuolella, Avey-
ron'in ja Lozören departementeissa olevien ylä-

tasankojen nimitys. Ne ovat muodostuneet
vaakasuorissa kerroksissa olevasta jura-kalkista

ja ovat karstimaiden kaltaisia kuivine pinta-

kerroksineen, doliiueineen, maanalaisine jokineen
ja rotkoineen. Kasvullisuus on köyhää. Har-
MJ.ssa asuva väestö elää pääasiallisesti lampaan-
lioidolla valmistaen kuuluisaa Koiiuefort-juustoa.

Ylätasaugoista, joiden keskikorkeus on 900 m
ja joita 200-300 m .syvyisiin rotkoihin kaivau-

tuneet joet erottavat toisistaan, mainittakoon
O. M e j''e a n (400 km-) , C. n o i r, C. de L a r-

z a c ja C. d e S a u v e t e r r e. V. v. F.

Caustica ks. C a u s t i c u m.
Causticuin, mon. caustica (lat., < kreik.

^n H.s(i to' » = syövyttävä), syövytysaine. C. 1 u-

u a r e. helvetinkivi. C. a n t i m o n i a 1 e, anti-

monikloridi.
Cauterets [kotrc'], kylpypaikka Ranskassa,

IIautes-Pyren^es'n departementissa, 925 m yi.

mereup., 1.594 as. (1901). 24 rikkiUlhdettä (24°-

56°; 1.6 milj. 1. päivässä), joiden vettä käytetään
vprsinkiu reumatismin parantamiseen.
Cauterium, mon. e a u t e r i a [-«'] (lat., <

kreik. kaiitCrion - polttorauta) , syövytysaine.

jonka avulla poltetaan pois joku sairas ruumiin-
osa ja sairaloinen muodostuma. Käytettiin ennen-

vanhaan verenvuodon ehkäisykeinona.
Cauves [kove'sJ, Paul (s. 1843) , ransk. oikeus-

liistorioitsija ja taloustieteilijä, v:sta 1873 pro-

fessorina Pariisissa, jossa ensin esitti talous-

tiedettä ja vista 1SS2 Ranskan oikeushistoriaa:

kirjoittanut m. m. teoksen ,,Cours d'economie
politiipie" (1879-80), jossa esiintyvä käsitys-

kanta tuntuvasti poikkeaa Ranskan vapaamieli-
sen koulukunnan kannasta ja lähestyy Saksan
lii.storiallisen koulukunnan mielipiteitä; julkai-

see Charles Giden y. m. kanssa aikakauskirjaa
,,Revue d'economie politique". J. F.

Cauvin fkov/l'] ks. C a 1 v i n.

Cavaiguac [-oenjalc]. 1. Louis EugSne
C, ransk. kenraali (1802-57). Isänsä oli konven-
tin jäsen Jean Baptiste C. (1762-1829). Poika C.

•otti osaa Kreikan-retkeen, ja saavutti kunniaa
varsinkin ,\lgeriassa 1832. V. 1848 helmikuun
vallankumouksen jälkeen C. nimitettiin Algerian
kenraalikuvernööriksi. Sam. v. hän palasi Rans-
kaan, tuli toukok. 15 p:n kapinayrityksen jäl-

keen sotaministeriksi ja sai kesäkuun-kapinan
aikana 23 p:nä sotilasdiktatuurin, jonka kan-
salliskokous hänelle yksimielisesti antoi. C. ku-
kisti nelipäiväisessä ankarassa taistelussa kapi-
nalliset. Hän luopui nyt virastaan, mutta kan-
salliskokous nimitti hänet uude.staan toistaiseksi

toimeenpanovallan johtajaksi. C. palautti nyt

49. Painettu '8/,o09.

rauhan ja järjestyksen koko Ranskassa. Tasa-
vallan presidentin vaalissa 10 p. jouluk. sam. v.

C. kuitenkin sai vain 1 '/= miljoonaa ääntä ja
prinssi Louis Napoleon valittiin 5 '/: miljoonalla.
C. luopui nyt toimestaan. Hän kuului edelleen
maltillisiin tasavaltalaisiin, mutta pysyi 1851
vuoden valtiokaappauksen jälkeen erillään julki-
sesta elämästä. G. R.

2. Jacques Marie Eug6ne Godeiroy
C. (1S53-1905), edellisen poika, ransk. politikko,
valittiin 1882 edustajakamariin. oli meriasiain
ministerinä Bourgeois'n ministeristössä 1892 ja
1895-96. Ollessaan 1898 sotaministerinä Bris-
son'in ministeristössä hän vastu.sti kiivaasti
Dreyfusin jutun tarkastusta ollen pakoitettu luo-

pumaan, kun yliesikunnassa tehdyt väärennykset
paljastettiin. Kuului sittemmin natsionalistien
puolueeseen. C. oli myöskin etevä kirjailija.

Hänen teoksistaan ovat erityisesti huomattavat
eräät Preussin historiaa käsittelevät julkaisut;
niistä mainittakoon: .,La formation de la Prusse
contemporaine" (1891-98).

Cavaille-CoU [kfivujl-lcol], A r i s t i d e (1811-

99), ransk. urkujenrakentaja ja maailmankuuluu
urkutehtaan perustaja: sai aikaan alallan.sa tär-

keitä uudistuksia ja julkaisi niitä koskevia kir-

joitelmia. /. K.
Cavalcanti [-a'n-]. Guido (n. 1255-1300), it.

runoilija. C. oli Danten läheinen ystävä, jolle

D. omisti teoksensa „Vita nuova". Hän oli myös
Uihinnä Dantea uuden firenzeläisen koulun etevin

runoilija. C. otti niin innokkaasti osaa erääseen
sisäiseen sotaan, että hänet ajettiin joksikin

aikaa maanpakoon epäterveelliseen Sarzanaan,
missä hän sai sen vaarallisen kuumetaudin, joka
sittemmin teki hänestä lopun. Hänen sonet-

tinsa, balladinsa ja canzonensa ovat parhaasta

päästä syväaatteisia ja tuntehikkaan hienoja.

C. on kirjoittanut filosofisen ja perin kaava-

maisesti järkeilevän eanzonen rakkauden luon-

teesta, nimeltä „Donna mi priega". Se on

kovin himmeä ja on antanut aihetta monenlai-

siin selittelyihin. Aikalaistensa keskuudessa C.

kävi epikurolaisesta, mikä tiesi ateistia. [Er-

eole, ,,Guido Cavalcanti e le sue rime"(Livorno,

188.3) : Goldschmidt, Bei den italieni.schen Lyri-

kern des 13 Jahrhuuderts" (Bresl.. 1889) ; Sal-

vadori, ,.La poesia giovauile di Guido Caval-

canti" (Rooma, 1895).] •/. 77-/.

Cavalier f-lic'J, Jean (n. lOSl-1740), kami-
sardipäällikkö. ks. K a m i s a r d i t.

Cavaliere servente f-c'- -e'n-], „seurana oleva

kavaljeeri" I. naineen nai.sen rakastaja tai mies-

puolinen ystävä.

Cavaliere [-("-], E m i I i o del (1550-1602) . it.

säveltäjä, roomalaista aatelissukua, ensimäisiä

ooppera- ja oratority.vlin yrittäjiä, mahdollise,sti

n. s. „kenraalibasso"-säestyksen keksijä. Fer-

nando di Medici kutsui hänet Firenzeen ylei-

seksi taideta rkastajaksi. /. K.
Cavalieri f-r'-], Bona vent ura (1598-1647)

,

il. matemaatikko ja tähtitieteilijä, lausui m. m.
väitteen, etiä viiva on kokoonpantu ilärettömän

monesta pisteestä, pinta äärettömän monesta vii-

vasta ja kappale äärettömän monesta pinnasta,

joka väite johti hyvin kiivaisiin riitoihin. C. oli

kuollessaan matentatiikan professorina Bolog-

ntissa. ./. L-(i.

Cavalleria /-»'-/ (it.), ritarillisuus. — C. r u s-
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t i c a n a („Talonpoikaisritarillisuus") , eräs Mas-
cagni'n ooppera.

Cavalii [-lu'], Francesco (oik. Pier Fran-

cesco Calett i-Bruni) (1599 t. 1600-76), it.

oopperansävcltäjä, urkuri ja kirkkosäveltäjä

;

elfli Venetsiassa Markuskirkon kuorolaulajana,

sitten urkurina ja vilidoin kapellimestarina. C.

oli Monteverden oppilas ja saavutti oopperoillaan

(luvultaan 42) eurooppalaisen maineen; biinen

siiveltämänsii ooppera „Serse" (Kserkses) esitet-

tiin Ludvik XlV:n hääjuhlassa (1660). /. E.
Cavallln [i'-], Kristian (1831-90), kreikan

kielen jirolessori Lundin yliopistossa v:sta 1875.

C. oli erittäin harras o[iettaja ja alallaan etevä

tutkija. Oli alkuaan latinan tutkija, mutta
omisti sitten harrastuksensa kreikan kielelle

(,,Grekisk syntax", 1879 ja 1887, „Euripides'

Iphigenia i Tauris", 1833 y. m.). Enimmin tunne-

tuksi C. on tullut sanakirjoillaan, joita on käy-

tetty myös Suomessa („Latinskt lexicon", 1871.

,,Svensk-latinsk ordbok", 1875-76 ja „Latinskt

skollexieon", 1885). [J. Paulson, Ny svensk tid-

skrift (1890).] K. J. H.

Cavallo [-va'-] (it., oik. „hevonen") eräiden

ennen käytettyjen italialaisten vaihtorahojen
nimi ; leimassa hevosen kuva.

Cavallotti l-o'-], F el ice (1842-98), it. runoi-

lija ja kirjailija, kirjoitti jo nuorukaisena ru-

noja saksalaisia vastaan, julkaisi 1860-luvun

alussa kirjasen ,.(iermania e Italia" ja otti

omaistensa tietämättä Garibaldi'n johtamana so-

taan osaa. Senjälkeen hän useissa lehdissä vas-

tusti hallitusta, tuomittiin moneen kertaan van-

keuteen ja veti niskoilleen usean kaksintaiste-

lun. Ollessaan edustajakamarin jäsenenä hän
usein toimeenpani myrskyisiä kohtauksia. C:n
))oliittiset ruuot otettiin takavarikkoon. V:sta

1871 hän kääntyi draaman alalle. Hänen näytel-

mänsä ,,Pezzcnti" herätti Milanossa suurta huo-

miota ; tätä seurasi m. m. näytelmä ,,Alcibiade"

(1874), jota hän eräässä lentokirjasessa loista-

vasti puolusti arvostelijoitaan vastaan. Hie-
noja ovat hänen näytelmänsä „I1 cantico dei

cantici" (1882; 21 painos 1892) ja „La fiplia di

Jefle''. C. oli idealisti ja va.stusti naturalismia.

Hänen lyriikkansa on jalotyylinen, rikas aja-

tuksista ja kuvista. Eräs hänen runokokoel-
mistaan on nimeltään „Antieagnie" (1879). C.

kuoli kaksintaistelussa. — C:n kootut teokset
ilmestyivät 8:na nidoksena Milanossa (1881-88).

[De Mohr, „Felice C, La vita e le opere" (Mi-
lano).] J. n-i.

Cavatina /-i'-/, it., pienehkö, lyyrillinen, yksin-
kertainen anria, tavall. ilman kahtiajakoa sekä
ilmnn koloratuuria ja melismoja. vrt. Aaria.
Cavea (lat.), katsojain paikka, katsomo roo-

mal. teatterissa, amfiteatterissa ja sirkuksessa.
Caveant consules (lat.), oikeastaan V i d e-

a n t e o n s u 1 e s (ks. t.)

.

Cave canem (lat. = ..varo koiraa"), kirjoitus

n;iiiiiaisroomalaisten talojen ovessa tai kynnyk-
sessil, sen tnkaim olevan kahlekoirnn ilmoittami-

seksi.

Cav§n, K u s t a a M a t i n j) o i k a (1747-1829)

,

valtiopäivämies, rusthollarin poika Perltelistä.

V. 1800 Kustna C. eli Mikkola oli falonpnikais-

säädyn edusmiehenä Norrköpingin valtioiiiiivillä.

V 180S hän kävi Suomen lähetystön jäsenenä
Pietarissa, ensin vastusteltuaan lähtöä, koska

piti lähetystön toimintaa perustuslain vastai-

sena. A. R. C.

Cavendish (kävndis], vanha kuuluisa engl.

aatelissuku, jonka päämies 1694 korotettiin De-
vonshiren herttuaksi ja Hartingtonin markii-
siksi. 1. Henry C. (1731-1810), engl. kemisti ja

fyysikko. C. on julkaissut useita tärkeitä kaasu-
maisten aineitten kokoomusta käsitteleviä tutki-

muksia. Häntä pidetään kaasukemian varsinai-

sena perustajana. 18;nnen vuosis. keskivaiheille

asti pidettiin itsenäisiäkin kaasuja vain tavalli-

sena ilmana, johon oli sekoittunut muita aineita.

C. näytti, että vety ja hiilidioksidi (hiilihappo)

ovat itsenäisiä kaasuja; samoin hän osoitti, että

vesi on vedyn ja hapen kera. yhdistys, että ilma
on mekaaninen seos hapesta ja typestä sekä että

typpi ja happi suorastaan saattavat yhtyä kes-

kenään. Huolimatta siitä, että C:n työt suuresti

ovat \aikuttaneet llogistonteorian (ks. t.) kukis-

tumiseen, hän oli itse tämän teorian innokas
kannattaja. (W. B.J

2. Spencer C o m p t o n C, Devoushiren
herttua ks. Devonshire.
Caverna [e'-] (lat.), lokero, kolo, eritoten

keulikoissa, joissa sellainen voi syntyä henki-

torven tai sen haarojen laajentumise.sta tahi

keuhkojen kudoksen hajautumisesta esim. tuber-

kuloosissa ja keuhkomädässä 1. kuoliossa.

M. OB.
Cavia ks. Mars u.

Cavicornia, onttosarviset (märehtijät)

.

ks. M ä r e h t i j ä t.

Cavliug, Henrik (s. 1858), tansk. sanoma-
lehtimies ja kirjailija, tuli v. 1905 Edvard Bran-
desin jälkeen ,.Politiken"in päätoimittajaksi,

oltuaan siinä kauan aputoimittajana. Yleisesti

tunnettuja pohjoismaissa ovat hänen viehättä-

västi kirjoitetut kuvauksensa: .,Fra Amcrika"
(1897), „Paris" (1899), „0sten" (1901), „Lon-
don" (1004).

Cavos, Catterino (1776-1840), it. ooppera-

säveltäjä, joka nuorena joutui Venäjälle ja jonka

työ sitten tuli Venäjiin musiikkielämään suuresti

vaikuttamaan. Nimitettiin 1799 keisarillisen

teatterin kapellimestariksi Pietariin; sävelsi

siellä ensin italialaisia ja ranskalaisia oopjie-

roita, multa v:sta 1805 alkaen myös veniiliiisiä.

Hän käytti tekstinään kansallisia aiheita ollen

ensimäinen. joka sovellutti teoksiinsa myös venä-

läisiä kansansiivelmiä. Kuuluisin hänen ooppe-

roistaan oli ..Ivan Susanin" (1815). /. K.

Cavour 1-vfi'r], (" a m i 1 1 o B e n so di (1810-

01), kreivi, it. valtiomies, tuli 1826 insinööri-

luutnantiksi, mutta otti 18.31 eron sotapalveluk-

sesta ; hoiti senjälkeen sukutilojansa, opiskeli

kansantaloutta ja matkusteli i)aljon käyden m. m.

Englannissa, jonka vapaaseen valtiomuotoon hän
mieltyi. C. valittiin 1848 Sardinian parlament-

tiin; 1850 hän tuli maanviljelys-, kauppa- ja

meriministeriksi ja otti 1851 vielä lisäksi raha-

asiat hoitoonsa; luopui njii.stä toimisia 1852,

matkusti Pariisiin, jossa tuli tuntemaan Napoleon

ITI:n; mutta jo saman vuoden lopulla hänet kut-

suttiin pääministeriksi, ja tästä ajasta hänen
varsinainen suurenmoinen toimintansa alkoi. C.

pani toimeen vapaamielisiä parannuksia esim.

ottamalla kirkolta pois sen tiluksia ja lakkautta-

malla luostareja sekä riistämällä opetustoimen
yksiuoikeuden papistolta. Tärkeimpänä tehlii-
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vänääu liän kuitenkin piti Italian kansallista
yhdistämistä. Hänen toimestaan Sardinia otti

osaa Krimin sotaan Englannin ja Ranskan liit-

tolaisena Tista 1855, ja Pariisin rauhassa C.

Sardinian edustajana sai myöskin Italian kysy-
myksen puheen alaiseksi. Sen jälkeen hän rupesi
innokkaasti vahvistamaan Sardinian sotavarus-
tuksia; suhde Itävaltaan kävi yhä kireammäksi,
varsinkin sen jälkeen kuin C. 185S Plom-
bie^resMssä oli saanut Napoleon Illrlta lupauksen,
että tämä auttaisi Sardiniaa, jos Itävalta alkaisi

sitä vastaan sodan. Sota alkoi 1859, mutta äkki-
arvaamatta Xapoleon teki välirauhan Itävallan

kanssa. C. oli syvästi siitä loukkaantunut ja otti

eron; mutta jo 1800 hän taas tuli pääministe-
riksi. Nyt jatkettiin yhdistämistyötä siten, että

Italian pikkuvaltiot kansanäänestyksellä liitet-

tiin Sardiniaan. Siten koko Italia, paitsi Roo-
maa ja Venetsiaa, muodostui Italian kuningas-
kunnaksi, jonka kuninkaaksi Viktor Emanuel
18G1 julistettiin. Samana vuonna C. kuoli liial-

lisen työn uuvuttamana. Hänen puheensa, kir-

jeensä ja muut kirjoituksensa on julkaistu hänen
kuolemansa jälkeen. [H. Wieselgren, „Cavour,
Italiens befriare", 1884; Zanichelli, „Cavour",
lOii.-..] K. O. L.

Cavum (lat. carus = onsi) , ontelo, jommoisia
ruumiissa on monenlaisia, osaksi luitten muodos-
tamina, niinkuin c. c r a n i i, pääkopanontelo ja

c. t y m p a n i, rumpu- 1. täryontelo, osaksi peh-
meitten osien välissä olevina eri elimiä ja elin-

osia toisistaan erottavina onteloina: c. a b d o m i-

n a 1 e, vatsaontelo, c. thoracis rintaontelo,

tahi jossakin elimessä olevina aukeamina: c.

u t e r i, emäuontelo. M. 0-B.
Cayambe [-a'm-] (C erroblaneo).!. Sammu-

nut lumihuippuinen tulivuori Itä-Andeilla, Ecua-
dorissa, n. 60 km Quitosta koilliseen; 5,840 m yi.

merenp. — 2. Pieni kaupunki n. 20 km luotei-

seen tulivuoresta.

Cayenne [kajc'n]. 1. Ranskan Etelä-Amerii-
kan Guayanassa olevan siirtomaan ransk. nimi.
ks. G u a y a n a. — 2. Ranskan Guayanan pää-
kaupunki C.-joen mannermaasta erottamalla C-
saaiella (420 km=) ja C.-joen suussa, n. 12,600

as., joista suurin osa tummaihoisia. Kaupunki
on merenpuolelta linnoitettu. Siinä on vanha,
epäsäännöllisesti rakennettu kaupunginosa ja

uudempi, jossa on kauniita kirkkoja, kasarmeja,
sairaaloita, akklimatisatsionipuutarha y. m.
C:ssa on korkein tuomioistuin ja kauppakamari;

se on hallituskaupunki ja roomalaiskatolisen
kirkon korkeimman viranomaisen asuinpaikka.
Satamaan, jonka kautta siirtomaan liike pää-
asiallisesti käy, pääsevät ainoastaan sellaiset-

laivat, joiden lastauskyky on korkeintaan 500
tonnia. Y. v. F.
Cayeune-pippuri ks. Pippuri.
Cayes, Les [le ke] 1. Aux Cayes, kau-

punki Haitin lounais-rannikolla, n. 25,000 as.

Hyvä satama, jota suojelee ulkopuolella oleva
Isle de la Vache-saari. Vilkas laivaliike; cam-
pecheu ja kahvin vientiä. (V. v. F.)
Cayley [leili], Arthur (1821-95) , engl. mate-

maatikko, opi.skeli Lontoossa ja Cambridgessä,
minne hän tuli matematiikan professoriksi 1863;
oli myöhemmin matemaattisen yhdistyksen ja
British Associationin presidenttinä. C. on kir-

joittanut suuren joukon tutkimuksia korkeam-
man matematiikan alalta, etenkin elliptisistä

funktsioneista. (V. V. K.)
Caylus [kelfs], Anne Claude Philippe

de Tubieres (1692-1765) , kreivi de C, ransk.
arkeologi, teki matkoja Euroopassa ja Aasiassa,
tutki m. m. Ephesoksen, Kolophonin ja Trojan
raunioita. Julkaissut ,.Recueil d'antiquit^s ^gyp-
tiennes, etrusques, grecques, romaines et gaules"

(7 nid.. 1752-67), y. m. K. J. H.
Cayinan-saaret, Englannille kuuluva saari-

ryhmä Länsi-Intiassa, Jamaicasta luoteiseen,

584 km=, 6,000 as. (1906). Ilmasto terveellinen.

Väestö harjoittaa maanviljelystä ja kilpikonnan-
pyyntiä. Saariryhmän kolme saarta Grand C,
Little C. ja C. Brac ovat kaikki korallisaaria;

suurimmalla, n. 30 km pitkällä Grand C:lla

on saariryhmän pääpaikka Georgetown.
(V. V.

Cayuga [-u-], eräs intiaaniheimo, ks.

k e e s i t.

Cazin [-zd'], Jean Charles (1841-1901),

ransk. taidemaalari, runollisten hämärähetkien
ja ilta- ja yötunnelmien kuvaaja. Värien käyttö
hänen maisemissaan on hienoa ja hillittyä ilman
jyrkkiä vastakohtia ja kovia rajapiirteitä. Sil-

loin tällöin hän asettaa maisemiinsa raamatul-
lisia henkilöitä; siitä syystä häntä on sanottu
raamatullisen tunnelmataiteen luojaksi. Tällä

alalla hän on saanut jäljittelijöitä sekä Rans-
kassa että Saksassa. F. L.

Cazzati fkatsä'ti], M a u r i z i o (1620-77) , it.

säveltäjä, huomattava erittäin soitinmusiikin

alalla ja silloisen „sonaatti"-muodon kehittäjänä ;

sävelsi useita sonaatteja symbalin säestämille

jouhisoittimille. /. K.
Cd. kadmiumin (ks. t.) kem. merkki.
C-duur, säveljärjestömme pohjasävellaji, mer-

kitään nuottipinnalle ilman etumerkintöä ; sen
perussävelenä on c ja perus-

soiutuna eeg:
Kaikki toiset sävellajit joh-

detaan c-duurista korotta-

malla tahi alentamalla sen säveliä. 7. K.
Ce, alkuaine ceriumin kem. merkki.
Cebus ks. K a p u s i i n i a p i n a.

Cech fiseh], Svatopluk (1846-1908), huo-
matuimpia tsekkiläisiä kirjailijoita, polveutui
vanhasta keski-böömiläisestä talonpoikaissuvusta.
Hänen ensimäinen huomattava runoelmansa on
„.Adaraiitit" (1873), leveä eepillinen kuvaus hus-
silaissotien ajalta. Böömin uskonpubdistusliike

F.)

Iro-

£
£:
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ja samanaikainen kansallinen nousu sekä sen

traagillinen lankeemus 17:nnellä vuosis. ovat

C:n mieliaiheita, joita huu käsittelee paitsi mai-

nitussa runoelmassa myöskin eepillisissä kerto-

muksissaan „Zizka" (1879), ,.Väelav Mieha-

loviu'ilaisessa" (1882) ja liian monimutkaisessa

„Rohäc Sionilaisessa" (1S99). Heikoimpia ovat

C:n panslavistisessa hengessä kirjoitetut runoel-

mat „Europa'" (1880), jossa esitetään kyllästy-

neen ja sairaan Länsi-Euroopan yhteiskunnal-

lisen vallankumouksen tuoma häviö ja slaavikun-

nan nousu kunniaansa, ja ,,Slavia" (1884), jossa

runoilijalle kangastaa kaikkien slaavilaisten

sovinto. Voimakkaimmin kuvaa C. kansanelämää:

„LeIimusten varjossa" (1880) esittää sarjan

kuvia kansanelämästä ja traagillinen idylli

„Lesetinin seppä" (1883), jossa pikkuteoUisuus

esiintyy taistelussa suurteollisuutta vastaan, on

taulu tsekkiläisen maalaisköyhälistön elämästä.

Alimpien kansankerrosten vapaudenjanoa tulkit-

sevat „Orjan laulut" (1894). C:n herttaisista

humoristisista satutyyliin kirjoitetuista runoista

ja kertoinuk.^ista mainittakoon ..Pietarin avai-

met" (188.3). Lyyrillisissä runoissaankin hän

on tendenssikirjailija; kansalliset ja yhteiskun-

nalliset ky.symykset ovat hänen teoksissaan etu-

alalla. Yhtenäistä maailmankatsomusta C:n ru-

noudessa ci ole eikä hän myöskään kykene il-

maisemaan nykyaikaisen yksilön sisintä sielun-

eläjnää. J. J- ^t-

Cechy [tsehij, Böömin tsekkiläinen nimi.

Cecidiot ks. A k ä m ä t.

Cecidomyidte ks. A k ä m ä s ä ä s k e t.

Cecil Isesl t. siäilj, engl. suku, josta on lähte-

nyt monta kuuluisaa valtiomiestä. V:sta 1789

lähtien suvun päämiehellä on arvonimenä Salis-

burvn markiisi.
1." W i 1 1 i a m C, lord B u r 1 e i g h (1520-98)

,

engl. valtiomies, astui 1547 valtiolliseen elämään
alihuoneen jäsenenä ja tuli 1550 valtiosilitee-

riksi. Liukkaana hovimiehenä ja valtiollisiin

asioihin jierehtyneenä hän oli sekä Edvard VLn
että ilarui Verisen suosiossa vaihdellen uskontoa
sen mukaan kuin tarvittiin. Marian mentyä
naimisiin Espanjan Filip II:sen kanssa C. liittyi

salaisesti ])rinscssa Elisabetliin puolueeseen ja

pääsi pian tämän rajattomaan suosioon. Elisa-

bethin tultua valtaistuinu'lle C. pääsi hänen ensi-

mäiaeksi neuvonantajakseen aluksi ensimäisenä

valtiosihteerinä ja sittemmin v:sta 1572 suur-

rahastonhoitajana pysyen suosiossa kuolemaansa
asti. C. osoitti Klisnbethin aikana iUirimmäistä

kovuutta Englaiiuiii katolilaisia vastaan.

A. R. C.

2. K o b e r t Arthur Talbot G a s-

c o y n e C. ks. S a 1 i s b u r y.

Cecilia [-cV-J, Pyhä, ylhäissiikuinen rooma-

lainen neito, joka ylulessil sulluuisa, jalon \'ale-

rianuksen ja tämän veljen Tiburtiuksen kanssa

kärsi marttyyrikuoleman. Hänen ja hänen mart-

tyyritoveriensa maalliset jäännökset haudattiin

Cali.vtuksen katakombiin Via A])piaM varrelle,

jo.sta ne niyölu-inmin siirrettiin P. (':lle pyhitet-

tyyn kirkkoon Koomaan. Perustuen luultavasti

erään Pyhän C:n nuirttyyriakteissa olevan koh-

dan väärinkiisKykseen myöhäisem))i keskiaikai-

nen jierintatieto teki 0:sta urkujen ja kirkko-

musiikin suojeluspyhimyksen (sellaisena hän
esiintyy Rafaelin kuuluisassa, nyk. Eirenzessä

olevassa maalauksessa v:lta 1513), ja tämä käsi-

tys juurtui varsinkin sitten, kun paavi Grego-

rius XIII 1584 pe-

rusti hänen suoje-

luksensa alaisen ja

hänelle pyhitetyn
musiikkiakatemian
Roomaan; mainit-

tava on myöskin
Lontoon ,,Ca?cilian

Society", joka eten-

kin on tehnyt tun-

netuksi Händelin

ja Haydnin orato-

rit, sekä Regens-
hurgissa perustettu

katolisen kirkko-

laulun uiulistusta

ajava C.-vhdistvs.

K. 0.'(I. K.)
Cecilia, Vaasa

Pyhil Cecilia, (-'arlo l>oI(;i"n taulun
mukaan (Dn-sden).

(1540-1627), ruots. prinsessa,

Kustaa I;n Vaasan tytär, tunnettu kauneudes-
taan ja vaiherikkaasta elämästään. Sisarensa

Katariinan hääjuhlissa Vadstenau linnassa 1559

C. vastaanotti iltaisin luonansa lankonsa Ostfries-

landin kreivin Juhanan, joka siitä syystä vangit-

tiin; asiasta syntyi ikävä häväistysjuttu. C.

meni 1564 naimisiin Baden-Rodemaehernin mark-
kreivin Kristoferin kanssa, jonka kuoltua 1575

kääntyi katolisuviteen. Loppuikänsä hän vietti

matkoilla milloin missäkin, huonoissa taloudelli-

sissa oloissa. Hänen viimeinen elämänkertojansa
on kuitenkin tullut siihen ])äätökseen, että hän
oli mainettaan parempi. [F. ödberg, „0m prin-

.sessan Cecilia Va.sa" (1896).] K. (S.

Cecropia, i m b a u b a p u u, J/oracecE-heimoon

kuuluvia puita Ameriikan kuumista osista.

Rungon ydin on eräillä lajeilla jakautunut loke-

roihin, joissa muurahaiset asustavat. C. pcltataa

rungosta tehdään Brasiliassa vesijohtoja, mai-

tiaisnesteestä kautsua, sen nilasta saadaan niintä,

vrt. JI u u r a h a i s-s vi o s i j a t.

Cedeerata 1. c e d e r e b o n i s, tehdä kon-

kurssi.

Cede maiori /-cci- mäjö'r't] (lat.), väisty väke-

väiruiiiin tieltä!

Cederberg, .1 u h a n a Antero (s. 1852)

,

pappi ia kirkkohistorioitsija, Mikkelin kkhra
v:sta 1908; yliopp. 1870, fil. kand. 187G, vih.

papiksi 1879: teol. kand. 1898, teol. knnniatoht.

1907. Ahkeriina ja hartaana kirkkohistorial-

listen lähteiden kokooj;ina C. on julkaissut lukui-

sia teoksia, joista mainittakoon ..Suomalaisen

Ra;i!natun historia" (1885), ..Historiallisia ko-

koelmin" I-II (1886-89), „Lehtiä Turun tuomio-

kajiitulin historiasta" (1892), „Manuale Aboense"
(1S!I1|.

Cederborgh /sC-/, F r e d r i k(1784-1835), ruots.

kirjailija, toimi joitakin vuosia valtionvirassa,

asui sitten jonkun aikaa maalla, julkaisi Tukhol-

massa aikakauskirjaa ...\nmiirkaren" (1816-23)

ja asui sitten omistamallaan rautatehtaalla. Hän
on jvilkaissnt joukon enimmäkseen humori.stisia

romaaneja, joista tunnetuimmat ovat „Uno von
Trasenberg"' (1809-19) ,

„Ottar Tralling" (1810-18)

ja ..Nägot litet om grefve Jacques Panerace

von llimmel och Jord" (1818). Kootut teok-

set ilmestyivät 1834 nimellä .,Ungdoms tids-

fördrif".
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Cedercreutz, ruots.-suoni. aatflissuku. 1. H e r-

m a u C. (16S4-1754) , valtakunnanneuvos. valtio-

mies: antautui nuorena valtiollisiin toimiin pal-

vellen prinssi Sobieskiä ja Puolan Stanislausta
;

meni 1709 Turkinmaalla oleskelevan Kaarlo
Xll:n palvelukseen. Palattuaan Ruotsiin hän
tuli 1719 sotaneuvokseksi ja oli 1722-27 Ruotsin
lUhettilääuä Pietarissa, nimitettiin kamarirevi-
sionin presidentiksi 1736 ja valtaneuvokseksi
1742. Oli Ruotsin valtuutettuna Turun rauhaa
•solmittaessa 1743. C. tuli vapaaherraksi 1719
ja kreiviksi 1751. Perusti Köyliön fideikomissin
Codercreut7-äukua varten. A. R. C.

2. Axel Fredrik Nikolaus C. (1847-

1909), vapaaherra, maanviljelijä. v:sta 1869
Köyliönsaaren fideikomissitilanhaltija, otti o.saa

kaikkiin säätyvaltiopäiviin v:sta 1877 lähtien:
pankkivaltuusmies 1900; oli jäsenenä useissa

komiteoissa, Pellervon johtokunnassa 1901-04,

Suomen suoviljelysyhdistyksen hallintovaliokun-
na.ssa v:sta 1902. — Hänen poikansa on

3. Emil C. (s. 1879), suom. taiteilija, tuli

ylioppilaaksi Helsingissä 1897, harjoitti 4 vuotta
lakitieteellisiä opinnolta ja antautui 1902 kuvan-
veistotaiteen alalle, julkaistuaan kuitenkin jo

sitä ennen varjo- eli siluettikuvia täkäläisissä
pilalelidissä ja ulkomaalaisissa taidelehdissä
„Moderue Kunsfissa ja „Der Scherer"issä sekä
toimitettuaan kuvistaan kolme eri kokoelmaa
painosta (esim. ..Hästar i skulptur och silhuett",

1902). Vv. 1903-04 C. opiskeli Ch. van der

Stappenin johdolla Brysselissä, v. 1905 hän oli

valtion stipendillä Roomassa ja 1907-09 Parii-

sissa, jossa hän erinäisissä salongeissa on ,,asso-

ci6" ja .,hors concours". C. on erittäin kätevä
varjokuvien leikkelijä ja kuvanveistäjänä hän
on tunnettu etenkin hevos- ja eläinryhmäkuvien
sekä myöskin, vaikka vähemmässä määrin,
muotokuvien tekijänä.

Cedergren /se-/, Henrik Tore (1853-1909)

,

ruots. telefoniteknikko, oli alkuaan kultaseppä,
mutta antautui v:sta 1883 kokonaan telefoni-

alaile ja perusti Tukholman „Allniänna telefon-

bolaget i Stockholm", jolla hänen johdollaan on
ollut erinomainen menestys. V. 1900 C. sai yk-
sinoikeuden telefoniliikkeeseen Moskovassa ja

Varsovassa. C. on alallaan tehnyt useita kek-
sinnöltä (m. m. Helsingissäkin käytäntöön otetut

.sementtiset kaapelirummut) . Suuresta omaisuu-
destaan C. määräsi testamentissaan melkoisia
summia hyväntekeväisyvstarkoituksiin.

(V. r-a.)

Cederhielm [sederjclmj. ruots. vapaaherral-
linen suku, kotoisin Pohjois-.Jyllannista.

1. & e r m u n d C (1661-1741). toimi maa-
herrana, Götan hovioikeuden presidenttinä ja

laamannina, otti 1725-27 puheenjohtajana osaa
läntiseen suomalaiseen komissioniin, joka tar-

molla koetti Ison vihan jälkeen vaurastuttaa
maatainme.

2. Josias C. (1673,-1729), edellisen veli,

valtaneuvos, seurasi Kaarle XII:ta tämän monilla
retkillä ja joutui Poltavan tappelussa vangiksi

;

vankeudessa hän sai olla aina rauhantekoon asti

sekä auttaa samalla ahdingossa olevia maamie-
hiään. Kotimaahansa palattuaan hän oli v:n 1723

valtiopäivillä huomatuimpia miehiä, ja sam. v.

hän kutsuttiin neuvoskuntaan. Mutta sitten-

kuin holsteinilainen puolue, jonka vehkeitä hän

oli 1725 Venäjällä ajamassa, oli kukistunut, täy-
tyi C:n luopua neuvosmiehyydestään. Venäjän
hallitus antoi hänelle palkinnoksi hänen ansiois-

taan sekä kehoitukseksi uusiin semmoisiin pienen
eläkkeen. Valtionarkistossamme on runsas ko-
koelma hänelle saapuneita kirjeitä. K. 8.

Cederraan [se-J, Rosalba Maria (1830-

84), kirjailijatar, kotoisin Oulusta, asui Tukhol-
massa, jossa nimimerkillä Alba ödegärd on
julkaissut novelleja ja pieniä kertomuksia ka-
lentereissa ja aikakauskirjoissa,
Cederschiöld [scdcrsöJdJ, Johan Gustaf

Kristofer (s. 1849), ruots, kielentutkija,

Göteborgin korkeakoulun pohjoismaisten kielten
professori, C:n tieteelliset tutkimuksi't ovat
osaksi ko.sketelleet islantilaisia satuja ja islannin

kieltä, osaksi liikkuneet muinaisruotsin kielen

ja kirjallisuuden alalla, osaksi taas valaisseet

uykyisruolsia ja metriikkaa. Näistä mainitta-
koon: tekstipainokset „Bandamanna saga",

..Jömsvikinga saga" ja ,,Fornpögur surlanda";

.,Bidrag tili kritiken af Bandamauna sagas text" :

„Oni Erikskrönikan", „Einilista tili Eufemia-
visorna och Erikskrönikan" ; „0m grundtalens
lexikaliska behandling"; „0m Svenskan som
skriftspr.lk" (2 painosta: tärkeä ja käänteen
tekevä), ,,Studier öfver verbalabstrakterna i nu-

tida svenska"
; ,,Eytmens trollmakt", C, on

myöskin toiminut koulumiehenä ja on m, m.
yhdessä V. Olanderin kanssa julkaissut hauskan
ja paljon uusia näkökohtia sisältävän ainekir-

joituksen opetusopin „Svensk uppsatsskrivning".
R. S.

Cederström faS-J, ruots. aatelissuku, josta yksi

haara merkitfiin Suomen ritarihuoneeseen 1818.

Suvun jäsenistä mainittakoon:
1. Olof Ka rl son C. (1679-1745), valtaneu-

vos, teki 1712 palvelusta Kaarle XII:lle Bende-
rissä ja seurasi häntä Stralsundiin asti. Oltuaan

useissa luottamustoimissa hän kutsuttiin 1739

Turuu yliopiston kansleriksi ja oli v:sta 1743

Iliaamme vaurastuttamista käsittelevän suoma-
laisen taloustoimikunnan jäiden.

2. Bror C. (1754-1816), sotilas, ed:n pojan-

poika, otti everstiluutnanttina osaa Venäjän so-

taan 1788-90 ja asetettiin 1808 n, s. läntisen

armeiau ylipäälliköksi. Sitä sotilaskapinaa, joka

sai alkunsa mainitusta sotajoukosta, C. ei kui-

tenkaan voinut tukahduttaa,

3. Olof Rudolf C. (1764-1833), ed:n serkku,

kenraali-amiraali, otti osaa Venäjän sotaan 1788-

90, johtaen m. m. „Viipurin kujanjuoksua". Vuo-

sien 1S08-09 sofntapauksissa C. oli mukana, val-

loittaen takaisin venäläisiltä Gottlannin sekä

johtaen sotalaivastoa Suomenlahteen, voimatta

kuitenkaan estää venäläisten saaristolaivastoa

kulkemasta Hankoniemen ohitse ja vallata siinä

olevia linnoituksia. Tukholman pohjoissaaris-

tossa on kallioon C:n muistolle piirretty kirjoi-

tus .siitä, että hän 1809 johti rantojen puolus-

tusta 'Ruotsissa.

4. Jakob C. (1782-1857), sotilas ja valtio-

mies, vuoden 1809 vallankumouksen johtomiehiä,

joka m. m. vaikutti siihen, että valtiopäivät

yksin, ilman hallitsijaa, määräsivät uuden halli-

tusmuodon sisällyksen, C. oli vuosien 1809-50

valtiopäivillä huomatuimpia miehiä. K. S.

5. Gustaf Olof C. (.s. 1845), ruots. taide-

maalari. Olof Rudolf C':n pojanpoika. Palveli
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ensin upseerina, mutta otti eron 1870. Opiskeli

maalaustaidetta Dusseldorfissa Fagerlinin ja Pa-
riisissa Löon Bonnafn johdolla. Asui viime-

mainitussa kaupungissa v:een 1887, jolloin kut-

suttiin Tukholmaan taideakatemian professo-

riksi. Hän on saavuttanut etupäässä mainetta

tauluillaan Kuotsin historiasta, tunnetuin niistä

on „Kaarle XII:n ruumis viedään Norjan rajan

yli" (1S7S), jonka suuriruhtinas Konstantin osti

Pariisissa ja jonka uusiunos (v:lta 1883) on

Tukholman kansallismuseossa. Myöskin nyky-

ajan elämästä C. on maalannut useita tauluja

;

sellainen on esim. „Pelastusarmeia" (1886) Göte-

borgin museossa. Hänen taiteensa on luonteel-

taan kertovaa; aihe on hänelle väritystä tär-

keämpi. Siitä huolimatta hän on etevä taiteel-

listen ilmaisukeinojenkin käyttämisessä, hänen
kuvansa ovat luonteenomaisia ja realistisen toden-

mukaisia ja muutamilla yksinkertaisilla väri-

tunnuilla hän saa niihin tyynen ja selkeän, mutta
samalla usein suurisuuntaisen leiman. F. L.

Cedille [sedi'jj, ranskassa c-kirjaimen alla

oleva hakanen, joka osoittaa, että tämä kirjain

(a. n, o:n, i/:n edessä ollessaan) on äännettävä
s;ksi (eikä 7i::ksi), esim. ga fsa], fafon [fasö'J.

Cedrela, kasvisuku Meli'ace(t-\\eimosssi. Kor-
keita. ]>anlehtisiä puita, n. 16 lajia Aasian ja

Ameriikan kuumissa osissa. — Länsi-Intiassa ja

Guiiyanassa kasvavasta C. odorafasta. saadaan
tuoksuvaa sikarilaatikkopuuta.

Cedrus ks. Setri.
Ceeri ks. C e r i u m i.

Cefalalgia 1. C e f a 1 e a (kreik. kephalö', ja

alyijs = kipu), päänsärky, seuraa useampaa
kuumetautia ja monta muuta taudintilaa, mutta
esiintyy myöskin omintakeisena taudinilmiönä,

esim. Iiermokipuna. vrt. Migreeni. M. 0-B.

Cefalotrypsia (kreik. kephaic' = pää., ja thry-

psis = murskaaminen), synnytj-spihtien kaltaisilla

kirurgisilla kojeilla (cefalotryptorilla) toimi-

tettu sikiön pään murskaaminen muuten mah-
dottoman synnytyksen aikaansaamiseksi. Äidin
hengen pelastamiseksi käy tällainen toimenpide
joskus välttämättömäksi hänen oman lantionsa

ahtauden tai muiden synnytysesteiden vuoksi.

Samaa merkitsevät myöskin nimitykset c e f a-

1 o t o m i a ja c r a n i o t o m i a. M. 0-B.
Ceinture /sd/iyVy (ransk. = vyö) esiintyy useissa

yhdistetyissä painitermeissä kuten ceinture
de devant (vyöote) ; ceinture de der-
ri6re (vyöote selkäpuolelta); ceinture a
rebours (vastakkainen vyöote); ceinture
en s o u p 1 e s s e (vyökaadeote)

,

-Iskm-.

Celakovsky [tf:cl.nko'vski], Frantisek La-
dislav (1709-1852), tsek. runoilija, Goethen
ja llerderin vaikutuksen alaisena koettanut

uudistaa taiderunoutta kansanrunouden kautta,

koska muka vain siinä esiintyy elävässä runol-

lisessa muodossa kansanhenki. Kokoelmassa
„Slaavilaisia kansanlauluja" (1822-27) hän antoi

tsekkiläisessä käännöksessä valikoiman kauniim-
pia slaavilaisia kansanlauluja. V. 1852 hän jul-

kaisi laajan kokoelman slaavilaisia sananlaskuja:

,,Slaavilaisten viisaus sananlaskuissa". Kokoel-
mat ,.Venäläisten laulujen kaikuja" (1829) ja

„Tsekkiläisten laulujen kaikuja" (IS.SO) ovat
sekä muodollisessa että runollisessa suliteessa

erinomaisia taiderunouteen siirrettyjä mukailuja
kansanrunoudesta ja niiden vaikutus seuraaviin

runoilijoihin on ollut huomattava. C:n epigram-
mit, jotka hän on julkaissut nimellä ,,KvItr'

(Kukkia) kuuluvat tsekkiläisen runouden kau-
neimpiiu. Paljon lyyrillistä kauneutta on myös-
Uin hänen runokokoelmassaan „Satalehtinen
ruusu" (1S40), jossa lemmen, isänmaan ja luon-

non runous ovat sulaneet yhteen. C:n panslavis-

tiset harrastukset joutuivat kovan koetuksen
alaisiksi, kun hän virallisessa lehdessä Prazsk6
Xoviny, ainoassa senaikaisessa tsekkiläisessä

sanomalehdessä, jonka toimituksen Itävallan hal-

litus oli hänelle uskonut, 1835 oli antanut ilmes-

tyä kirjoituksen, jossa arvosteltiin Venäjän poli-

tiikkaa puolalaisiin nähden, ja sen takia Venä-
jän hallituksen painostuksesta menetti toimeen-

tulonsa. Hän toimi myöskin slaavilaisen filo-

logian opettajana Breslaun yliopistossa 1841-49

sekä scnjälkeen vähän aikaa Praagissa ja jul-

kaisi tällä alalla teoksia, joilla ei nykyään ole

mitään tieteellistä arvoa. J. J. M.
Celano [tscliTno], kaupunki Keski-Italiassa,

Aquilan provinssissa (Abruzzossa), 9,725 as.

(1901). Kaupungissa on vanha linna, 3 kirkkoa,

tehtaita y. m. — C.-j ärvi 1. Lagodi Fucino,
4 km kaupungista etelään, oli vanhalla ajalla

laskujokea vailla. Sen rämeisillä rannoilla viih-

tyi malaaria lakkaamatta ja tulvillaan se aikaan-

sai vahinkoa lähiseudun asukkaille. Keisari

Claudius rakennutti senvuoksi järvestä tunnelin

Liris-jokeen, mutta tunneli tukkeutui pian; 1855-

69 ruhtinas Torlonia rakennutti uuden kanavan
(6,302 m pitkän, 21 m leveän), jonka kautta
158 km' suuruinen C.-järvi on laskettu kuiville.

V. V. F.

Celebes [-le'-}, suuruutensa puolesta kolmas
Isoista-Sundasaarista, 179,416 km^, sijaitsee

1°45' pohj. lev.—5°37' etel. lev. ja 118°49'— 125°5'

itäistä pit. Tämän omituisen, meritähden muo-
toisen saaren muodostavat suhteellisesti pieni

keski-osa ja 4 pitkää, kapeata niemimaata. Län-

nessä Makassariu-salmi erottaa C:n Borneosta,

etelässä Flores- ja Sunda-meret Vähistä-Sunda-

saarista, idässä Molukkein-meri Molukeista ja

pohjoi.sessa n. s. Celebes-meri (ks. t.) Minda-
naosta ja pienistä Sulu-saarista. Niemimaiden
väliset merenlahdet ovat (pohjoisesta etelään)

Tomini-, Tomaiki- (Tomori-) ja Boni-lahdet.

Saari on hyvin vuorinen. Sen vuoret kuuluvat

eri orografisiin systeemeihin; niitten jatko on

löydettävissä muilta saarilta. Suhteellisesti

korkeimmat vuoret ovat saaren keski- ja etelä-

osassa (yli 3,000 m), mutta myöskin pohjoisem-

milla niemimailla olevat huiput kohoavat yli

2,500 m:n. Vuorilajit ovat pääasiallisesti graniit-

tia, paleotsoisia liuskeita ja vahvasti poimuutu-

nutta hiekkakiveä : laaksot ja rannikot ovat

terf iääristen muodostumain peittämät. Useissa

paikoin on nuorempia vulkaanisia vuorilajeja

tunkeutunut maanpinnalle, ja varsinkin pohjoi-

sessa on vielä jono palavia tulivuoria (Kalabat

2,030 m. Sudara 1,373 m y. m.). Maanjäris-
tyksiä on usein. Eteläisellä niemimaalla on
korkein huippu, Latimodjong. 3.300 m sekä kaksi

n. 3.000 ja 2.300 m korkuista tulivuorta. Vuoret
ovat mineraalirikkaita: vaskea on runsaasti mo-
nessa paikoin. Sitä osaavat pohjoisessa asuvat

kansat jalostaa ja valmistavat siitä tarvekalu-

jaan. Jlyöskin rikkiä ja hyvää ruskohiiltä on
paljon. Joet ovat lyhyet. — Ilmanala on
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vuoristossa lauhkea, rannikolla kuuma {alin

lämpömäärä + 25°), mutta merituulien lieven-

täinä. Vuotuinen sademäärä pohjoisessa on n.

2,550 ja etelässä n. 3,950 mm. Sadeaika etelä-

osassa on lokak.—huhtik., jolloin pohjoisosassa on
kuiva aika sekä taas päinvastoin. — Eläin- ja

kasvikunnassa tapaa sekä austraalialaisia

että intialaisia muotoja; kuitenkin on eläimistö

etupäässä saanut varsinaisen leimansa austraa-

lialaisilta ja kasvisto intialaisilta muodoilta.

Niinpä on täällä m. m. oikeita pussieläimiä,

mutta myös intialaisia kissaeläimiä, apinoita ja

kaurislajeja tavattavissa. Omituisia lajeja ovat

hirvisika, anoahärkä (Anoa depressicornis),

metsäsika (Stis celchensis) ja eräs musta pa-

viaanilaji (Cynoccphaliis niger)-. Rannikolla har-

joitetaan trepangin-pyyntiä. Kasvikunta on pää-

asiallisesti muitten Sunda-saarten kasvikunnan
kaltainen (vrt. B o r n e o) , mutta täällä tava-

taan myös niolukkilaisia ja uus'-guinealaisia muo-
toja; m. m. mu.skottipuu (Myristica fragrans)

ka.svaa täällä. Metsissä kasvaa useita palmu-
lajeja. Monet Ficws-lajit tuottavat kautsua ja

teak-puu kallista tarvepuuta. Tärkeimmät vil-

jelyskasvit ovat riisi, maissi, kahvi, kaakao,

indigo, maniokki, banaani, sokeriruoko ja tu-

pakka. — Vientitavaroita ovat kahvi, tupakka,

vuodat, kopra, guttaperkka, teak- ja santelipuu.

rottinki sekä kopaalihartsi. Alankomaalaiset lai-

vat välittävät säännöllisesti liikennettä C:in sa-

tauiien ja muitten saarien välillä. Tärkeimmät
satama- ja kauppakaupungit ovat Makassar, Me-
nado ja Kema. — C:in asukkaat, harvoja

eurooppalaisia ja kiinalaisia lukuunottamatta,

kuuluvat pääasiallisesti malaijilaiseeu rotuun.

Ennen luultiin alfuurien (ks. t.) olleen saaren

alkuväestön, mutta äskettäin on C:in sisäosissa

tavattu kansa, joka nähtävästi on alfuureja

vanhempi. Malaiji-kansoista makassarilaiset

(n. 320.000) saaren lounaisosassa ja bugiisit

(n. 080,000) sen kaakkoisosassa ovat huomat-
tavimmat. Ne ovat muhamettilaisia ja ovat pe-

rustaneet tänne joukon pikkuvaltioita. Molem-
mista heimoista syntynyttä sekakansaa ovat

pakanalliset ja valtiollisesti järjestymättömät

n. s. badzo 1. oranglaut-kansat. — Hallinnol-
lisesti suurin osa C:ia, Sumbavan ja Flo-

resin länsiosan kanssa, muodostaa C:i n k u v e r-

nementin, 128,478 km', 1,392,220 as. (1905).

Pääkaupunkina on Makassar. Saaren pohjoisosa

taasen muodostaa Sangir- ja Talaut-saarten

kanssa Menadou residenttikunnan,
57,436 km', 436,406 as. (1905) ;

pääkaupunkina
Menado. C:in itäosa ja Banggai- sekä Sula-

.saaret kuuluvat Ternaten residentti-
kuntaan, 62,592 km^ 108,415 as. (1905). —
Portugalilaiset löysivät C;n 1512 ja rakensivat

1525 linnoituksen Makassariin, mutta heidän

täytyi 1600-luvulla luovuttaa se hollantilaisille,

jotka asettuivat ensin Tomaiki-lahden ranni-

kolle, myöhemmin Makassariin. Tehtyään 1660

kauppasopimuksen tämän ruhtinaan kanssa he

tulivat paikan varsinaisiksi valtijaiksi. Myö-
hemmin he useiden sotien kautta ovat saaneet

saaren kaikki rannikot haltuunsa. Kuitenkin on

vielä monta melkein itsenäistä pientä malaijilais-

valtiota, ja C:in sisä-osissa asuvat kansat ovat

nytkiu hollantilaisista riippumattomat. — Kah-
vinviljelyksen tultua käytäntöön v. 1822:n jäl-

keen on varsinkin saaren pohjoisosa vaurastu-
nut. W. S-m.
Celebes-meri [le'-], saareton, n. s. „välimeri"

(ks. t.) indomalaijisessa arkipelagissa Celebesin,

Borneou, Sulu-saarten ja Mindanaon sekä Sangir-
ia Talaut-saarten välillä. Suurin mitattu syvyys
on 5,111 m. Veden lämpötila 1,500-4,000 m:iin on

-f-
3,7°

; tämä johtuu siitä, että se kaikilta puolin
on matalampien merenosien ympäröimä, jotenka
lälicisyydessä oleva valtameri virtoineen ei voi

sen pohjaveteen vaikuttaa.
Celebriteetti (ransk. c4lebrite) ks. S e 1 e b r i-

t eett i.

Celestiini (lat. ccclinn = taivas) , miner., stron-

tiumsulfaatti (SrSOJ, kiteytyy rombisesti muo-
dostaen valkeita tai sinertäviä kideryhmiä.
Kalkkimuodostumien yhteydessä joks. yleinen,

mutta ei ole tavattti Suomessa. P. E.

Celestiinit ks. S e 1 e s t i i n i t.

Celestiuus [-i-J, viiden paavin nimi. C. I,

Pyhä, paavina 422-432, taisteli huonolla menes-
tyksellä Afrikan piispoja vastaan, jotka kiel-

sivät alamaisiaan vetoamasta Eoomaan. — C. II,

entinen Guido di Castellis, paavina 1143-44.

— C. III, ent. kardinaali Jaeinto Bobo, roomal.

aatelissukua, valittiin paaviksi maalisk. 1191

85 vuotiaana, kuoli tammik. 1198. — C. IV,

(k. 1241), ent. Sabinan piispa Galfrid, milanol.

Castiglione sukua, kuoli oltuaan 16 päivää paa-

vina. — C. V Pyhä (1215-96), ent. Murronen
erakko Pietari, perusti selestiinien veljeskunnat,

valittiin paaviksi 1294, mutta, kun hän, ollen

kokonaan Anjoun Kaarle II:n vallassa, herätti

kardinaaleissa tyytymättömyyttä, luopui hän paa-

vin virasta jo samana vuonna 13 p. jouluk. K. ö.

Celesyrla ks. K o i 1 e s y r i a.

Celibaatti (lat. coelehs = naimaton) ks. S e 1 i-

b a a 1 1 i.

Cella (lat.), kammio, aitta, eristetty huone,

var,-;inkin kreik. ja roomal. temppeleissä jumalan-

kuvan paikka, vrt. Temppeli. K. J. Tl.

Celle ftse-], kaupunki Preussissa, Hannoverin

provinssissa, Luneburgin hallitusalueella, pur-

jehduskelpoisen Allerin varrella, 21,390 as. (1905).

C:n vanhassa linnassa eli Tan.skan karkoitettu

kuningatar Karoliina Mathilda 1772-75; täällä

hän myös on haudattuna. Kaupungissa on

lukio, reaalikoulu, kauppakoulu y. m. Harjoit-

taa villalanka-, tupakka- ja nahkateollisuutta

sekä puu-, villa-, hunaja- ja vahakauppaa. —
C. perustettiin 1292 ja oli 14:ltä vuosisadalta

alkaen aina 1705:een

Braunschweig-Liine-
burg-Cellen herttuoi-

den asuinpaikkana.
Cellini [tsellVni],

Benvenuto (1500-

71), It. kultaseppä

ja kuvanveistäjä, on

tullut ainakin yhtä

kuuluisaksi taiteensa

kuin tavattoman seik-

kailurikkaan elämänsä

vuoksi, jonka hän on

kuvannut monelle

kielelle käännetyssä

erittäin mielenkiintoi-

sessa elämäkerras-

saan. Hän sai suurta Ueuvt-uuto Cellini.
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CelUni"n kultainen suoia-astia.

vaikutusta Michelangeloa taiteesta, mutta ei

ollut kyllin itsenäinen käyttääkseeu sitä omin-
takeisesti ja koh-
tuullisesti hyväk-
seen. Taideteolli-

suuden alalla hän
on luonut kau-
neinta mitä täys-

ja myöhäi-srenes-

sanssi on tuotta-

nut. Monet teok-

set, jotka kokoel-

missa kulkevat
hänen nimellään,
eivät ole kum-
minkaan hänen

työtään tai on niiden alkuperä ainakin hyvin epä-

varma. Kultaseppänä hän oli erinomaisen taitava
ammattilainen ja se tuntuu hänen varsinaisissa

kuvanveistoksissaaukin ; muoto- ja pintakäsittely
on niissä verrattoman hienoa. Mainittavimmat
hänen nimellään kuIkevLsta teoksista ovat Nep-
tunus ja Cercs. Frans I:lle valmistettu kultainen
suola-astia, nykyään Wienissä ; Perseuksen hiu-

kan keimaileva pronssipatsas Firenzen Loggia
dei Lanzissa, pronssinen korkokuva „Lähde-impi"
Louvressa ja suuri marmorinen ristiinnaulitun
kuva Escorialin kirkossa. F. L.

Cello Its-]. soittokone, ks. V i o 1 o n c e 1 1 o.

Celloidiini ks. Sello i dii n i.

Cellulaari-iJatologia (lat. cellula = solu, ja

patologia, ks. t.), saksalaisen tiedemiehen
V i r c h o w i n perustama oppi, jonka mukaan
kaikki taudit perustuvat kudossolujen, näitten
lopullisien orgaanisten yksilöitten taudillisesti

muuttuneeseen tilaan ja toimintaan; tieteen-
haara, joka tutkii ja selvittää tähän kuuluvia
seikkoja. .1/. OB.

Celluloidi ks. S e 1 1 u I o i d i.

Cellulosa ks. Selluloosa.
Celosia cristata, kukonharja, Intiasta

polveutuva jmutarhakasvi. on läheistä sukua
Ama)iiitlu>i-\a']i-\\\e ja näiden näköinen. Viljel-

lään koristuskasvina omituisten kukonharjan ta-

paisten punaisten kukintojensa vuoksi.
Celsing, Ulrik (1731-1805), ruots. diplo-

maatti ja orientalisti, kuului Normelnnder nimi-
seen .sukuun, jonka jäsen Gustaf (1679-1743),
Ulrikin isä, virkamies, valtiosihteeri, oli mukana
Benderin kalabaliikissa (1713) ja 1718 aateloi-

tiin nimellä Celsing. XTlrik C. oli Ruotsin lähet-
tiläiinä Konstantinopolissa 1770-70 ja sittemmin
Kur-Saksin liovissa .sekä ministerinä Wienissä
1786-89. Hän kartutti isänsii perustamaa ko-
koelman arabialaisia, persialaisia ja turkkilaisia
käsikirjoituksia ja testamenttasi sen Upsalan
yliopiston kirjastoon. Hänen virkakirjoituksis-
saan kuuluu olevan arvokkaita tietoja Turkin
oloista. K. T-t.

Celsius. 1. Olof C. vanh. (1670-1756),
ruots. orientalisti ja polyhistori, oli Upsalan
yliopiston kuuluisimpia miehiä. C. tuli kreikan
kielen professoriksi 1703, itämaitten kielten pro-

fessoriksi 1715, teologian ))rofessoriksi 1727 ja
tuomiorovastiksi 1736. Kuningas Kaarle XI:n
kustannuksella hänen piti lähteä tutkimusmat-
kalle Arabiaan, mutta hän ei tullut pitemmälle
kuin Italiaan, jossa hän oleskeli 1696-98 tutkien
parhaasta päästä itämaitten kieliä. C. oli sy-

.^nd.-

välti perehtynyt moneen muuhunkin tieteeseen,

esim. arkeologiaan ja kasvitieteeseen. Hänen
monipuolisten tietojensa todisteena on 136 aka-
teemillista väitöskirjaa ja joukko muita kirjoi-

tuksia. Suurimman maineensa hän saavutti laa-

jalla kaksiosaisella teoksellaan Raamatussa mai-
nituista kasveista: ,.nierobotanicou sive de plan-

tis saeric scripturfe" 1745-47. K. T-t.

2. Anders C. (1701-44), edellisen veljen-

poika, ruots. tähtitieteilijä, nimitettiin tähti-

tieteen professoriksi

Upsalaan 1730. Mat-
kusti ulkomailla 1732-

37. Matkoillaan hän
julkaisi Niirnbergissä

,,Havaintoja revon-

tulista", vastustaen

Mairanin hypoteesia,

että revontulet joh-

tuisivat tsodiakaali-

valosta : Roomassa
hän mittasi auringon-
valon voimakkuutta
ja sai sen 320.000 ker-

taa voimakkaammaksi
kuunvaloa; Pariisissa,

missä varustettiin
astemittausretkikuii-

taa Peruun, C. sai aikaan, että tämänlaisiin mit-
tauksiin ryhdyttiiu pohjoisessakin (ks. A s t e-

m i t t a u s) . C;n toimesta rakennettiin 1740 Ruot-
sin onsimäinen observatori Upsalaan. Täällä hän
jatkoi tutkimuksiaan kierto- ja pyri;tötähdistä,

Jupiterin kuista, aberratsionista, määräsi mag-
neettineulau poikkeaman, järjesti lukuisia ilma-

tieteellisiä huomioita, j. n. e. C:n nimi on enim-
män tunnettu hänen 100-asteisesta lämpömitta-
ristaan (ks. t.). Se erosi kumminkin nykyisistä
siinä, että veden kiehumapiste oli merkitty 0:11a

ja jäätymäpiste 100:11a. (V. V.' K.)
ö. Olof C. nuor. (1716-94), pappi, edellisen

serkku, liistorioitsija, Olof C. vanhemman poika,
tuli maisteriksi 1740. dosentiksi 1742, Upsalan
yliopiston varakirjastonhoitajaksi 1744 ja saman
yliopiston historian professoriksi 1747. Hän
antoi myöhemmin vihkiä itsensä papiksi, oli

kirkkoherrana Tukholmassa jii tuli Lundin piis-

paksi 1777. C. on esiintynyt kaunokirjailijana,
mutta pääansionsa hän on saanut historian-

tutkijana; hänen teoksistaan ovat mainittavim-
mat ..Koiuing Gustaf I:s historia" (1746-53) ja

„Ivcnung Erik XTV:s historia" (1774). Valtiol-

lisiin taisteluihin C. otti semminkin säätyhalli-

tuksen aikana osaa. (\ sai 1756 aateliset oikeu-

det. Hänen lapsensa ottivat niinen v. Celse.

A. R. C.

Celsus, A u 1 u s C o r n e 1 i u s C, roomal.
kirjailija, julkaisi keisari Tiberiuksen aikana
laajan maataloutta, sotataitoa, lääketiedettä

y. m. käsittelevän tietokirjan. Sitä on tallella

8 läiiketicdettä sisältävää kirjaa, tärkein lääke-

tieteellinen teos, mikä on säilynyt roomal. kir-

jallisuuden loistoajoilta. Julk. Daremberg (Leip-

zig, 1859), Vedrenes (Paris, 1875). K. J. H.
Celsus 1. K e 1 s o s, platonilainen filosofi toi-

selta vuosisadalta j. Kr. Julkaisi n. 177-1 SO
kirjan nimeltä ..Alethes logos" („Totuuden
sana"), jossa luodaan esiin useita vastaväitteitä
kristinuskoa vastaan. Neitseestä sikiämisen ja
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ylösnousemisen hän selittää taruiksi, huomauttaa
ristiriidoista evankeliumien kertomuksissa ja

neuvoo kristittyjä noudattamaan Kooman kei-

sarin vaatimuksia. Celsusta vastaan O r i g e-

ues kirjoitti laajan teoksen „C o n t r a C e 1-

s u m". Kun C:n „Totuuden sana" on hävinnyt,

ovat o])pineet koettaneet luoda sen uudelleen

Origeneen teoksessa olevista lainauksista (esim.

Keim 1873. Aubö 1878 ja Muth 1899). E. E-a.

Celtes (Celtis), Konrad (1459-1508), oi-

kealta nimeltään Konrad Pickel, saks.

humanisti. Uudolf Agricolan oppilas, jonka kei-

sari Fredrik III 1487 juhlallisesti seppelöitsi

,,poeta CiPsareukseksi''. C. sai runouden ja kauno-
puheisuuden opettajan paikan Wienissä. Hän
yhdisti eri yliopistojen humanistit yhteiseen

seuraan. Hänen ehdotuksestaan perustettiin

1501 Wienissä „Collegium poetarum", jonka joh-

tajaksi hän itse tuli. C. oli m. m. taitava Ti-

buUuksen ja Horatiuksen jäljittelijä. C:n latina-

laiset runot ..Odarum libri IV" ja „Amorum
libri IV" voittavat hänen saksalaisten edeltä-

jiensä latinal. runot. C. on löytänyt ja ensi-

mäisenä 1501 julkaissut nunna Hros\vithan

teokset. [Klupfel, ,.De vita et scriptis Conradi

Celtis" (Freiburg, 1827) : Hartfelder. ,,Der Hu-
manist C. als Lehrer" (Neue Jahrbiicher fiir

Philologic und Pädagogik, Bd. 128, 1883).]

Celtis, jalavien heimoon kuuluva kasvisuku,

varsinkin pohj. pallonpuoliskon lämpimien ja

lauhkeiden vyöhykkeiden puita ja pensaita. Etelä-

eurooppalaista C. atisiralisin ja pohj.-amer. C.

occidcntalista. viljellään puistoissa. Eräiden C-
lajien keveää ja joustavaa puuta käytetään
]>nliallussoittimiin, kuvanleikkaukseen y. m.

Celtti ks. Keltti.
Cembalo fts-J, symbali (ks. t.) ; elavicemba-

lon (ks. t.) vanha it. nimitys.

Cenci [tsentsij, Beatrice (1577-99), rooma-

laisen aatelismiehen Francesco Cencin tytär.

Hänen isänsä oli into-

himoinen ja raaka
mies, joka kohteli

lapsiaan, ja varsinkin
Beatricea, hyvin anka-
rasti ja tylysti. Väite-

täänpä, että Fran-
cesco C. olisi suku-

rutsauksella häväissyt

Keatricea. mitä ei ole

riittävästi todistettu

oikeaksi eikä vääräksi.

Beatrice palkkasi yk-

sissä tuumin äitipuo-

lensa ja veljensä Gia-

comon kanssa rosvon,

Bi-atrice Cnm-i. joka surmasi Fran-
cescon. Rikos tuli ilmi,

Beatricea tämän vuoksi kidutettiin ja hänet mes-

tattiin äitipuolensa kanssa 1599. Tätä aihetta on
Shelley käsitellyt draamana ja Guerrazzi romaa-
nina. Palazzo Barberini'ssa Roomassa on kuva,

jota yleisesti sanotaan Beatrice C:n muoto-
kuvaksi. On kuitenkin suuresti epäilyksenalaista,

esittääkö tämä muotokuva todella B. C:ia. [Sco-

lari, ,,Beatrice C, causa criminale del secolo XVI"
(Milano. 1855) ; Dalhono, „Storia di B. C. e de'

suoi tempi" (Napoli, 1864) ; Torrigiani, „Cle-

mente VIII e il processo criminale della B. C.

e la sua famiglia" (Napoli, 1879). Viimemainittua
kirjailijaa vastustaa Labruzzi aikakauskirjassa

,
.Nuova Antologia", 1879, 14:s nidos.]

Ceudre [sädrc'] (ransk.), tuhkanharmaa;
vaalenvorinen.

Cendrillon [sädrijö'] (ransk.) , tuhkimus, san-

karitar hyvin levinneessä kansansadussa, mikä
kertoo nuoresta tytöstä, jota hänen äitipuolensa

ja ylpeät sisarpuolensa kohtelivat häijysti, pa-

koittaen hänet palvelijattarekseen. Hänen asuin-

huoneckseen määrättiin keittiö, minkä noessa ja

tuhassa hän sai asustaa. Siitä huolimatta luin

lopulta kauneudellaan ja hyveillään voittaa ku-
ninkaanpojan rakkauden. Vanhin tämän aiheen

käsittely esiintyy Charles Perraulfn satusarjassa

j.Contes de ma mere l'oie" (1697). Tätä aihetta

ovat sittemmin u.seat kirjailijat käsitelleet, ku-

tc-i esim. A. von Platen satiirisessa huvinäytel-

mässään „Der gläserne PantofTel". Se on libretto-

aiheena Isouardin oopperassa „Cendrillon" ja

Rossini'n oopperassa ..Cenerentola". — Kirjalli-

suutta: M. R. Cox, „Cinderelle" (Lontoo, 1893).

vrt. Tuhkimus. J. U-l.

Cenomaani, geol., liitumuodo-stumau keski-

osaan kuuluva kerrosryhmä ; saanut nimensä
cenomaauien asuinseudun (nyk. Le Mans) mu-
kaau. P. E.

Cenotaphium ks. K e n o t a p h i o n.

Censor [-c-J (lat.), tutkija, arviomies, arvos-

telija. 1. Muinaisroomalainen virkamies, jonka

toimena oli verolle- ja hengillepano (census).

Ccnsorinvirka perustettiin 444 e. Kr. ja säilyi,

tosin muuttuneena, aina keisariajan alkuun. Cen-

soreja oli aina kaksi, joista toinen v:sta 339 oli

plebeiji. Ne valittiin centuriakokouksessa joka

5:s vuosi ja pysyivät toimessaan varsinaisesti

korkeintaan 18 kuukautta. Heidän toimialaansa

kuului verolle- ja hengillepano, senaatin jäsenten

tarkastus ja karsiminen sekä valtion raha-asiain

hoito. — Verolle- ja hengillepanoa varten viisi-

vuotiskaudeksi fliistrumj kansa kokoontui cen-

sorien määräyksestä Mars-kentälle, jolloin jokai-

sen täysivaltaisen kansalaisen tuli censoreille

ilmoittaa nimensä, ikänsä, piirinsä (tribus),koti-

väkens-ä ja vtrotettava varallisuutensa. Censo-

reilla oli myös oikeus tutkia jokaisen kansalaisen

elämää ja käytöstä sekä valta eri tavoin ran-

gaista epämieluisia ja moitteenalaisia. Erityi-

sesti tuli censorien tarkastaa ritarisäätyä. Tar-

kastuksensa nojalla censorit laativat henki- ja

verotusluettelon sekä asevelvollhsluettelot, joihin

kaikki asevelvolliset kansalaiset luokkien ja

centuriain mukaan merkittiin. Senaattorien

luetteloita censorit tarkastelivat virka-aikansa

alussa, poistivat arvottomat jäsenet ja täyttivät

avonaiset paikat uusilla. Raha-asiain alalla oli

censorien tehtävänä koko valtion tulo- ja meno-

arvion laatiminen, valtion tulojen vuokraaminen,

yleisten laitosten ja rakennusten ylläpito sekä

monenlaisten taloudellisten kysymysten ratkai-

seminen. ^' J- "
2. Censor librorum f-rö'}, kirjain tar-

kastaja, sensori (ks. t.)

.

Censura ecclesiastica /-«'- -a's-J (lat.) . kir-

kolluun tuomiovalta, jonka perustuksella piis-

palla on oikeus tutkia ja rangaista kirkkoa vas-

taan tehtyjä rikoksia; niitä rankaisukeinoja,

joita rikollisen parantamiseksi käytetään, nimi-

tetään kirkko-oikeudessa nimellä censurce.
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Centerbord.

Census [-c] (lat.), muinaisroomalaisten kes-

kuudessa kausalaisten hengille-, rerollepano va-

rallisuudeu mukaan, vrt. Censor ja Centu-
r i a. ks. myös Sensus, Vaalisensus.
Cent (< kesk. lat. cent^na), satakunta, mui-

naisgermaanisessa lainsäädännössä, käsitti al-

kuaan 100 vapaata perhettä, jotka muodostivat
kansakunnassa oikeudellisia ja hallinnollisia ryh-

miä, vrt. H u n d a r i. K. S.

Cent (< lat. ceniMm = sata; lyhennetään c.,

et., monikko: cts). 1. Sentti, pohjois-ameriikkal.

vaihtoraha =
'/„K, dollaria = n. 5 penniä. — 2. Alan-

koinaal. vaihtoraha = '/.oo guldenia = n. 2 penniä.

Centaurea ks. Kaunokit.
Centauri ks. Kentauri.
Centavo [-ä'-] 1. centesimo (vrt. Cent),

useidtn Etelä-Ameriikan valtioiden vaihtoraha =

'/loo pesoa eli lioliviauoa.

Centennarium [-ä'-] (lat. cc?^tunl = sata), sata-

vuotisjuhla.

Centerbord (ruots., < engl.

centreioard), liikutettava irto-

köli, käytetään tasapohjaisissa

n. s. centerbord i-aluksissa.

Köli sijoitetaan n. .s. e e n t e r-

bordilaatikkoon, jossa

sitä voidaan tarpeen mukaan
nostaa tai laskea. Sen tarkoi-

tuksena on luoviessa estää

aluksen laskemista tuulessa.

Kölin ollessa ylhäällä alus ou hyvin matalassa
kulkeva.

Centerwall, Julius Ebbe (s. 1S44), ruots.

klassillinen filologi ja kirjailija, fil. toht. 1869,

v:sta 1874 Söderhaninin yleisen opiston rehtori.

C. on tehnyt matkoja Italiaan, Kreikkaan ynnä
Vähään-Aasiaan ja matkojensa tuloksina jul-

kaissut useita eteviä teoksia, missä kansantajui-
sesti on käsitellyt muinaistieteellisiä aineita,

Kreikan ja Rooman historiaa ja valtiolaitoksia,

muinai.sjäännöksiä y. m., niink. ,,Romas kristna

katakomber" (1881), „Frän Hellas ooh Levan-
ten" (1888), „Komas ruiner" (1889), „01ympia
och de olympiska spelen" (1903), „Illustrerad

handbok i romersk fornkunskap" (1881-91) ; jul-

kaissut myös ,.Greklands och Roms litteratur i

urval och öfversättning" (1883), käännöksiä
y. m. K. J. H.

Ceutesimaali (kesk. lat. centesimä'lis < lat.

cr)i/H»i = sata) , sataan osaan jaettu; esim. c e n-

tesimaaliasteikko, -lämpömittari,
j. n. e., asteikko, missä peruspisteiden väli on
jaettu sataan osaan. — Centesimaali-
y m p y r ä n j a o s s a on ympyrän neljännes

jaettu 100 ja siis koko kehä 400 asteeseen. 1

aste 100 minuttiin ja 1 minutti 100 sekuntiin.
— Centesimaali-vaaka on hyvin ras-

kaiden esineiden punnitsemista varten aiottu

kymmenysvaa'an mallinen laitos, missä punnus-
ten painon tarvitsee olla ainoastaan '/,oo tavaran
painosta. (V. V. K.)

Centesimo flsentC'-J (< lat. cente'isimMS =

sadannes), it. vaihtoraha = '/loo liraa = 1 penni,

vrt. Centavo.
Centetes ks. H a r j a s i i 1 i t.

Centi . . . (lat. cetiiiim - sata) ks. S e n t i . . .

Centime [sätVm] (ransk., < lat. centum =

sata), Ranskan, Belgian ja Sveitsin vaihtoraha =

'/iM frangia =1 penni. Monikossa lyhennetään

c:e s, e t s. vrt. Cent, Centavo, Cente^
simo ja Centimo.
Centimo, esp. vaihtoraha = Vioo pesetaa = 1 cen-

time = 1 penni.

Cent-jours [säiur] (ransk.), sata päivää, aika
20 p. maalisk.—28 p. kesäk. 1815, jolloin Napo-
leon I Elbasta palattuaan oli toisen kerran
Rau,skan keisarina.

Centner. 1. Tansk. painomitta = 100 puntaa =

.!i0 kg. — 2. Engl. painomitta = 4 quarter'ia =

8 Stonea = 112 pounds avoirdupois = äO.s kg.

Cento [-6] (lat.)
,
palasista valmistettu vaate-

kappale sekä sen mukaan eri runoelmain sanoista,

lauseista ja säkeistä kokoonkyhätty teelmä. Tähän
tarkoitukseen käytettiin etenkin Homeroksen ja

Vergiliuksen teoksia (Homerocentones ja

Vergiliocentones). Tunnettu on Auso-
niuksen ..Hääruno" Cento nuptialis) Vergiliuk-

sen säkeistä. [Delepierre, „Tableau de la litt^ra-

ture du eenton" (1875).] K. J. B.
Cento novelle antiche [tsen- -e'- antVke],

kokoelma italialaisia novelleja 13:nnelta vuosis.

Tämän 1525 ensi kerta Bolognassa painetun kir-

jan tekijä on tuntematon. Mielivaltainen on
Borghini'n 1572 julkaisema muunnettu painos

tätä novellikokoelmaa. Nuo ..sata vanhaa novel-

lia" ammentavat aiheensa osaksi kirjallisista läh-

teistä, osaksi muistotaruista. Nämä usein val-

lan lyhyet kertomukset ovat kuitenkin täynnä
dramaattisia piirteitä ja terävää elämänhavait-

semusta. Renessanssin näytelmän- ja novellin-

kirjoittajat käyttivät ahkerasti lähteenään tätä

no\ ellikokoelmaa. [CAncona, ,,Studi di critica

e stori;i litteraria" (Bologna. ISSOK] J. Hl.
Centralförbundet för socialt arbete /-(/'/- -iVlt]

(C. S. A.), Ruotsissa toimiva 1903 perustettu

yhteiskunnallista parannustyötä harrastavien

yhdistysten keskusliitto, jonka tarkoituksena on
eri yhteiskuntakerroksissa herättää harrastusta

yhfriskunnallisiin kysymyksiin ja levittää niistä

tietoa ja siten toimia niiden ratkaisemiseksi.

Tätä varten se 1) ylläpitää yhteiskunnallista

tiedonantotoimistoa ja kirjastoa, 2) panee toi-

meen luentoja ja keskusteluja, 3) julkaisee kir-

joitelmia ja 4) panee toimeen yhteiskunnallisia

näyttelyjä. Liiton julkaisuista mainittakoon

sarja ..Fattigvärd och folkförsäkring", jossa teh-

dään selkoa liiton asettaman vaivaishoitokomi-

tean toiminnan tuloksista. J. F.

Central-Labour-Union [sentral leibs jvtii37ij

(engl.), työnritarien (ks. t.) haarayhdistysten

liitto New Yorkissa.

Central-Time f.^rnlral laimj, Pohjois-Amerii-

kan kolmannen itäisen aikavyöhykkeen yksikkö-

aika; 7 tuntia jäljellä Greenwichin ajasta, vrt.

Aikaerot. fV. V. K.)

Centranthus, ka n n u s k u k k a. kasvisuku

Vnieriajincffp-hpimossa. Lajit kotoisin Välimeren
raaista. Yrttejä tai pensaita, joilla on vastak-

kaiset, ehyet tai pariliuskaiset lehdet, kukinnot
sarjamaisia. Kukat epämukaisia, vaikka näen-

näisesti vastakohtaisia: 5-lukuisessa teriössä

pitkä kannus ja yksi ainoa hede. Teriöiden väri

vaihtelee valkoisesta tummanpunaiseen. Muuta-
mat lajit meillä koristuskasveina.

Centrifugaalinen ks. S e n t r i f u g a a ! i-

n e n.

Centilfugi ks. Sentrifugi.
Centripetaalinen ks. Sentripetaalinen.
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Centrouotus gunellus ks. T e i s t i k a 1 a.

Centrosoma ks. Solu.
Centrospermae, k ä y r il i t u i s e t, kaksisirk-

Icaisparvi, jouka nimi on johdettu siitä, että

kasviailie on käyristynyt siemenen keskustassa
olevan siemcnvalkuaiseu ympäri. Usein käyte-
tään myös nimitystä Curvemlryce. Parveen
kuuluvat m. m. heimot Clienopodiacece, Ama-
ruii laccfe, Curyophyllacem.
Centrum (lat.), keskipiste (.seutrumi).

Centrum-puolue, keskuspuohie, Saksan katoli-

laisen ]>uolueen käyttämä nimi.

Centumviri {-u'-] (centum = sata, ja vir =

mies), ,,satamic>liet'', muinaisessa Roomassa tuo-

mioistuin, joka langetti tuomionsa siviiliasioissa,

etenkin perintöjutuissa. Tuomareita oli alkuaan
105 (3 jokaisesta tribuksesta) ja keisariajalla

ISO, ensin kvestorien, sitten decemviirien esimie-

hyydellä.

Tv. j. n.
Centuria /-«'-7 (< cewtMm = sata) . 1. Osasto

Booman kansaa. Vanhan perintätiedon mukaan
kuningas Servius Tullius jakoi koko kansan varal-

lisuuden perusteella 5 luokkaan, joitten eri tavoin

tuli ottaa osaa valtiontoimiin, sotapalvelukseen

sekä veronmaksuihin. Varalliset (assidui 1. locu-

pleiesj muodostivat 5 luokkaa, mitkä jakaan-
tuivat osastoihin (centuria). l:een luokkaan
kuului 80 centuriaa, joitten tuli suorittaa sota-

palveluksensa jalkaväkenä, sekä 18 ratsumies- 1.

ritaricenturiaa, 2:een, 3:een ja 4:een 20 sekä

5:een 30 osastoa. Sitä paitsi kaikki asevelvol-

liset jaettiin osastoittain nuorempiin 1. iuniores

(17-40 vuoden ikäiset) ja vanhempiin 1. senio-

ies (40-60 v:n ikäiset). Kaikkiaan oli 192 centu-

riaa ynnä 1 varattomien (ks. Capite censi)
muodostama osasto. Alkuaan luokka- ja osasto-

jaolla oli yksinomaan sotilaallinen luonne ja

tarkoitus, mutta tuli myöhemmin vaalioikeuden

perustaksi, ks. Comitia centuria ta.

2. Hoomal. legioonanosasto, '/«o legioonaa, ks.

Legioona. K. J. H.
Centurio [-u'riö] (lat.), ..sadanpäämies",

centurian (roomal. legioonan '/oo) päällikkö, kuu-

luva alipiiällyskuntaan. A". J. H.
Cephalanthera, vaikku, kasvisuku kämmek-

käisten lieimossa. Isokukkaisia, kapeahkolehti-

siä, korkeanpuoleisia yrttejä. Maanalainen varsi

juurakko, kukinto tähkä. C.-sukuun kuuluu
kaksi harvinaisimmista lajeistamme, joista C.

ociphophyUum on löydetty ainoastaan Ahvenan-
maalta, C. ruhra Etelä-Suomesta, Lohjalta.

Cephalalgia ks. C e f a 1 a 1 g i a.

Cephalopoda ks. Pääjalkaiset ja

Mustekalat.
Ceplialothorax (kreik. kephale' --päjx, ja thö-

rafes = rintakehä)
, p ä ä r i n t a, hämähäkkieläi-

millä ja useilla äyriäisillä tavattava etumainen
ruumiin osasto, jolca on syntynyt siten, että

kaikki tai muutamat rintarenkaat ovat sulaneet

yhteen pään kera. K. M. L.

Cephalotriijsia ks. Cefalotrypsia.
Cephalotus follicularis, monivuotinen yrtti-

kasvi muutamilta Länsi-Austraalian soilta. Juura-
kosta nousevista lehdistä ovat alemmat muuttu-
neet kannellisiksi, kannumaisiksi muodostumiksi,
joiden ulkopinnassa on karvaisia harjuja, reu-

nassa sisäänpäin käyristyneitä hampaita. „Kan-
nujen" sisään erittyy vedenkirkas neste, joka

sulattaa niiden sisään pudonneet pikkueläimet,
vrt. Lihansyöjäkasvit.
Cera [-c-] (lat.), vaha. C. alba, valkea vaha,

f. f I a V a, keltainen vaha; käytetään lääketie-
teessä muutamien ulkonaisten voiteitten valmis-
tuksessa, ks. K e r a a 1 1 i.

Ceraatti (uuslat. cerä'tum < lat. cero = vaha)

,

ks. Karaatti.
Ceram 1. S e r a n (alkuasukasten S e r a n g)

,

eteläisten Molukkien suuriu saari, 335 km pitkä,
17,153 km'- (siihen kuuluvine ranuikkosaarineen)

,

67,000 as. Pohjoisessa vuoriset rannat kohoavat
äkkijyrkkinä 700-800 m korkeuteen ja monin
jiaikoiu saarta on korkeita vuorenhuippuja, esim.
Nussaheli (2,960 m). Sademäärä on pohjoisessa
2,000, etelässä 3.000 mm ja kasvullisuus mitä
rehoittavin. Eläinkunta liittyy lähimmin Uuden
Guinean eläinkuntaan; lintuja (kasuaari y. m.)

ja hyönteisiä on runsaasti, mutta suuremmat
nisäkkäät (apinat) puuttuvat. Asukkaat ovat
rannikolla malaijilaisia (muhamettilaisia ja kris-

tittyjä), sisiimaassa alhaisella kehityskannalla
olevia alfuureja. Rantaseuduissa viljellään saa-

goa, pippuria, kookospähkinöitä, sokeria, kahvia,
kaakaota ja tupakkaa. Saari kuuluu hollanti-

laisten Amboinan residenttikuntaan. Pääpaik-
koja ovat Amahai etelä- ja Sawai pohjois-ran-

nalia. V. v. F.

Cerambycidffi ks. Hapsenkakkiaiset.
Cerastium, h ä r k k i, kasvisuku Caryophylla-

cete-heimossa. Matalanpuoleisia, tavallisesti kar-

vaisia yrttejä. Lehdet vastakkaisia, eheitä, terä-

lehdet valkeita, useimmin kärjestään pykäläpäi-
siä. Hyvin yleinen koko maassa on C. triviale.

Ilopeankarvaisten lehtiensä ja matalan vartensa

vuoksi istutetaan C. tomentosninin ja C. Bieher-

sleiniä. puutarhoihin reunuskasveiksi.

Ceratites (< kreik. keras = sarvi), trias-

kaudella elänyt ammoniitti-

suku.
Ceratodus ks. Keuhko-

kalat.
Ceratonia Siliqua k s.

Johanneksen leipä-
puu.
Ceratophyllum demersum,

k a r V a 1 e li t i, juureton,

vedenalainen kasvi. Lehdet
säteettäisiä, 6-10 kiehkuras-
saan, hankajakoisia, neulas-

maisia, helposti murtuvia.
Kukkii meillä ani harvoiu.

Kasvaa merenlahdissa, har-

voin järvissä pääasiassa Suo-
men eteläosissa.

Ceratospongia, s a r v e i s-s i e n e t. ks. S i e n 1-

eläimet.
Cerberus ks. Kerberos.
Cercaria ks. D i s t o m u ra.

Cercis siliquastrum, J u d a k s e n p u u.

Välimeren maissa sekä itääupäin Polijois-Per-

siaan asti kasvava pieni puu. Lehdet munuamai-
sia, kukat punaisia, hernekukkien tapaisia, usein

rungosta puhkeavia. Mustan- ja vihreänsuonista

puuta käytetään puusepäntöihin ja värjäyk.seen,

kukkasilmuja kapriksina. Perintätieto kertoo

Judas Iskariotin hirttäytyneen tähän puuhun.
Cercle [serkl] (ransk.), piiri; seurapiiri.

Cercolabes, kierteishänt ä-p i i k k i s i k a.

Ceratophyllum
demersum.
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1. Ceres jumalattaren
muinaisessa Roomassa. —
e e r e a I i a t, viljakasvit,

(lat.). pienet aivot, ks.

aivot), aivoihin

piikkisikojen heimoon kuuluva jyrsijä Amerii-
kan kuumista osista. Eläimet kiipeilevät kierteis-

häntänsä avulla puissa, joiden lehtiä ja hedelmiä
syövät.

Cercoleptes, k i e r-

teishäntä-
karhu, noin kis-

san kokoinen, lue-

taan pesukarhujen
heimoon ; se elää

Brasilian ja Keski-
Ameriikan metsissä.

käyttäen ravinnok-
seen pääasiallisesti

kasviaineita.

Cercopithecus ks.

M a r a k a t i t.

Cerealia [-ä'l-] (lat)

juhla ly p. huhtik.
2. C. tai myöskin
viljatavarat.

Cerebellum [e'l-J
A i v ot.

Cerebraali (lat. cerc'hrum
kuuluva, aivoja koskeva.

Cerebriini (lat. cere'6»-!();i = aivot), aivoissa
ja selkäytimessä oleva rasvanuiinen aine, luulta-
vasti protogonin hajaantumistuote.

Cerebrosplnaalimeningiitti ks. A i v o k a 1-

v o n t u 1 I- h d u s.

Cerebrospinaalinen, aivoja ja selkäydintä
koskt vii.

Cerebrospinaalineste (lat. cere'6r«)n = aivot,

spiva = selkäranka), aivokammioissa ja selkä-
ytimen ke.skuskanavassa sekä aivojen ja selkä-
ytimen lukinverkkokalvon alaisissa onteloissa
oleva seroosineu neste. M. 0-B.
Cerebrum [re'-] (lat.), aivot. — C. abdo-

m i n a 1 e, eräs sisälmyshermoston punoksien muo-
dostama kehäntapainen ganglioryhmä (plexus
catliacusj haiman ja emävaltimon välillä.

M. OB.
Cerefolium ks. Kirveli.
Ceremonia (lat. cmrimiynia 1. C€remö'nia,

ransk. cirdmunie) ks. Seremonia.
Cereoli [-e'olt] (lat.), lääkeaineilla päällystetyt

pehmeät tangot, joitten avulla voidaan viedä lää-

kettä ruumiin kanavaumuotoisiin aukeamiin, ks.

A n t r o f o r i. M. 0-B.
Ceres [-ör-J, tählit., ensiksi keksitty (Piazzi

Palcrmossa '/i 1801) Marsin ja Jupiterin välinen
P'kku ])laneetta; valovoimakkuudeltaan 7-8 suu-
ruutta, kiertoaika auringon ympäri 4=/, vuotta.

Ceres (lat.), muinaisroomal. kasvullisuuden
jumalatar, jonka palvelu aikaisin sulautui Etelä-
Italiasta ja Sisiliasta tulleeseen Demeterin (ks. t.)

l)alveluun. C:tä varsinkin plebeijit ])alvelivat

yhdessä Liberin (kreik. Dionysos) ja Liberan
(kreik. Kore) kanssa. Koomassa rakennettiin
C;n temppeli Aventinuskukkulan juurelle nälän-
hädän johdosta ja vihittiin 403 e. Kr. Temppe-
liä koristettiin useasti plebeijien ediilien toi-

mesta ja siinä oli myös heidän arkistonsa ja

rahastonsa. C:n juhlaa (Cerialia) vietettiin

huhtikuun 19 p:nä plebeijien kesken uhreineen
ja kisoineen. K. J. B.

Ceresiini (< lat. c("?a = vaha) , vahantapainen
aine, jota saadaan maavahasta eli otsokeriitista
käsittelemällä sitä rikkihapolla ja luuhiilellä.

Sulamispiste 60-S0\ Ceresiiniä käytetään mehi-
läisvahan asemesta kirkkokynttilöiden valmis-
tukseen, lattioiden kiillottamiseen ja ilmaapitä-
vän käärepaperin vahaamiseen. Jotta c. saatai-
siin oikean mehiläisvahan näköiseksi, värjätään
se usein keltaiseksi. W. B.
Cereus ks. K a k t u s k a s v 1 1.

Ceriitti, miner., vedenpitoinen ceriumsilikaatti,
joka sitäjiaitsi sisältää lantaania ja didymiä.
Saadaan Bastnäsin kaivoksista Riddarhyttanin
luola Ruotsista. Tärkeä cerium-valmisteiden
raaka-aineena. P. E.
Cerinthus 1. K e r i n t h o s [i'-], juutalais-

kristitty, joka aiku)iuolclla toista vuosisataa
j. Kr. Vähässä-Aasiassa opetti gnostilaisia oppeja
(ks. Gnostilaisuus). C. kannatti Mooseksen
lakia sekä ympärileikkausta ja odotti maallista
messias-vaUakuutaa. Jeesusta hän piti Joosefin
ja JIarian poikana, jonka taivaallinen Kristus
oli ottanut asumuksekseen kasteessa. Hänen
vastustajansa oli apostoli Johannes, jonka ensi-
mäisessä kirjeessä on sellaista oppia vastaan
ilmeisesti kohdistuvia lauseita (1 Joh. 2j,-j.,).

E. K-a.
Cerium! (ceeri) (Ce= 140,25), harvinaisiin

metalleihin kuuluva alkuaine. Ceriumia ei tavata
luonnossa pelkkänä ; niistä mineraaleista, joista
ceriumia saadaan, mainittakoon ceriitti ja
m o n a s i i 1 1 1. Ceriumin typpihappoista suo-
laa, ceronitraattia (Ce(N03)s,6HjO) käy-
tetään hehkusukkia valmistettaessa; kuumennet-
taessa muuttuu ceronitraatti nim. c e r i o k s i-

diksi (CeO,), joka suuresti lisää liekin valo-
voimaa (vrt. Auer lamppu). C:n oksaali-
happoisia ja rikkihappoisia suoloja käytetään
posliinitcollisuudessa keltaisten värien valmis-
tukseen.

Cermak [ts-J. Jan Xeporauk (1828-73),
tsekkil. f}-sio!ogi, oli ensin professorina Grazissa,
Krakovassa ja Budapestissä, siirtyi sitten (1865)
Jeuaan ja 1869 Leipzigiin. Hänen ansiokseen on
m. m. luettava kurkkukuvastimen käyttäminen
fysiologisiin ja diagnostisiin tarkoituksiin.

(il. OB.)
Cernavoda {thr>iavö'd3], kaupunki Romaa-

niassa, Dobrudzassa. Tonavan oikealla rannalla,
n. 2,000 as. Täältä johtavan suurenmoisen
rautatiesillan kautta, joka kulkee Tonavan, sen

vasemman haarajoen Borcean ja näiden välisen

rämemaan poikki, Romaanian rautatieverkko
jatkuu Konstantsaan Mustan-meren rannalle.

Silta, joka valmistui 1895. maksoi 42 milj. mk.
Borcean poikki johtava silta on 983 m pitkä,

rämemaan poikki vievässä on 34 42.» m pituista

kaarta ja Tonavan poikki vievässä on viaduk-
teissa 15 ja sillassa 5 kaarta, joista pisin on
190 m. V. V. F.

Cernobog (..musta jumala") nimisen „pahan
jumalan" kertoo saks. kronisti Helmold olleen

Itämeren etelärannikolla asuneilla slaavilaisilla.

Se on nähtävästi kristinuskon ..pimeyden ruhti-

nas" eikii mikään pakanuudenaikainen jumaluus,
vaikka tosin muinaisislantilainen taru Knytlinga-
saga mainitsee näillä slaavilaisilla olleen muiden
epäjumalapatsaiden joukossa myöskin erään,

joka oli sodan ja voiton jumala ja jolla oli mus'n
päii ja valkeat viikset — sen nimi oli ,.Tierno-

glav" s. o. cernoglav (,.mustapää"), vrt. B e 1-

b o g. J. J. SI.
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Cernohorsky [ts-kij, Bohuslav (1684-

1740), böumiläinen kirkkosäveltäjä, jonka teok-

sista suurin osa on tulipalon kautta hävinnyt.

Hänen oppilainaan olivat m. m. Tartini, Gluck,

Tuma, Seeiter ja Zach. /. K.
Cernuschi ltscrtiu'ski], Enrico (1S21-96),

it.-ransk. taloustieteilijä ja pankkimies, otti

1840-luvulla innokkaasti osaa Italian vapaus- ja

kausallisuusrientoihin, oli jäsenenä siinä perus-

tuslakikokouksessa, joka 1849 julisti Rooman
tasavallaksi; joutui sittemmin vankeuteen, mutta
pakeni Ranskaan: otti siellä osaa useihin liike-

ja pankkiyrit yksiin, kokosi suuren omaisuuden
ja tuli yhdeksi Ranskan pankin kolmesta johta-

jasta. 1871-73 C. teki laajan matkan käyden
in. m. Kiinassa ja Japanissa, ^'oista maista toi

mukanaan runsaat kansatieteelliset kokoelmat,

jotka hänen kuolemansa jälkeen joutuivat Parii-

sin kaupungille (Cernuschin museo). Taloustie-

teilijänä hän ennen kaikkea on tunnettu kaksi-

metallikannan taitavana puolustajana. Hänen
teoksistaan mainittakoon: ,.Möcanique de

Tfchange" (1SG5) ; „0r et argent" (1874) ; „La
monnaie bimötallique" (1876) ; „Le bim^tallisme

ä quinze et demi" (1881) ; „Les grandes puis-

sanccs metalliques" (1885) ;
„Anatomie de la

monnaie" (1887). J. F.

Cerografla (lat. cfra = vaha, ja kreik. graphein
= kaivertaa) , vahankaiverrus. menettelytapa, jota

käyttäen valmistetaan painolevyjä karttojen,

eskissien y. m. painamiseksi. On eritoten Ame-
riikassa käytännössä. Painolevyt valmistetaan
siten, että pinnaltaan tasaisiksi hiotuille ja

hopeoiduille kuparilevyille valetaan grafiitilla

sekoitettua vahaa ohueksi kerrokseksi, jolle jäl-

jennetään tai valokuvataan kyseessä oleva kuva.
Tämä piirretään sitten terävällä kaiverruspisti-

mellä vahan läpi levyyn. Niihin kuvan kohtiin,

joiden kuvalaattaa käytettäessä on jäätävä val-

keaksi, hivellään enemmän vahaa ja koko vaha-
kerrokselle harjataan varovasti hienoa grafiitti-

jauhetta. Tämän jälkeen levy galvanisoidaan.

Kuu tarpeeksi korkea kohokuva on levylle s}'nty-

nyt, tehdään levy toiselta puoleltaan valamalla
vahvemmaksi ja kiinnitetään puulaattaan. Kun
se on hyvästi vahasta puhdistettu, on se valmis
käytettäväksi. Cerografilaatat eivät anna tark-

kaa kuvaa jäljennettävästään, vaan käytetään
niitä silti, koska niiden valmistaminen on varsin
huokeata. V. V.

Cerotiinihappo, mehiläisvahassa esiintyvä jäh-

meä j-ksinmäksinen happo (CmHjjO,).
Ceroxylon ks. V a h a p a 1 m u.

Cerro fl)e-J (esp.), kukkula, vuori. Sana tava-

taan usein liittyneenä vuorien nimiin.
Cerro de Pasco [pe-], Juninin departementin

pääkaupunki Perussa, Etelä-Ameriikassa, 4,352 m
yi. merenp. ja 160 km koilliseen Limasta, johon
rautatie sen yhdistää. 14,000 as. (1889), etu-

päässä intiaaneja ja mestitsejä. Ilmasto kylmä.
ja ylätasanko, jolla C. sijaitsee, hedelmätöntä
ja autiota. Kuuluisa 1630 löydetyistä hopea-
kaivoksistaan, jotka varsinkin ennen tuottivat

runsaasti hopeaa. Niistä saatu hopeamäärä ar-

vioidaan 5,000 kilogrammaksi. Myös saadaan
täältä jonkun verran kuparia. V. v. F.

Certepartia 1. sertteparttia (lat. charta
parilta, ransk. cartepartie, it. carta partita =

jaettu paperi), merirahtisopimus, asiakirja, jossa

tavaranlähettäjä ja -kuljettaja sopivat rahti-

ehdoista. C.-sopimusta, jonka tekemistä kum-
pikin asianosainen voi vaatia, laaditaan tavalli-

sesti useampia kappaleita ja käj-tetään sitä kai-

kenlaisissa merirahtisopimuksissa. Nimensä c.

on saanut siitä, että ennen muinoin kirjoitettiin

rahti- tai jotain muuta sopimusta samalle pape-
rille rinnatusten useampia kappaleita, jotka
sitten mutkikkaalla leikkauksella erotettiin toi-

sistaan, jotta sittemmin, sovittamalla erotetut
osat yhteen, voitaisiin helposti saada selville, oli-

vatko esilletuodut asiakirjat oikeita. O. K:nen.
Certhia ks. Puukiipijä.
Certon [-tö']. Pierre (k. 1572) , ransk.. kuoro-

säveltäjä, Josquin Depres'u oppilas. /. K.
Ceruleumi (lat. ccerii'leiis), posliinin ja kivi-

tavaroitten maalaukseen käytetty sininen väri-

aine, jota saadaan kuumentamalla kobolttiviht-
rilliä, tinasuolaa ja liitua.

Ceruinen (mlat.), vaikku, korvavaha.
Cerussiitti (valkea 1 y i j y m a 1 m i) , miner.

lyijykarbonaatti (PbCO,), valkea tai vieraitten

aineitten värjäämä. Esiintyy useimmiten lyijy-

hohteen seurassa. P. E.
Cervantes Saavedra [perva'- sa'ave'dra], M i-

guel de (1547-1616), syntyi kukoistavassa yli-

opistokaupungissa, Al-

calfl de Henaresissa ja

kastettiin 9 p. lokak.

1547 ; kuoli 23 p.

huhtik. 1616 Madri-
dissa. Hänen sukunsa
oli vanhaa köyhän-
laista galicialaista

aatelia. C:n alku-

opinnoista ei tunneta
muuta, kuin että

hänen opettajansa oli

Lopez de Hoyos ; tämä
julkaisi 1568 Madri-
dissa kuningattaren
kuoleman johdosta

runoja, joiden jou-

kossa myös oli hänen Cervantes.

oppilaansa C:u sepittämiä. Seuraavana vuonna
C. erään riidan vuoksi ajettiin maanpakoon ja

seurasi paavin lähettiä, Giulio Aquaviaa, kamari-
palvelijana Italiaan. Täällä hän pestautui sota-

mieheksi ja taisteli urhoollisesti Lepanton tappe-

lussa, missä hän sai useita haavoja ja vasemman
kätensä ruhjotuksi ja rammaksi. Purjehtiessaan

1575 laivalla Espanjaan, hän vanhemman vel-

jensä kanssa joutui viideksi vuodeksi algeria-

laisten merirosvojen vangiksi. Tällä ajalla C.

tuumi mitä rohkeimpia pakotuumia, jopa suunnit-

teli Algerian valloittamista orjien toimeenpane-

malla rynnäköllä. Kaikki nämä tuumat kuitenkin

raukesivat. Nämä sotamaineen ja ankaran or-

juuden vuodet painuivat syvälti hänen mieleensä.

V. 15S0 omaiset lunastivat hänet vapaaksi. C.

sanoo itse, että hän silloin tunsi suurinta maal-

lista riemua, nimittäin menetetyn vapautensa
jälleensaamisen iloa. Kotimaahan palattuaan

C. kulki naima-ajatuksissa, ja näiden vaikutuk-
sesta syntyi hänen paimenromaaninsa „Galatea"

(1585). C. nai köyhän aatelisneitosen nimeltä

Catalina de Palacios, muutti Madridiin ja rupesi

kirjoittamaan teatteria varten. Mutta hänen
näytelmänsä eivät saavuttaneet mainittavaa suo-
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sicla. Varsinkin Lope de Vegan esiintyessä epä-

dramaattinen C. joutui varjoon. Taloudellinen

ahdinkotila pakoitti C;n antautumaan käytän-
nölliselle alalle. IlUnen täytyi turvautua veron-

kantajan toimeen, ja kun hänen laskuissaan

1597 ilmestyi vähäinen epäsäntillisyys, mikä
kuitenkaan, kuten myöhemmin liuomattiin, ei

ollut hänen tahallinen syynsä, pantiin hän Sevil-

lassa vankeuteen. Onko hän vankilassa alkanut
mestariteoksensa ,,Don t^uijoten" vai ei, lienee

todistamatonta. Varmaa on ainakin, että tämä
aika tietää äärimäistä kurjuutta ja alennusta,

mutta myös samalla henkisen kokoumuksen
aikaa ja mitä suurimman kirjallisen maineen
aamuruskoa. Hänen kuolemattoman romaaninsa
ensi osa ilmestyi 1605 JIadridissa nimellä „E1
ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha".
Toisen osan hän julkaisi kymmenkunnan vuotta
myöhemmin, senjälkeen kuin eräs julkea plagiaat-

tori, A. Fernandez Avellaneda oli kirjoitta-

nut ja julkaissut C:ta kömpelösti jäljittelevän

„Don Quijoten" toisen osan. V. 1613 ilmestyi-

vät C:n novellit „NoveIas ejemplares" ja 1614
hänen teok.sensa „Viage del Parnasso", hänen
aikuistensa kirjallisten olojen runomuotoinen ja

osaksi ivallinen kuvaus. V. 1615 hän julkaisi

uusia draamoja ja pikku näytelmiä. V. 1616 hän
vielä kuolinvuoteellaan kirjoitti matkaromaa-
ninsa „Persiles y Sigismunda"n omistuksen.
C;u romaanissa „Galatea". josta ei koskaan

ilmestynyt, muuta kuin ensimäinen osa, ilmenee
jo melkoisesti hänen eteviä kirjailijaominaisuuk-
siaan, joita on esim. hänen eloisa ja henkevä
kertomistapansa, missä hän voittaa edeltäjänsä
ja kilpailijansa. Draaman alaan C. oli lämpi-
miisti kiintynyt, vaikka se ei erityisesti vastan-
nut hänen kirjailijalahjojaan. Eikä hänen menes-
tyksensä näytelmänkirjoittajana tyydyttän}'t hä-

nen toiveitaan, ja varsinkin kuu yleisö rupesi
hänen näytelmilleen kylnienemäiin, hän siitä

tunsi haikeata mielipahaa. Hänen jälkimaail-
malta hukkaan mennyt näytelmänsä ,,Confusa"
sai kuitenkin osak.seen innokkaan vastaanoton,
ja tätä uäyttämömenestystä C. aina ylpeänä ja

iloiten muisteli. Ainoat hänen näytelmistään,
jotka ovat painetut, ovat ,.K1 trato de Argel"
ja „Numancia". Edellisen aiheena on kristit-

tyjen orjien kärsiinyksistii rikas elämä Alge-
liassa, jälkimäisen roomalaisten Numancia kau-
pungin asukasten urhokas puolustautuminen.

C:n kirjallinen suurtyö on hänen romaaninsa
,,D o n (} u i j o t e". Tämän verrattoman kirjan
pUähenkilöluoman eusimäisenä aiheuttajana oli

C:n halu ivata ylen suositulta ja luonnottoman
haaveellisia ritariromaaneja. Mutta tämä ro-

maani, joka alkui>eräisesti oli aiottu nurinkuri-
sen kirjallisen suunnan satiiriksi, kohosi vähi-

tellen t}'ön kuluessa tältä alku[ieräiseltä pohjalta
yleisinliimilliseksi allegoriaksi. Siinä ilmenee
mii likuvituksen ihanteiden ja köyhän todelli-

suuden välinen ristiriita ja taistelu, ja näihin
molempiin cii puoliin luodaan niin kirkas valon-
heijastaja, tttä romaani lakkaa olemasta erikoi-

sen patologisen tapauksen kuvaus, kohoten vilk-

kaaksi ajankuvaukseksi ja syväksi p.sykologi-

seksi ihmissielun tutkielmaksi. Tätä tutkielmaa
kannattaa kauttaaltaau tekijän rikas elämäu-
kokeiiuis ja tarkka arvostelukyky, ja sitä vilkas-

tuttaa hänen ehtymättä pulppuileva huumorinsa.

C:n novellit, joista mainittakoon ,,Kiconete y
CortaUiUo", ,.E1 curioso impertinente" ja „La
gitanilla"', ovat pirteitä ja sattuvia esp. kansan-
elämän kuvauksia. Viimemainittu on antanut
aiheen Weberin „rreeiosa" oopperaan. Romaa-
nissaan „Trahajos de Persiles y Sigismunda"
C. tahtoi vakavassa tarkoituksessa luoda roman-
tillisen kuvauksen, mutta ei siinä sanottavasti
onnistunut. Kirjallisesti arvokkainta tässä teok-
sessa on C:n kuolinvuoteella eräälle kreiville kir-

joittama tämän romaanin omistus. —- V. 1605-

1S57 ilmestyi „Don Quijote" romaanista Espan-
jassa kokonaista 400 painosta. Paras painos on
.,Don Quixote de Ia ilancha, Primera Edieiön
del texto restituido, con notas y una introduc-
ci6n por Jaime Fitzmaurice-Kelly y Juan Orms-
by, London, 1898-99. David Rutt", (2 nid.).

Yleispainos C:n teoksia ilmestyi Madridissa 1803-

05 (10 nid.), joka kuitenkaan ei sisällä näytel-
miä eikä teosta „Viaje del Parnasso". C:n koo-
tut teokset sisältyvät Fitzmaurice-Kellyn toimit-

tamiin „C'omplele Works" (Lontoo, 1901). [E.

Charles, ,,Miehel Cervantes, sa vie, son temps,
son ttuvre" (Par., 1866) ; P. Marimme, ,.La vie et

Tauvre de C." (Par., 1877) : Diaz de Benjumea,
„La vcrdad sobre el Don Quijote" (Madr., 1878) ;

Baumstark, ..Cervantes Saavedra" (Freib., 1875) ;

A. J. DufTield, „Don Quixote, his critics and his
commentators, and minor \vorks" (Lont., 1881) ;

Dover, ,.Cervantes und seine Werke nach deut-
schen Urteilen" (Leipz., 1881) ; Fitzmaurice-
Kelly, „Life of Miguel de Cervantes" (1892) ;

L. Rius, .,Cervantes. Bibliographia Critica"'

(1900) : K. Marin, „Cervantes estudiö en Sevilla""

(inoo).] j. ni.
Cervera y Topete [perv^'- -pe'-J, don P a s c u a !

(1839-1909), esp. amiraali; Espanjan ja Yhdys-
valtain välisessii sodassa 1S9S C. erään laivaston-

osaston päällikkönä saapui Kuhalla olevaan San-
tiagon satamaan, jonne ameriikkalainen amiraali
Sainpson hänet sulki ; yrittäessään heinäk. 3 p:n
vantai.sena yönä puhkaista .saartolinjaa, hän me-
netti koko laivastonsa ja joutui itse vangiksi;
sodan jiilkeen hänet haastettiin sotaoikeuteen,,

joka kuitenkin antoi vapauttavan tuomion.
Cervicornia, täyteissarviset (märehti-

jät 1 . ks. Märehtijät.
Cervikaalinen (lat. cerj^fa; = kaula, niska). 1.

Kaulaa tai niskaa koskeva, esim. selkäytimen
e. osa, joka vastaa kaulanikamien muodostamaa,
selkäydinkanavan osaa. — 2. Myöskin emän
kantaosaa fcprvix uteri) tarkoittava, esim. cervi-

kaalikanava. emän sisä- ja ulkosuun välinen tie-

hyt. .1/. OB.
Cervix [l-J (lat.), kaula, niska: c. uteri

emiin kimlaiisa. vrt. (' e r v i k a a 1 i n e n.

Cervulus niuntjac ks. M u n t j a k k i.

Cesalpino ks. C pe s a 1 p i n u s.

Cesarevlts ks. Sesarevits.
Cesarotti ftsvsaro'-/, Melchiorre (1730-

ISOS), it. kielitieteilijä ja runoilija; tehnyt Os-

sianin tunnetuksi Italiassa, kääntiimällä italiaksi-

oivallisen ..versi sciolti" säkein hiinen runonsa.
Nämä runot vaikuttivat melkoisesti Italian lyy-

rikkoihin, varsinkin Monti'in, Foscoloon ja Pin-
(leinonteen. C. oli ahkera ja etevä klassikkojen,
kuten Plutarkhoksen. Homeroksen, y. m. kään-
täjä. Hänen kielitieteellisistä teoksistaan on ete-

vin „Saggio sulia filosofia delle lingue" (1785),.
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Se
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jossa hän, vastustaen ,,Accademia della Crus-
eaa", puolusti kielellisen kehityksen vapautta.
Hänen kootut teoksensa ilmestyivät 40 nidok-
sena 1805-13. Mazzoni julkaisi 18S2 hänen teok-
siaan nimellä ..Prose edite ed inedite". [Ale-

manni, „Vn filosofo delle lettere" (Torino 1894).]

J. Hl.
Ces-duur-sointu, duur-kolmi-
sointu, jonka perussävelenä
on ces ja perussointuna ees,

es. ges.

Cesiumi (Cs = 133) , kaliumin tapainen hopean-
valkoinen alkalimetalli. Cesiumsuoloja tavataan
pienissä määrin, jo.skin laajalti levinneinä,
useissa kiveunäisis.sä ja kivennäisvesissä yhdessä
kalium-, rubidium-, tallium- ja litiumsuolojen
kanssa. Cesiumin yhdistykset ovat kaliuniyhdis-
tysten tapaisia. C. on kuitenkin vielä enemmän
positiivinen metalli kuin tämä. C:n spektrissä
tavataan kaksi sinistä juovaa; siitä on nimikin
(vrt. lat. c(E«i»s = sininen)

.

W. B.
Cesnola [tsesnola], Luigi Palma di (s.

1832), kreivi, kenraali, it. arkeologi. Ollessaan
Pohj.-Ameriikan Yhdysvaltain konsulina Kypros-
saarella C. eri paikoin toimeenpani tärkeitä kai-
vauksia ja tutkimuksia. Kirjoittanut m. m.
,,Cyprus, its ancient cities, tombs and temples"
(1877) ; ,.History, treasures and antiquities of

Salamis"' (1882 ja 1884). K. J. B.
Cessio bonoruin [-iö -nö'-] C< lat. cPdere =

väistyä, luojiua, ja ftoKO = omaisuus) , omaisuuden
luovutus. Roomalaisessa oikeudessa c. b. oli se

toimenpide, jolla maksukyvytön velallinen luo-

vutti omaisuutensa velkojilleen. Vapaaehtoisella
omaisuudenluovutuksella velallinen vältti eräät
haitat, jotka olisivat seuranneet oikeuden hänen
velkojilleen antamaa osoitusta maksunsaantiin
hänen omaisuudestaan (missio in bona).
C. b. oh siis etu ja sen vuoksi se myönnet-
tiinkin vain määrätyissä tapauksissa. Rooma-
laisesta oikeudesta c. b.-käsite siirtyi muiden
maiden oikeuteen ja vanhemman ruotsalais-

suomalaiseukin konkurssilainsäädännön mukaan
oli c. b., jonka kautta velallinen vältti van-
keuden ja pääsi vapaaksi kaikista veloistaan,

joita hänellä luovuttamishetkellä oli, eräissä ta-

pauksissa sallittu. Sittemmin tuli kumminkin
toinen näkökanta lainsäädännölle tässä suhteessa
määrääväksi, ja samalla kuin konkurssivelalli-

sen asemaa yleen.sä on muutoin vähitellen suu-
resti lievennetty, pääsee Suomen nykyään voi-

massaolevan, marraskuun 9 p:nä 1868 annetun
konkurssisäännön mukaan konkurssivelallinen
konkurssin jälkeen saamallaan omaisuudella vas-

taamasta konkurssissa valvotuista veloista ai-

noastaan tekemällä akordin (ks. t.) velko-

jaiusa kanssa, vrt. Konkurssi. O. K:nen.
Cesti [ts-], Marc Antonio (1620-69), it.

oopperansäveljäjä, 17:nnen vuosis. huomattavim-
pia, Carrissimi'n oppilas; oli v:sta 1646 kirkko-
kapellimestarina Firenzessä, tuli 1666 hovi-

kapellimestariksi W'ieniin. ITänen kuuluisimmat
teoksensa olivat „La Dori" (1663) ja „I1 pomo
d'oro" (1667). /. K.

Cestius f-c-J, roomal. sukunimi. C e s t i u k-

sen pyramidi, mahtava hautarakennus (35

m korkea) Roomassa, Porta San Paolon (mui-

noin Poria Ostienms) vieressä, omistettu pree-

tori Gaius Cestiukselle, k. ennen v. 12 e. Kr.

Sen länsipuolella Aurelianuksen muurin takana
n. s. protestanttinen hautausmaa (vanha ja uusi
osa), johon myös muutama suomalainen on hau-
dattu niink. kuvanveistäjä J. Takanen, taiteen-
harrastaja ja lahjoittaja C. I. V. Hoving, minis-
terivaltiosihteeri W. von Da?hn. K. J. H.
Cestodes ks. H e i s i m a d o t.

Cest tout comme chez nous [se tu' kom se

nu'] (ransk.), „aivan kuin meilläkin", „niin ne
on asiat meilläkin".

Cesuuri ks. S e s u u r i.

Cetacea ks. \' a 1 a a t.

Cetaceum ks. Spermaceti.
Ceteris paribus [ceterlij (lat.), muuten

samanlaisin ehdoin, samoissa olosuhteissa.

Ceterum censeo (-et- -eii-J (lat.), oik. c. c.

Karthaginem esse delondam = muu-
ten on järkähtämätön mielipiteeni, että Karthago
on hävitettävä. Tällä lauseella kerrotaan Cato
Censoriuksen (ks. t.) aina päättäneen kaikki
puheensa ^naatissa. K. J. H.
Cetewayo [hetstnVjouJ, Sulu-maan kuningas, oli

mahtavan Sulu-kuninkaan Pandan poika; alkoi

1S50 vehkeillä isäänsä vastaan ja pääsi kanssa-
hallitsijaksi. Isän kuoltua 1873 C. kruunattiin
ja rupesi heti suunnittelemaan valloituksia

kataliin ja Transvaaliin. Englantilaiset tulivat

ehkäisemään hänen toimiansa 1879; ensiksi C.

voitti Englannin joukot, mutta joutui elok. 4 p.

Llundin tappelussa perinpohjin tappiolle ja vähän
myöhemmin vangiksi. 1882 Englannin hallitus

antoi hänelle osan hänen entistä valtakuntaansa
takaisin, mutta siitä syntyi sisäisiä riitoja; C.

pakoitettiin lähtemään sulujen maasta Natalin
alueelle, jossa hän kuoli 1884. K. O. L.

Cetinje [tseti'nje], Montenegron pääkaupunki,
6 km:n pitui.sessa ja 1 km:n levyisessä kar.sti-

syvänteessä, 638 m yi. merenp., n. 4.300 as.

Kaupungissa on linnoitettu luostari (perustettu

1478) ,
jossa lukio nykyään sijaitsee, varsin vaati-

mattomalta näyltävä ruhtinaallinen palatsi, teat-

teri kirjastoiueen, museo y. m. C. on myös arkki-

mandnitiu ja usean lähetillään asuinpaikka.

Satamana Cattaro, johon maantie C:sta johtaa.

Kaupungilla on yleensä suuren maalaiskylän

leima.
Cetonia, kultakuoriainen, kovakuoriai-

nen lehtisarvisten (Lamellicornia ) heimossa.

Buumis paksu, leveä, metallin-

kiiltoinen. Suomen yleisim-

mät lajit (€. aurata ja C.

metallica) ovat, edellinen kul-

lanvihreä, jälkimäinen prons-

sinvärinen, peitinsiivet lyhyi-

den valkeiden poikkijuovien

koristamat: 17-20 mm pitk"ä.

Elävät kukissa, joissa syövät

heteitä y. m. hentoja kukan-
osia. Toukka, joka on paksu, Cetonia aurata.

lihainen, luokin tavoin käy-

ristynyt, elää lahosta puusta mutirahaiskeoissa.

V. S-s.

Cetrarla ks. Islanninjäkälä.
Cette fsetj. satamakaupunki ja linnoitus Etelä-

Ranskassa, Höraulfn departementissa, 30 km
Montpellier'sta lounaiseen, C:n kanavan suussa,

kapealla maakielekkeellä, joka erottaa Thau-
jiirven Välimerestä; 33,892 as. (1906). Kau-
pungissa on merikoulu, eläintieteellinen asema.
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Cetinje. (Ruhtinaan palatsi vasemmalla.)

kasvitieteellinen ])uutarha. kuuluisa kylpylaitos

y. m. Harjoittaa viinin ja liköörin valmistusta,
merisuolan kokoamista ja laivanrakentamista.
On Marseillen jälkeen Ranskan tiirkein satama-
kau]iunki Villimeren rannalla. Satama on hyvä
ja kanavien kautta yhteydessä Garonnen kanssa.
V. 1901 oli sinne tulleitten laivojen lastauskyky
1 milj. ja sieltä lähteneitten 1,27 milj. tonnia.

Tuonti vastasi sam. v. arvolleen 88,o milj. mk.,
vienti (etupäässä viiniä) 30,5 milj. mk. — C. on
jo 1'ooman vallan ajoilta saanut nimensä lähellä

olevasta Mont S:t Clairista. V. 1666 Colbert
jienisti sen uudelleen. T. v. F.

Cettinje ks. (Cetinje.
Ciiuta (pc-J. linnoitus ja kaupunki Espanjan

Marokossa, Gibraltarin äärellä, kaitaisella maa-
kielekkeellä, jonka kärjessä 194 m korkea linnoi-

tettu Monte del .Veho kohoaa. Maanpuolelta
suojelee kaupunkia myös jono linnoituksia, joista

0'Donnel on tärkein. Linnoitukset ovat nykyään
osaksi rai)i)eutuneita. mutta sijaiten vastapäätä
Gibraltaria C. on 1905 tehdyn päätöksen mukaan
edullisen a.scmansa lähden varu.stettava ensi-

luokan linnoitukseksi. C. on tärkein Espanjan
neljästä Marokossa olevasta karkoituspaikasta.
8illä on vapaasatama, mutta siitä huolimatta
vähäpätöinen liike. Tuomiokirkko, kaksi luosta-

ria, piispanistuin y. m., lö,8-13 as. (1000). — C. on
saanut nimensä (lat. S e p t a) roomalaisesta „.\d

Septem fratres" nimisestä siirtokunnasta, joka
sijaitsi Abyla-vuoren (toi.sen Ilerkuleen pylvään)
juurella. Jo roomalaisten, mutta etupiiässä ara-

bialaisten hallussa ollessaan C. (arab. Sebtah)
oli kukoistava kauppa- ja teollisuuskaupunki,
johon länsimaitten ensimäinen ]>aperitelidas

perustettiin. Kuului portugalilaisille 1415-1580,
jolloin joutui Espanjalle. V. v. F.
Cevennit ks. iS e v e n n i t.

Ceylon /enj;l. äänt. silo'n] (< Hilan, kansan-
omaineu lyhennys palilaisesta nimestä Sikalan
< sanskr. Sinhula = „Jalopeurain asunto";
muinais-intialaisissa runoissa saaren nimi on
Lonka, kreik. Taproba'ne, arab. Selendib),
Englannin saari Intian valtameressä, sijaitsee

Etu- Intian eteläkärjen edustalla, josta Manaarin-
lahti ja Palkin-salmi sen erottavat. Se on en-

nen .selvästi ollut mantereen yhteydessä (vrt.

A a t a m i n s i 1 1 a) . Saari on n. 445 km pitkä,
160-250 km lev. ja alaltaan 05,607 km^ Sen
pohjoisosa on tasaista, metsää kasvavaa, etelä-

osa vuorinen (keskikorkeus n. 650 m), joka
jjengermäisesti alenee muuttuen rauuikolla
tasangoksi. Täällä on monta vuorenhuippua,
m. m. Pedrotallagalla (2,538 m) ja Aatamin
huippu (n. 2,250 m yi. merenp.). Rannikko on
jyrkkä, vuorinen, mutta sillä on hyviä satamia.
Suurin, sadeaikana vesirikas joki on 330 km
pitkä, puolelta pituudeltaan purjehdu.skelpoinen
Mahavili. Vuoret ovat alkuvuorta ja mineraali-
rikkaita (grafiittia, rautaa, jalokiviii). Rannikko-
laguuneista saadaan suolaa n. 2,i milj. mk:n
arvosta vuosittain. Suolakauppa on valtion eri-

koisoikeutena. Ilmanala on troopillinen meri-
ilmasto, suotuisampi kuin Tntian. Sademäärä
on länsirannikolla runsas (Colombo 2,240 mm),
muualla riittämätön, joten maa keinotekoisesti
kastelemalla on saatettava hedelmälliseksi.

Kasvikunta on harvinaisen upea. varsinkin
lännessä ja etelässä. Se on Etu-Intian lounais-

o.san kasviston kaltainen. Tärkeimmät puulajit
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ovat monet palmulajit Caryota, Areca y. m. sekä
ebenboltsi- ja teak-puut. C. on kanelipuun koti-
maa; kahvi- ja teepensas, kiinapuu y. m. viih-

t}'vät myös siellä. — Eläinkunta muodostaa
Etu-Intian eteläosan kanssa itämaisen eläinmaan-
tieteellisen alueen ala-osaston. Eläimistä mainit-
takoon pantteri, huulikarhu, kesy ja villi ele-

lantti y. m. suuremmat eläimet : käärmeet (ra. m.
peljätty silmälasikää»me), termiitit ja iilimadot
ovat todellisena maanvaivana; tiikeri sitävas-
toin puuttuu. Valtio harjoittaa Mauaarin-lah-
dessa tuottavaa helmisimpukan pyyntiä. — C:n
väestö on hyvin kirjavata. Sen lukumäärä
(1906) oli 3,084.985 1. 60 knr:Ilä. Pääväestönä
ovat singhaleesit yli 2. s milj. (1901) : heitä seu-
raavat tamulit. n. O.ss milj., „maurit" (arabia-
laisten seikkailijain jälkeläisiä) , 0,J3 milj. ; euraa-
.sialaispt (sekarotuisia), nialaijit, arabialaiset,
afgaanit, veddalaiset y. m., sekä n. 9,000 euroop-
palaista (tilast. luvut 1901:n väenlaskun mu-
kaan). Saaren vanhimmat asukkaat ovat dra-
vidakan.soihin kuuluvat, luonnontilassa elävät,
metsä.stystä harjoittavat veddalaiset ja heidän
jiilkeensä singhaleesit. Nämä ovat pieniä ja

sirovartaloisia, harjoittavat maanviljelystä ja

kalastusta. Heidän kielensä, e 1 u, on C:n pää-
kieli. Tamulit ovat singhaleeseja tummem-
mat ja rotevauimat, puhuvat tamilin kieltä ja
ovat singhaleeseille vihoUismielisiä. Uskon-
noltaan singhaleesit ovat buddhalaisia, tamu-
lit kunnioittavat Sivaa, .,maurit" ja arabialaiset
ovat muhaniettilaisia. Kristittyjä on n. 300.001).

Katolilaisilla on 3 piispaa; 5 protestantti.sta
lälietysseuraa toimii 112.11a lähetysasemalla. Si-

50. Painettu =Vio09.

vistyslaitoksista mainittakoon n. 600 hallituk-
sen perustanuaa koulua, n. 3.500 yksityis- ja kym-
menkunta korkeami)aa koulua sekä n. s. royal
college ja teknillinen college-opisto. Maanvifjc-
lys on pääelinkeino: viljellään riisiä, hirssiä,
kanelia (valtionmonopoli), kaakaota, kiinapuuta,
tupakkaa, puuvillaa ja kookospalmuja. Pää-
ravintoaineet ovat riisi, vihannekset, hedelmät
ja kalat. Ennen tärkeä kahvinviljelys on vähen-
tynyt pensaitten juurissa esiintyvän sienitaudin
takia, mutta teeuviljelys ja -vienti ovat melkoi-
se.sti suurentuneet (v:n 1904 vienti oli n. 153
milj. mk:n arvoinen). Teollisuus on vähäpätöi-
nen, mutta kauppa suuri. V. 1906 oli tuonnin
arvo 123,503,000 ja viennin 112,517,000 rupiaa.
C':ssa käyneitten laivojen tonniluku nousi s. v.

13.S milj:aan. Rautatielinjojen pituus oli 905 km,
sähkölennätinjohdon 2,660 km ja telefonijohto-
jen S90 km (1906). Maantiet ovat hyvässä kun-
nossa. C. on jaettu 9:ään hallituksen asiamiesten
johtamaan provinssiin; sitä hallitsee kruunun
nimittämä kuvernööri, jolla neuvonantajinaan
on 5-miehinen kabinetti ja lakiasäätävä, 17 jäse-
ninen raati. Saaren tulot nousivat 35 miljraau
ja menot 33 milj:aan rupiaan (1906). Veron-
kanto- ja poliisivirat ovat saarella syntyneitten
virkamiesten käsissä. Eaha 1 rupia = 100 eentiä ;

mitat ja painot ovat englantilaiset. C:n pää- ja
luillituskaupunki on Colombo, laivastoasema
Trincomali. — Jo kreikkalaiset ja roomalaiset
tunsivat C:n. joka 543 e. Kr. joutui pohjois-
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intialaisten nihtinaitten valtaan. Sen historia

v:een 1815 on säilynyt Dipava5s'a ja Mahävans'a

Kalaslajaveiiu L-^\ lullin rjuuikiilUL,

nimisissä luostari-kronikoissa. N. 250 e. Kr.

buddbalaisuus sai jalansijan saarella. (Arvossa-

pidetty pyhä iujäännös on Kandyu kaupungissa

säilytetty Buddhan hammas). Portugalilaiset

valloittivat osnn saarta 1505, mutta hollantilaiset

karkoittivat heidät sieltä 1602. 200 vuotta myö-
hemmin, Amiens'in rauhassa, Englanti sai C:n
haltuunsa, multa vasta 1815 se tuli varsinaiseksi

Englannin siirtomaaksi kotimaisten ruhtinasten

lakattua hallitsemasta. W. S-m.

Cezanne [sczanj, Paul (1839-1906), ransk.

taidemaalari, n. s. impressionistisen koulun itse-

näisimpiä ja voimakkaimpia taiteilijoita, jolla

Manefn rinnalla on ollut suuri vaikutus nuo-

rempaan maalaajapolveen. Valo ja väri on hä-

nelle kaikki kaikessa, niiden vuoksi hän uhraa
muodon ja ääriviivojen täsmällisyyden. Hän ou

m.aalanuut maisemia, muotokuvia ja hiljaiselo-

tauluja. Noin v:sta 1877 hän ei ole pannut juuri

mitään näytteille harmistuneena siitä, että hä-

nen taiteensa ehkä enemmän kuin muiden on

saanut yleisön ymmärtämättömyyttä ja pilkkaa

osakseen. F. L.

Cf. ja c f r, lyhennys lat. cö•J^/er = vertaa ! 1.

cOnferii'liir = vi'rriittakoon

!

C.-G.-S.-järjestelmä ks. Mitta.
Cliabas [inha'], Francois (1817-82) . ransk.

egyptologi, selitti joukon hieroglyfikirjoituksia

ja toimitti aikakauskirjaa „L'fgyptologie" (1876-

78). Hänen teoksistaan ovat huomattavimmat
„D'une inseription liistorique du rOgne Sfti I"

(1856), „Le papyrus magiipie Harris" (1861),

..Melanges (^gyptologiques" (1862-73), ,,Ii;tudes

sur rantiijuili5 historique" (1872) ja ,,Voyage

d'un egyptii^n en Syrie" etc (yhdessä W. Good-

«inin kanssa, 1866). A'. T-t.

Chabasiitti, nmicr.. romboedreinä kiteytyvä,

zcoliitliryhmään kuuluva mineraali, kokounuik-

seltaan vedenpi toinen kalsiumnatriumaluminium-
silikaatti. Tavataan Fär-saariUa, Islannissa,

Grönlannissa y. m. P. E.

Chablais [sabU''] (it. Sei ab les e), maa-
kunta Ranskan llaute-Savoien departementissa
Genevenjärven et(däranualla, muodostaa nykyi-

beu Thononin piirikunnan, 914 km'. Viinin- ja

hedelmäinviljelystU ; juustonvalmistusta. — C,
allobrogien muinainen asuinpaikka, on rooma-
laisten Ager caballicus. Keskiajalla se

kuului Burgundille; myöhemmin se oli savoiji-

lainen ruhtinaskunta. (V/. ii-in.)

Chablis [sabli'], kaupunki Ranskassa (Bour-

goguessa), Yonneu departementissa, 18 km Au-
xerren itäpuolella, Sereinin varrella, 2,238 as.

(1901). Tunnettu valkoisesta bourgogne-viinis-

tään (vin de C). (V. v. F.)

Chablon ks. S a b 1 o n i.

Cbabot [sabö'], Fr an pois (1759-94), ransk.

vallaukumousmies. Oli vallankumouksen puhje-

tessa kapusiinimunkkina. Yhdyttyään vapaus-
liikkeeseen hän oli yksi eordelier-klubiu yltiö-

päitä. Jouduttuaan Robespierren epäluulon alai-

sek.-^i menetti päänsä.
Chachapoyas [isatsapo'jasJ, Amazonas depar-

tementin pääkaupunki Perussa, Etelä-Amerii-
kassa, Maraiionin syrjäjoen Tuuguraguan var-

rella, 2,323 m yi. merenp., n. 5,000 as. Kaunis
tuomiokirkko, piispanistuin. Lähellä lämpimiä
lähteitä. (V. V. F.)

Cliaco [tsako] 1. C. 1. Elgranchaco „suuri

metsiistysalue", Etelä-Ameriikassa 19°-29'' et.

lev. ja 58°-64° länt. pit. välillä olevien laajojen

tasankojen nimitys. Alue, jonka keskikorkeus
on 300 m. on 537,000 knr, josta 325,000 knr pide-

tään Argentiinalle, 120,000 km' Bolivialle ja

92,000 km' Paraguaylle kuuluvana. Luoteessa
se yhty3' Llanos de Chiquitokseen. kaakossa ete-

läiseen Pampas-seutuun. Pohjoisosa, jossa on
runsaasti mataloita järviä ja rämemaita, on pai-

koin metsäseutiia, paikoin alavaa heinämaata,
joka sadeaikoina joutuu tulvien peittoon. Etelä-

osissa jokien väliset korkeimmat seudut ovat

osaksi ruohotasankoa, osaksi ainoastaan kaktus-

kasveja ja ohdakkeita kasvavaa hiekka-aroa;

jokivarsilla kasvullisuus on rehoittava. Hniasto

on äkillisten vaihteluiden alainen: kesäpäivinä

lämpömäärä nousee 45-50°, mutta yöt ovat vii-

leät, väliin —3,2°; vuoden keskilämpö on yli 20°.

Sademäärä on idässä 1,300-1,400 mm, etelässä

400-500 mm. Pääelinkeinona on karjanhoito;

maanviljelykseen C. on vähemmän sovelias.

Asukkaat ovat alhai.sella kannalla olevia intiaa-

neja (30-40,000) ja tänne viimeaikoina muutta-

neita eurooppalaisia, jotka ovat asettuneet asu-

maan etupäässä jokivarsia pitkin. Suojellakseen

siirtolaisia niitä ahdistelevia intiaaneja vastaan

on Argentiinan hallitus monin paikoin rakennut-

tanut pieniä linnoituksia. C:ssa erotetaan kolme
eri osaa: C. b o r e a 1, Pilcomayo-joen pohjois-

puolella, C. Central, Pileomayon ja Bermejon
välissä ja C, a u s t r a 1. Näistä ensinmainittu

kuuluu Bolivialle ja Paraguaylle. molemmat jäl-

kimäiset Argentiinalle. — 2. Territori Argen-

tiinan ])ohjoisosassa, 136,600 km', 13,400 as.

(1903). Se käsittää suurimman osan C. aust-

ralia, ja ainoastaan vähäinen osa siitä on vil-

jeltyä. Tärkeimpiä tuotteita ovat maissi ja so-

keri. Karjanhoito käy vuosi vuodelta tärkeäm-

mäksi. Territori jaetaan 5 departementtiin.

Hallitus sijaitsee Resisteueiassa (n. 1,200 as.),

josta rautatie vie Corrientekseen. V. v. F.

Chaconne fstikt/n/ (ransk,; it, c i a o o n a)

,

17:nnen vuosis. soitinmusiikissa käytäntöön tul-

lut sävellyslaji, jonkunlainen teema variatsioo-

ueineen. Teema on Ivhvt, 1- tahi 2-säkeiner.
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käy juhlallisen hitaassa ^/,-tahdissa ja esiintyy
lavallisiinmin bassossa. On mahdollista, ettii

ch. alkuaan on it. soolotanssi. — Kuuluisa on
Bachin eh. viululle ilman säestystä. /. E.
Chadwick lisäduikj, Edwin (1800-90), engl.

yhteiskunnallinen merkkimies. Ollen v:sta 1832
Englannin vaivaishoidon uudistamiseksi asetetun
komitean jäsenenä C. sai aikaan että v:n 1S34
vaivaishoitolaki laadittiin pääasiallisesti hänen
esittämiensä periaatteiden pohjalle; 1834 perus-
tetun vaivaishoidon keskusviraston (p o o r 1 a w
Commission) sihteerinä hän pani toimeen
monta tärkeätä uudistusta; otti myöskin tehok-
kaasti osaa lasten tehdastyötä järjestävään lain-

säädäntöön vaatien erityisten tehtaantarkasta-
jain asettamista ja koulupakon toimeenpanemista
tehdastyössä oleville lapsille. Erityisesti C. har-
rasti julkisen terveydenhoidon parantamista ja

sen yhteydessä luotettavan yhteiskunnallisen
tilaston aikaansaamista. Hän sai toimeen useita
tärkeitä tutkimuksia Englannin terveysoloista ja

cli 1848-54 terveydenhoidon keskusviraston jäse-

nenä. Vielä monelle muullekin alalle (esim. po-

liisilaitoksen, kansanopetuksen) ulottui tämän
väsymättömän miehen uudistusinto. Tärkeimmät
hänen lukuisista kirjoitelmistaan ja mietinnöis-
tään ovat julkaistut yhteenkoottuina nimellä
.,Tlie health of nations" (1887). J. F.

Cliseronea ks. K h a i r o n e i a.

ChEerophyllum. bulbosum, m u k u 1 a k i r-

V o 1 i. ks. Kirveli.
Chaetopoda ks. Sukamadnt.
Chagos-saaret [tsa-], Englannille kuuluva

saariryhmä Intian-meressä, Malediivien eteläpuo-
lella, 4° 44'-70° 39' etel. lev. ja 70° 55'-72° .52' it.

pit. välillä. Saaret (Diego Garcia, Trois FrSres,
Eagle, Peros Banhos y. m.) ovat korallisaaria

;

pinta-ala 110 km-'. N. 1,000 as., siitä 700 suu-
rimmalla, Diego Garcialla, jossa englantilaisilla

on kaksi suurta kivihiilivarastopaikkaa. Saa-
rien rikkauksista mainittakoon kilpikonnat ja

kookospalmut : Diego Garciasta yksistään vie-

dään vuosittain 480,000 1 kookosöljyä. — Saaret
ovat portugalilaisten löytämiä. V. 1791 ranska-
laiset perustivat tänne muutamia siirtokuntia.

Myöhemmin ne joutuivat Mauritiukseen kuulu-
vina Englannille. (V. v. F.)
Chagrin [sagnV] (ransk.) 1. s a g r i i n i,

nahka, joka valmistettaessa on tehty pinnaltaan
rosoiseksi, ejiätasaiseksi. — Chagrin-paperi taa-

sen on chagrin-nahan pintaa jäljittelevä paperi-

laji.

Chain ftseiuj {engl.) , mittaketju
;
pituusmitta;

Englannissa = 4 rods = 22 yards = 20,ii» m; Ame-
riikassa = 4 rods = 20 yards = 18,s8a m.
Chaise [scz] (ransk.), . ,istuin", kiessit. —

Chaise longue [scz lög], eräänlainen lepo-

sohva, seslonki.

Chalaza ks. Muna ja S i e m e n a i h e.

Chalazion (kreik. Ichalatsa = rae), ..näärän-

näppy"', silmäluomen rustossa esiintyvä noin

herneenkokoinen paksuneminen, joka aiheutuu
n. s. Meibomin rauhasten tulehtumisesta.

M. 0-B.
Chalazogamae, kasvit., sellaiset siemenkasvit,

joissa siitosputki pölyytyksen jälkeen tunkeutuu
munasolun luokse siemenaiheen kannan (chalaza)

kautta, eikä niinkuin tavallisesti siitereiästä

(mikropyle), esim. koivu ja poimulehti.

Chaldron [tsöldron], alkujaan engl. kuivan
tavaran mitta = 256 gallonia = 1,168,157 1. Kana-
dassa G. on = 30 e\vt (sentneriä) = 1,524 kg, Eng-
lannissa: Lontoon C. = 24 cwt = 1,219 kg, New-
castlen C. = 63 cwt = 2.693 kg. (V. V. K.)
Chalkis ks. K h a 1 k i s.

Chalkopyriitti ks. K u p a r i k i i s u.

Challemel-Lacour [salme'l-laku'rj, Paul
Am and (1827-96), ransk. valtiomies, toimi
ensin opettajana; karkoitettiin tasavaltalaisena
v:n 1851 valtiokaappaukseu jälkeen; oleskeli
u.scila vuosia ulkomailla ollen v:sta 1856 Rans-
kan kirjallisuuden opettajana Ziirichin poly-
teknikossa, kunnes 1859 sai palata kotimaahansa;
työskenteli sitten useissa sanomalehdissä ja tuli
keisarivallan kukistuttua 1870 Ehönen departe-
mentin prefektiksi; valittiin 1872 kansallis-
kokoukseen ja 1876 senaattiin. C. kuului al-

kuansa äärimmäiseen vasemmistoon, mutta siir-

tyi sittemmin maltillisten tasavaltalaisten puo-
lueeseen. Hän oli Gambettan ystäviä ja toi-

mitti jonkun aikaa tämän äänenkannattajaa
,.r>Opubiique frangaise". V. 1880-82 hän oli lähet-
tiläänä Lontoossa, 1883 ulkoasiainministerinä,
1893-95 senaatin puheenjohtajana. C. oli Eans-
kan loistavimpia puhujia ja valittiin sen joh-
dosta Kanskan akatemian jäseneksi 1893. V. 1897
ilmestyivät hänen puheensa „Oeuvres oratoires
de Challemel-Lacour".
Challenger [tsälindza] (engl., = „otteluun vaa-

tija"), ent;l. sotalaiva (korvetti), jolla vv. 1872-76
kapteeni Sir George Naresin johdolla ja osan-
ottajina Englannin etevimpiä tiedemiehiä suori-

tettiin oseanografisia tutkimuksia valtamerissä.
Tiuuä n. s. C h a 1 1 e n g e r-r e t k i k u n t a on
ollut suurimpia ja tärkeimpiä laatuaan, se kun
oli varustettu suorittamaan sekä fyysillis- että
biologis-oseanografisia tutkimuksia. Retkikunnan
etevimmistä osanottajista mainittakoon sen tie-

teellinen johtaja Sir WyviIIe Tliomson, sekä
Tizard, Murray, Buchanan ja ^'illemoes-Suhm.
Yhteensä 127,790 km pituisella matkalla suori-

tettiin 374 syvyysluotausta, 255 lämpötilan mää-
räystä syvässä vedessä ja 240 pohjanaarausta,
joista retkikunta sai mitä suurimman varaston
valtamerien syvyyksiä, virtailuja, lämpötilaa ja
eläinkuntaa käsitteleviä aineksia. Varsinkin koo-
tut luonnontieteelliset ainekset olivat niin run-

saat, että niitten selosteleminen va.sta 1895 saa-

tiin loppuun suoritetuksi. Retkikunnan julkaisut

käsittävät 50 suurta 4:o osaa, yhteensä n. 29,000

sivua ja n. 3,000 karttaa, kuvaa ja taulua. Näit-

ten julkaisemisessa ovat olleet osallisina paitsi

retkikunnan osanottajia, myös monet sekä eng-

lantilaiset että ulkomaalaiset tiedemiehet. Ete-

vän tieteellisen johtonsa ja varustuksiensa vuoksi
C.-retkikunta on ollut mallina useimmille myö-
hemmille valtamerien tutkimista tarkoittaneille

retkikunnille. (W. S-m.)

Chalmers [tsähnozj. James (1841-1901).

skotl. lähetyssaarnaaja, joka työskenneltyään

ensin n. vuosikymmenisen Hervey-saariin kuulu-

valla liarotonga-saarella Lontoon lälietysseuran

(ks. t.) lähettinä, siirtyi Uuden Guinean kaak-
koisrannikolle alkamaan uutta työtä ihmis.syöjä-

kansan keskellä, jossa hänen ja Lavves nimisen
toverinsa onnistui rakentaa rauhaa taistelevien

heimojen kesken ja perustaa sinne kristillisiä,

seurakuntia. Täällä hän sai surmansa eräällä
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lähetysmatkallaau. Hänen kokemuksensa lähe-

tystyöstä ovat julkaistut nimellä „Pioueer life

and work in New Guinea 1877-94" (Rel. tract.

soc. ]S'J5). — Pakanuudesta kääntyneitä on tällä

lähetysalalla nykyään n. 3.000 henkeä. U. P.

Chalmers (isälmazj, Thomas (1780-1847),

skotl. pappi, kirkkonsa huomattavin mies uudella
ajalla. C. oli v:sta 18U3 pappina Kilmenyn
presbyteriaanisessa seurakunnassa, tutkien sa-

maan aikaan matematiikkaa ja kansantaloutta.
V:n 1810 tienoilla hänessä tapahtui huomattava
uskonnollinen .syventyminen, ja siitä lähtien hän
herätti huomiota voimakkailla saarnoillaan ja

uusia uria uurtavalla käytännöllisellä toimin-
nallaan. V. 1815 hän siirtyi papiksi Glasgo\viin,

jossa hän suurisuuntaisesti järjesti kirkollisen

köyhäinhoidon, minkä suunnitelman hän esitti

1821 kirjassaan ..The Christian and civil eeo-

noniy of our large towns" ja useissa muissa teok-

sissa. Pappistoimensa ohessa hän oli yliopiston-

opettajana Glasgow'ssa (moraalifilosofiassa) ja

v:sta 1828 Edinburghissa (jumaluusopissa). Sa-

moihin aikoihin C. yhä huomattavammin kohosi

n. s. evankelisen ryhmän johtomieheksi : tämä
ryhmä sai 1834 enemmistön Skotlannin kirkon
eduskunnassa. Hänen päämääränsä oli sekä per-

soonallisen uskonnollisen elämän herättäminen
että kansalliskirkon kasvattavan vaikutuksen
laajentaminen. C. esitti suunnitelman 200 .uiden

kirkon rakentamiseksi, ja kun valtio ei antanut
pyydettyä kannatusta, toteutettiin asia vapaa-
ehtoisilla keräyksillä (7 'j, milj. markkaa 7:ssä

vuodessa) . Vaikka C. ei hyväksynyt sellaista

vapaakirkollista käsitystä, jonka mukaan kirkon
ja valtion yhteys periaatteellisesti oli paha.sta,

vaati hän kirkolle täyttä itsenäisyyttä siinä,

mikä koski sen uskonnollista toimintaa. Sen-

tähden hän 1834 ajoi kirkon eduskunnassa perille

päätök.sen, että seurakunnalla oli oikeus olla

hyväksymättä patronaattioikeuden nojalla lieille

lähetettyjä pappeja. Tästä aiheutui pitkällinen

riita, joka 1843 johti Skotlannin vapaa-
kirkon (ks. t.) perustamiseen. Sen miltei itse-

oikeutetuksi johtajaksi tuli C. joka varsinkin
tässä pääsi osoittamaan harvinaista järjestämis-

kykyUän ja taloudellista älyänsä. Hänen kootut

teoksensa ilmestyivät 34 nidoksessa. [W. Hanna.
,.Memoirs of the life and «ritings of Th. C."

(Edinburgh. 1840-Ö2).] ./. G.
Chalmersin-opisto ltsuhnf>zin-] perustettiin

Göteborgissa 1828 kanslianeuvos W. Chalmersin
testamentin kautta saaduilla rahoilla, jotka sil-

loin tekivät 112,500 taaleria. Opiston tarkoitu>

oli olla teknillinen koulu köyhiä lapsia ja käsi-

työläisiii varten. Muutamia vuosia myöliemmin
kuitenkin opiston ohjelma muutettiin siten, ettii

se etupäässä tuli olemaan teknillinen, tieteellis-

käytäiinöllistä opetusta tarjoava oppilaitos

kehitlymempiä oppilait.a varten. V. 1865 saa-

tiin lupa käyttää koko testamenttirahasto uutis-

rakennuksiin ja valtio otti suorittaak.seen kaikki
vuotuiset menot. Oi)istoD nykyiset stiännöt ovat
v ha 1002.

Opistossa on kaksi osastoa, korkeampi ja

alhai.sempi, kumpikin kolmivuotinen. Korkeam-
massa osastossa on viisi ammattikoulua: mekaa-
ninen, sähköteknillinen. kiiniallinen. huone-
rakennus- ja laivanrakennusammattikoulu, joihin
v:stn mOö on tullut vielä tie- ja vesirakennusten

ammattikoulu, jota tarpeen mukaan voidaan laa-

jentaa 3 '/.- tahi 4-Tuotiseksi. V. 1888 perustet-
tiin opiston yhteyteen aiueenkoetuslaitos.

Korkeamman osaston oppilaaksi pääsevät il-

man sisäänpääsytutkintoa korkeamman yleisen

oppilaitoksen läpikäyneet nuorukaiset : muiden
on suoritettava sisäänpää.sytutkinto. Laivan-
rakcnnusammattikouluun pyrkivältä vaaditaan
sitäpaitsi vähintäin 9-kuukautinen toimi sellai-

.sessa tehtaassa tahi veistämössä, jossa laivoja

rakennetaan. Korkeammalla osa.stoUa on viime
vuosina ollut oppilaita vhteensä lähemmäs 300.

E. S-a.

Chälons-sur-Mame [salö'-syr-marnj, Marnen
departementin pääkaupunki Koillis-Ranskassa.
Jlarnen ja ilarne-Reinin kanavan varrella,

21,290 as. (1901). Kaupungissa on kaunis tuo-

miokirkko 13:uuelta vuosis., raatihuone, kirjasto

(70,000 md.), kauppatuomioistuin, coUöge, opet-

tajaseminaari, mielisairaala y. m. Piispanistuin.

Harjoittaa ohra- ja villakauppaa sekä nahka- ja

villatavarateolli-suutta. Pääelinkeinona on kui-

tenkin sampanjan valmistus (n. 1 milj. pulloa

vuodessa). — C. on vanhan ajan Catalauniim 1.

Duioeatalaunum, joka oli Gallia belgican tär-

keimpiä kaupunkeja. Lähellä C:a Aurelianus
voitti Tetricuksen 273. Se taistelu Katalauni-
silla kentillä, jossa Attila 451 tuli voitetuksi, oli

lähempänä Troyes'ta. (V. v. F.)

Chalotais fialotfj, Louis R e n ^ de C a r a-

deuc de la (1701-85), ransk. lainoppinut, Bre-

tagnen parlamentin yliprokuraattori, esiintyi

jesuiittoja vastaan ja vaikutti paljon heidän kar-

koittamiseensa ; julkaisi kirjan ..Essai dVdu-
cation nationale", jossa hän vastustaa jesuiittain

kasvatustapaa: sekaantui nähtävästi syyttömästi

1765 erääseen majesteettirikosjuttuun, menetti

virkansa ja karkoitettiin, mutta sai sen takaisin

1774.

ks. S a 1 o t t e n s i p u 1 i.

ks.

Chalottensipull
Cliamfecyparis

S y i>
r o s s i.

Chamseleon ks. K a-

m e 1 !• o n t t i.

Chamoeleon mlne-
rale, kaliummanganaa-
tin (ks. t.) vanhettu-

nut nimitys. Tämän
suolan vesiliuvos on vä-

riltään vihreä, mutta
jos se saa seistä ilmassa,

muuttuu sen väri vähi-

tellen siniseksi, sini-

puiiertavaksi ja lopuksi

punaiseksi.

Chameeorchis alpina,

t u n t u r i o r h o, pieni

tuntu rikämmekkäinen.
jolla on eheät, soikeat

juurimukulat, kapeat,
melkein rihmamaiset,
ruusiikkeiset lehdet,

keltaiset tai ruskeat ku-
kat h;irsussa tähkässä.

Chamicorchis alpiiia.

Chamrerops ks. K ä ä p i ö p a 1 m u.

Chamar ks. T s a m a r.

Chamberlain llseimbolin], Houston S t e \v-

art (S. 1855), engl.-saks. filosofinen kirjailija.

Hänen tunnetuin teoksensa: .,r)ie Grundlagen

.«

i
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[ili (_'haiilbt'rlain.

des 19 Jahrhuuderts" (1899-1901), jossa luin

Gobineau'n ja \Vagnerin tapaan väittää, että ger-
maanilainen rotu, kelttiläiset ja slaavilaiset mu-
kaan luettuina, on kaikista etevin ja nykyisen
kulttuurin luoja; seemiläisiä hän halveksii koet-
taen m. m. todistaa, ettei Kristus ollut juuta-
lainen. C. on myöskin julkaissut useita tutkiel-

mia Kichard Wagnerista.
Chamberlain [tsrivihojin], Jacob (1835-

190S), juiiialuusopin- ja lakitieteen tohtori, amer.
lähetj-ssaarnaaja, ja lähetyslääkä.ri. Työskenteli
Etelä-Intiassa v:sta 1859 kuolemaansa saakka
suurella menestyksellä; etevimpiä nykyajan
lähetj'ssaariiaajia. U. P.

Charuberlain /(«cim&aZire/, Joseph (s. 1836),

engl. valtiomies, toimi ensin liikemiehenä, oli

1873-76 Birminghamin
pormestarina ajaen
perille useita tärkeitä

kunnallisia uudistuk-

sia (esim. kaasulaitok-

sen ja vesijohdon siir-

tämisen kaupungin
haltuun). V. 1876 C.

valittiin Birming-
hamista parlamenttiin
ja antautui siitä läh-

tien kokonaan poli-

tiikkaan. Hän esiintyi

alusta pitäen radi-

kaalisena vapaamieli-
senä ja koetti saada
vapaamielistä puo-
luetta entistä enem-

män harrastamaan kansanvaltaisia ja varsinkin
työväen parasta tarkoittavia uudistuksia. 1880-85

hän oli kauppaministerinä Gladstonen miuiste-
ri.stössä saaden m. m. hyväksytyksi uuden kon-
kurssi- ja patenttilain (1SS3). 1886 hän rupesi
paikallishallinnon ministeriksi Gladstonen uuteen
niiuisteristöön, mutta luopui jo samana vuonna,
koska ei hyväksynyt Gladstonen Irlannin-poli-

tiikkaa (home-rule-ehdotusta y. m.). C. oli tästä

lähtien vapaamielisistä eronneitten unionistien
johtajia ja lähestyi aikaa myöten yhä enemmän
tory-puoluetta, ruveten 1895 siirtomaarainiste-

riksi Salisburyn ministeristöön. Hän sai pian
tarmokkaalla toiminnallaan siirtomaa-asiat etu-

alalle Suurbritannian valtiollisten kysymy!3ten
joukossa. C:n siirtomaapolitiikan päämääränä oli

ennen kaikkea saada itsehallinnolla varustetut
siirtomaat lähemmin yhdistetyksi sekä toisiinsa

että emämaahan. Tässä suhteessa ovat muistetta-

vat hänen alkuunpanostaan pidetyt siirtomaa-

konferenssit 1897 ja 1902 ja Austraalian kolo-

niain liittyminen valtioliitoksi. Mutta hänen
imperialistisen politiikkansa tuloksina voi myös-
kin pitää Jame.sonin hyökkäystä Transvaaliin
1806 ja buuri.sotaa 1899-1902. C. oli epäilemättä
Sali.sbur3'-Balfourm ministeristön huomattavin
mies, jonka vaikutus ulettui hänen oman alansa

ulkopuolellekin. Niinpä oli suureksi osaksi hä-

nen ansiotansa, että 1897 saatiin hyväksytyksi
laki työssä sattuneitten tapaturmain korvaami-
sesta. C:n imperialismi, siirtomaapolitiikka ja

myöskin hänen työväen aseman kohottamista
tarkoittavat harrastuksensa saivat hänen 1903

esittämään pitkällemeneviä uudistuksia Suur-

britannian tullipolitiikassa. Hän tahtoi, että

Englanti ja sen siirtomaat myöntäisivät toisil-

leen tullihelpoituksia, mutta ulkomaihin nähden
asettuisivat tullisuojeluksen kannalle. Voidak-
seen toimia vapaammin tämän ohjelman toteut-

tamiseksi C. luopui ministeristöstä samana
vuonna. Hänen suunnitelmansa sai osakseen
ankaraa vastustusta vapaakaupan kannattajien
puolelta ja saattoi lopulta 1905 koko toryminis-
teristön kukistumaan. J. F.

Cliamberlen [tseimbolen], engl. lääkärisuku,
jonka ansioksi synnytyspihtien keksimi-
nen on luettava. Suku joka alkujaan oli kotoi-

sin Hanskasta, joutui 1500-luvun ke.skivaiheilla

Englantiin, jossa sittemmin sen usea jä.sen on
toiminut lääkärinä. On epätietoista, kuka näistä

oikeastaan synnytyspihdit keksi; arvellaan Pie-
tari C. vanhemman sen tehneen. Mainittu
lääkärisuku piti sitten vuosikymmeniä keksin-

tönsä salassa rahallisen voiton himosta, tahraten

täten ammattikuntansa mainetta. Tällä keksin-

nöllä, jota sittemmin on yhä täydellisemmäksi
kehitetty, on ollut mitä suurin merkitys käytän-
nöllisen lääketieteen palveluksessa. M. OB.
Chambers [tseimbszj, William (1726-96),

engl. :nkkitehti, syntyisin Euotsista, josta nuo-

rena lähti Intiaan ja Kiinaan ; tällä matkalla oli

käänteentekevä merkitys hänen kehitykselleen.

Hän tutki innokkaasti kiinalai-sta rakennus- ja

puutarhataidetta ja opiskeltuaan sittemmin Eu-
rooppaan palattuaan Italiassa ja Hanskassa hän
asettui Lontooseen. Hän opetti piirustusta silloi-

selle Walesin prinssille (Yrjö Ulille), ja tämän
noustua valtaistuimelle C. sai häneltä useita

suuria rakennu.stehtäviä. Niistä mainittakoon

kaunis Somersethouse-palatsi Lontoossa ja Kew'n
päiirakcnnuksen ja puiston uudistus Surreyssä.

Puutarha-arkkitehtuurin alalla C. on luonut eri-

koisen n. s. engl. tyylin. Rakennuksistaan ja

suunnitelmistaan hän julkaisi useita loi-stoteok-

sia. F- L.

Chambers [fxeimlaz], William (1800-83)

ja häUMU veljensä Robert (1802-71) , .skotl. kus-

tantajia ja kirjailijoita. He aloittivat kumpikin

erikseen kirjakaupalla Edinburghissa, mutta liit-

tyivät sitten yhteen muodostaen toiminimen W.
& R. C, pantuaan yhdessä alulle (1832) huokean

viikkolehden ,,Chambers's Journal", jokii tuotti

erinomaisesti. Liike menestyi oivallisesti ja var-

sinkin ovat olleet tuottavia suurta yleisöä varten

laaditut tietokirjat: m. m. ,.Chambers's informa-

tion for the people" (1833), „Cyelop!edia of Eng-

lish literature" (1844). .,Chambers's encyclopiE-

dia" (1859-68. uusin pain. 1906).

Chambery [säicri'1, it. Ciamberi 1.

S c i a m b eri, Savoien departementin pää-

kaupunki Kaakkois-Ranskassa, hedelmällisessä

vuorilaaksossa, 269 m yi. merenp., Laissen ja

Albanen yhtymäpaikalla, Lyon-Torinon radan

varrella, 15,683 as. (1901). Kaupungissa on

useita kauniita kirkkoja 14-15;nneltä vuosis.,

vanha linna, 2 museota, kirjasto (25.000 nid.),

tsulukokoelma, useita oppikouluja, sekä appellat-

sioni- että kauppatuomioistuin ja arkkipiispa.

Harjoittaa silkki-, paperi- ja saippuatcnllisuutta

ja vilkasta kauppaa. Lähellä Challes'in lämpimät

rikkilähteet ja Rousseau'n ajoilta tunnettu Les

Charmettes'in huvila. — C. oli itsenäisenä kreivi-

kuntana v:een 1232. Joutui senjälkeen Savoijille,

jonka pääkaupunkina se oli. V. 1792 se joutui



1579 Chambord—Chamois 1580

Ranskalle, 1815 jälleen Savoijille ja 1860 Savoijin
mukana Ranskalle.
Chambord lsäbö'r], Henri Charles Fer-

dinand Marie Dieudonu^ d'A r t o i s,

Bordeauxn herttua, C:n kreivi (1820-83), Rans-
kan liourbonien vanhemman sukuhaaran viimei-

nen miespuolinen perillinen. Heinäkuun vallan-

kumouksen jälkeen 1830, jolloin hänen iso-isänsä

Kaarle X menetti Ranskan kruunun, täytyi C:n
kreivikin toimittaa pois Ranskasta. Hän ole.skeli

sitten m. m. Praagissa ; maanpakolaisuudessa
hauet kasvatettiin vanhoilliseen suuntaan, ja

hän pysyikin kaiken ikänsä absolutistisen hallit-

sijavallan ja katolisen kirkon hartaana ystävänä.
Kun Kaarle X kuoli 1836, tunnustivat legitimis-

tit C:n kreivin Ranskan kuninkaaksi Henrik
V:n nimellä. Sekä helmikuun vallankumouksen
jälkeen 1848 että Napole<m III:n menetettyä val-

tansa 1870 yrittivät legitimistit saada hänet
kuninkaaksi, ja orleanistitkin yhtyivät häneen
1873. Thiers'in kukistuttua 1873 monet luulivat

C:n kreivin valtiokaappauksen kautta tulevan
Ranskan kuninkaaksi, mutta hänen julkaise-

mansa manifesti, jossa hän kieltäytyi tekemästä
minkäänlaisia sitoumuksia hallituksensa varalle,

teki hänet mahdottomaksi. Hänen kuolemansa
jälkeen 1883 Bourbonin suvun oikeudet siirtyivät

Orleansin suvulle. K. O. L.

Chambre [inbrj (ransk.), kamari, huone; tuo-

mioistuin, virkapaikka; ,.kamari" = edustaja-
kamari. — C. ardente (hehkuva kamari),
nimitys, jota Ranskassa on käytetty eräistä sa-

tunnaisista, erityistä tarkoitusta varten asete-

tuista tuomioistuimista, koska ne tavallisesti tuo-
mitsivat syytetyn roviolla poltettavaksi. Tämän-
niminen oli esim. hugenottien vainoamiseksi 153.5

perustettu tuomioistuin. — C. e i v i 1 e, „siviili-

kamari", se Ranskan ylimmän tuomioistuimen
(kassatsionioikeuden) osasto, joka tarkastaa raha-
jutuissa annetut tuomiot. — C. e r i m i n e 1 1 e,

,,rikoskamari", se Ranskan korkeimman tuomio-
istuimen osasto, joka tarkastaa riko.sjutuissa

annetut tuomiot. -- C. de o o m m e r c e,

kauppakamari (ks. t.). — C. de c o m p e n s n-

t i o n, Pariisin pankkien 1872 perustama sel-

vitystoimisto. ks. C 1 e a r i n g h o u s e. — C.

des d <> p u t e? s. edu.stajakamari. Ranskan kan-
saneduskunnan toinen kamari. — C. intron-
V a ble (ks. t.).

Chambre introuvable [yiVir illniv(i'bl}. kamari,
jollaista ei voi löytJiii, verraton kamari : nimitys,
jonka Ranskan kuningas Liulvik XVIII antoi
181Ö kokoontuneelle edustajakamarille syystä,
että SO o.soittautui erinomaisen kuningasmieli-
seksi.

Chamfort [säf0'rj, Söbastien Roch.
oikeastaan X i e o 1 a s (1741-04) , ransk. kirjailija,

palveli ensin mitä innokkaimmin Hanskan Val-
lankumousta, työskenteli Sieyes'n ja Mirabeau'n
kanssa, joutui sittemmin vankeuteen ja kuoli
itseinurhayritykaen seurauksista. C. oli kuuluisa
henkevästä ja sukkelasta puhetavastaan. Hän
oli muuten sairaloisen tuntehikas, ylpeä ja kyy-
nillinen ihmisvihaaja. Ylen eroottisella elämäl-
lään — hän rakasti samalla kertaa neljää yl-

häistä naista — hän tärveli terveytensä ja oli jo

40-vuotiaana ruumiillisesti ja henkisesti elähtä-
nyt. V. 1781 hän tuli Akatemian jäseneksi. Hä-
nen teoksistaan murhenäytelmä ..Mustapha et

Charaisso.

Zöangir" (1777) on täynnä liikuttavia kohtia,
mutta muuten keskinkertainen. Hänen muista
teoksistaan on mainittava hänen kuolemansa jäl-

keen ilmestj-nyt „Pensees, maximes, anecdotes,

dialogues" (1803). Hänen teoksensa julkaisi Gin-
guenö (1795, 4 nid.) ja Auguis (1824-25, 5 nid).

[Pellisson, „Chamfort, fitude sur la vie, j. n. e."

(Par. 18!)5).] J. B-l.

Chaminade [saminad], Cöcile (s. 1861),

ransk. siiveltäjätär, Godardin oppilas; on sävel-

tänyt etenkin pieniä orkesterikappaleita, mutta
myös koomillisen oopperan ,.La Sövillane" sekä
kuoroteoksen „Les Amazones". I. K.
Chamisso [samisö'], A d e 1 b e r t von, oikeas-

taan Louis Charles A d e 1 a i d e de C h a-

misso (1781-1838),

saks. lyyrikko ja luon-

nontutkija, kotoisin

Champagnessa sijait-

sevasta Eoncourfin
linnasta, oli ranska-

lainen syntyperältään.
Siirryttyään Berliiniin

hän tuli kuningattaren
hovipojaksi. Vv. 1798-

1806 hän palveli up-

seerina Preussin ar-

meiassa ja otti 1815-18

Otto von Kotzebuen
johdolla kasvitieteili-

jänä osaa laajaan tut-

kimusretkeen. Kotia
palattuaan hän sai

paikan Berliinin kasvitieteellisessä puutarhassa.
Hän on kirjoittanut tutkimusmatkaansa kuvaa-
vai, teoksen ..Reise um die Welt", henkevän kerto-
muksen nimeltä .,Peter Schleinihl", joka kertoo
varjonsa menettäneestä miehestä sekä joukon
kaunismuotoisia ja tuntehikkaita runoja. Hänen
kootut teoksensa julkaisi Hitzig (6:s pain. Berl.
1874) ; uusimman painoksen A. Bartels (Leipz.
1894, 4 nid.). [Hitzig, „Leben u. Briefe von A.
V. C"; Chabozy, „t1ber das Jugendleben A. V. C:s"
(Munch. 1879) ; Fulda, „C. und seiue Zeit" (Leipz.
1881) ; Lentzner, „Chamisso" (Lont. 1893, engl.) ;

Brun, „Adelhert de C. de Boncourt" (Lyon 1896)
;

J. Schapler, „Der Humor bei Chamisso" (Deutsch-
Krone, 1897) ; Tardel. ..Studien zur Lvrik C:s"
(1!>»2).1 "j. n-i.

Chamois lsaiiiuc'i'J (ransk., = .,vuorikauris").
1. Ruostcenkeltainen eli ki'llanruskea väri, joka
ennen n. s. kivihiilitervavärien tuloa käytän-
luön pääasiallisesti valmistettiin rautasuoloilla.
Kyseessä oleva värjättävä aines kostutettiin
hyvästi rautavilitrillin, etikkahappoisen raudan
tai emäksisen typpihappoisen raudan liuoksessa,
puristettiin, viiiinnettiin tai lingottiin liiallisesta

nesteestä vapaaksi ja jäljelle jäänyt rautasuola
muutettiin kalkin, ammoniakin, soodan tai nat-
roulipcänliuoksella ja hapettamalla rautaoksy-
hydraattimuotoon. Täten saatua chamois- 1. nan-
king-keltaisla väriä käytettiin etupäässä puu-
villakudoksiin. Se kestää erittiiin hyvin pesua,
lipeä-aineita ja valoa, mutta ei happoja. Kestä-
vyytensä tähden eivät uudemmanaikaiset chn-
mois-värit ole voineet sitä kangaspainosta (kat-
tiiunipaino) syrjäyttää, vaan on sillä edelleen
siinä taattu asemansa, mutta värjäyksiin sitä

yleensä ei enää käytetä. — 2. Säiimiskäksi par-
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kittu kauriin, vuohen ja lampaan nahka, jolla

on i-uosteenkoltainen väri. V. V.

Chamonix {samani'], ihanuudestaan kuuluisa
alppilaakso Kaakkois-Kanskassa. Haute-Savoien
departementissa, Mont Blancoin juurella, 24 km
pitkä, 1-3 km leveä ja 1,050 m yi. mereup. Mah-
tavat jäätiköt niink. Glacier-du-G^ant, Glacier-

des-Bossons ja Glacier-de-rArgentiere ulottuvat
rinteitä pitkin kauas alas laaksoon, jossa Arve
vihreitten vainioitten keskellä virtaa. Senjäl-

kcen kuin Saussure 1787 nousi täältä Mont
Blanc'ille, on matkailijatulva laaksossa, joka
sähköradan l^autta on Lyonin rautatieverkon
kanssa yhteydessä, vuosi vuodelta kasvanut (ny-

kyään n. 15,000 v:ssa), käyden etupäässä Arven
varrella olevan C. 1. Prieurö d e C. kylän
kautta, jossa on luostari ll:nneltä vuosis. ; 2,729

as. (1901). V. V. F.

Cliamotte [samo'l] 1. c h a m o 1 1 i (ransk.)

ks. S n m o 1 1 i.

Champ /.sä/ (ransk.. < lat. campus = kenttä)

,

esim. c. dc butnillc, taistelukenttä; C de Mars,
Mars-kenttä lähellä Pariisia (ks. t.) y. m.
Chainpagne [säjni'njj. 1. Ranskan vanhim-

pia maakuntia. Sitä rajoittaa pohjoisessa Bel-

gia, idässä Lothringen ja Franehe-Comte, ete-

lässä Bourgogne, lännessä Orleannais ja Ile-de-

France. Vallankumouksen alkuaikoina C. oli

n. 25.000 km= (1,200,000 as.) ja siinä erotet-

tiin Varsinainen C, jossa pääkaupunki
Troyes sijaitsi, B a s s e-C, Haut e-C. ja B r i e-

c h a m p e n o i s e. Nykyisistä departementeista
sitä vastaavat Ardounes, Marne, Haute-Marne
ja Aube sekä osittain Yonne, Aisne, Seine-et-

Marne ja Meuse. Ainoastaan länsiosa on hedel-

mällistä ja tiheään asuttua ; itäinen osa, C. h u-

m i d e, on etupäässä metsäseutua ja keskiosa

(C. pouilleuse) on aallokasta, hedelmätöntä,
ainoasi aan laidunmaaksi kelpaavaa tasankoa.

Väestö (champenois) harjoittaa pääasiallisesti

viininviljelystä (sampanjaa). — Eooman vallan

aikana erotettiin C:ssa kaksi osaa; Gallia lugdu-

neiisis ja Gallia belgica. V:sta 570 alkaen C. oli

herttuakuntana, 943 se tuli ranskalaiseksi kreivi-

kunnaksi. Ranskalle se joutui 1284 Filip IV;n
naidessa Navarran perijättären Johannan. —
2. Ranskan Charenten ja Charente-inf^rieuren

departementteihin kuuluva seutu, jossa väestö

(c-hampanais) valmistaa parasta konjakkia. —
3. Ran.skan keski-ylängön pohjoisreunassa, In-

dren departementissa oleva seutu, jossa väestön

(champignous) pääelinkeinona on lampaanhoito.
V. V. F.

Champaigne [säpc'n]], Philippe de (1602-

74), flaami!. -ransk. taidemaalari. Työskenteli

v:.sta 1621 Pariisissa maalaten sekä historiallisia

että varsinkin muotokuvia. Taideakatemian joh-

tajana hän sai ajaksi sangen huomattavan ase-

man Ranskan taiteessa. Hänen historiallisissa

kuvissaan, jotka ovat jotenkin kylmiä ja sovin-

naisia, tuntuu varsinkin Poussin'in vaikutusta,

mutta muotokuvat sen sijaan ovat melkoisen

rci])paita ja luonteenomaisia. F. L.

Chaniplgnon /sdptn/ö'/ (ransk.) ks. Herkku-
sieni.
Cliampion [siipu/J (ransk.) ja [tsämpian]

(engl.), keskiajalla taistelija, joka lain tuomitse-

missa kaksinotteluissa edusti toista asianomaista ;

myöhemmin naista puolustava ritari. — Nyk.

(urheilussa) mestari, mestarikilpailija ; c h. d u
monde [dy möd] (ransk.) ja ch. o{ the
\v o r 1 d [ov l)i iiSldJ (engl.) , maailmanmestari

;

c h a m p i o n a t fsupionä'], mestaruus. -Iskin-.

Clianiplain Lake (tsämplein Icik], kalarikas
järvi Polijois-Ameriikassa Vermontin ja New
Yorkin valtioitten sekä Kanadan rajalla; 28 m
yi. mereup.; 177 km pitkä, ';;-24 km leveä, aina
180 m syvä ja alaltaan 1,982 km-. C. L:n vuori-

rannat ovat ihanat ja saaret monilukuiset.
Liike on vilkas. C. L. laskee Eichelieu-joen

kautta St. Lawrencen-jokeen ja on Champlain-
kanavan kautta Hudson-joeu yhteydessä.

(W. 8-m.)
ChampoUioii-Figeac IsäpoUiö'- fiza'k], Jean

Francois (1790-1832), ransk. egyptologi, s.

Figeacissa. C. harrasti

jo nuoruudessaan itä-

maitten kielten opintoja,

m. m. kuuluisan mestarin
Silve.stre de Sacy'n joh-

dolla, ja julkaisi jo 21

v;n vanhana alun suurta
teostansa ,,L']Sgypte sous

les pharaon.s'', jokavaloi-
see Egyptin oloja ajalla

ennen Kambyseksen val-

loitusta. Suurta mai-
netta C. saavutti, kun
liän jatkaen de Sacy'n ja

Äkerbladin yrityksiä se-

littää n. s. Rosette-kiven
egyptinkielisiä tekstejä jean FranfOis ChampoUlon.
melkein samaan aikaan
kuin engl. Th. Young, mutta hänestä riippu-

matta, 1822 pääsi hieroglyfiaapiston perille. Sel-

laisella menestyksellä hän sitten jatkoi keksi-

määnsä uraa, että häntä täydellä syyllä pide-

tään hieroglyfien selityksen keksijänä. Tutkit-

tuaan Torinon egyptiläisiä kokoelmia 1824-26

hän pääsi Louvren vasta perustetun egyptologi-

sen museon johtajaksi. Vv. 1828-30 hän oleskeli

Egyptissä, josta toi suuren kokoelman vanhoja
tekstejä ja muinaisesineitä. V. 1831 perustettiin

häntä varten egyptologian professorinvirka Pa-

riisiin, mutta jo seuraavana v:na Iiän kuoli. Hä-
nen käsikirjoitustensa mukaan julkaistiin m. m.

teokset ,,Monuments de 1'Egypte et de la Nubie"

(1835-45), ,,Grainmaire ^gyptienne" (1836-41) ja

„Dictionnaire egyptien" (1842-44). [Hänen ja

hänen veljensä, egyptologi Jean Jacques C:n
(1778-1867) elämäkerta: Aim6 Ch.-Figeac (jälki-

mäisen poika), ,,Les deux Ch., leur vie et leurs

(euvres" (1887).] K. T-t.

Champs-elysees [säzelizC] (ransk.) , huvi-

puisto ja kävelypaikka Pariisissa (ks. t.)

.

Chamsin ks. K h a m s i n.

Ch.anar-aro, Argentiinan pampas-alueen luo-

teisosa jokseenkin Kordovan meridiaanin ja An-

dien juuren välillä (Grisebach). Kasvullisuus

on pääasiallisesti muodostunut okaisista, pieni-

ja nahkealelitisistä n. miehenkorkuisista pen-

saista. Aro on saanut nimensä palkokasvien hei-

moon kuuluvasta c h a n a r-p e n s a a s t a (Gour-

tiea dccorlicans), joka täällä yhdessä eräiden

akaasiain ja alativihreiden mj-kerökukkaisten

kanssa on vallitsevana kasvina. ./. A. W.
Chance [säs] (ransk.), ..arpanappulanheitto",

sattuma , liyvät toiveet ; menestys.
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Chancelier [säsolie'] (ransk., kesk. lat. < can-

celUTi iiiai. kansleri.

Chancre /iäLr] (ransk.) ks. S a n k e r i.

Cliandernagore /iädernagCr] (1. C h a n d a r-

nagar), Hanskalle kuuluva 9,i km" laaja alue

Intian Bengaalissa, Uugli-joen varrella, n. 26,000

as. — Jo 1676 oli ranskalaisilla täällä kauppa-
paikka, joka monet kerrat joutui Englannille,

kunnes se vihdoin, 1810, lopuUi.sesti luovutettiin

Ranskalle. (W. S-m.J
Change [säz] (ran.sk.), muutos, vaihdos.
Changeant [säiä'] (ransk., = vivahteleva)

,

kangas, jonk.a loimen ja kuteen muodostavat
kirkas- ja vaslakkaisväriset langat, jotka, ollen

varsin hienoja, luovat kankaan pinnalle eri väri-

vivahduksia. Jcskus sekoitetaan lankojen viirit

viimeistelyssä toisiinsa ja aikaansaavat kan-
kaalla samantapaisia väriheijahduksia, joita

tavataan labradoriitti-kiveunäisessä.

E. J. S. d V. V.
Channing Itsänlii], \V i 1 1 i a m Ellery

(17S0-1842), amer. teologi, sikäläisen unitaris-

min (ks. t.) pääedustaja. C, joka v:sta 1803 oli

kongregatsionalistisen seurakunnan pappina Bos-
tonissa, joutui osalliseksi siihen kiivaa.seen rii-

taan, joka 1800-luvun alussa Uudessa Englan-
nissa puhkesi vanhoillis-ortodoksisen ja liberaa-

lisen teologian edustajain välillä, ja asettui 1819

päättävästi jälkimäisen puolelle. Silloin pitä-

mässään kuuluisassa puheessa hän puolusti uni-

tarismin väitettä, että kolminaisuusoppi on risti-

riida.ssa sen kanssa, mitä Eaamattu tietää Juma-
lan olemuksesta. Kun kongregatsionalistiset

seurakunnat ovat täydellisesti itsenäisiä sisälli-

sissii asioissaan ja C:n seurakuntalaiset kannat-
tivat pappiaan, ei hän tullut erotetuksi kirkos-

taan ; mutta unitarismin kannattajat siellä ja

muualla perustivat 25 p. toukok. 1825 „Amerii-
kan unitaarisen liiton", jonka sieluna C. oli kuo-
lemaansa saakka. Kaunopuheisena ja voimak-
kaana saarnaajana hän lausui sanansa monessa
yleisinhimillisessä kysymyksessä ja vaikutti pal-

jon ylei.seen mielipiteeseen. Niinpä hän harrasti

raamattujen levittämistii, vankilaolojen paranta-
mista ja raittiusasiaa. mutta on ennen kaikkea
saanut mainetta neekeriorjuuden tulisena vas-

tustajana (18.35 „0n slavery"). C:n kootut teok-

set on julkaistu 6:.ssa nidoksessa (Boston 1848) :

1881 vihittiin Bostonissa unitaarinen kirkko
hänen muistokseen („Channing Memorial
Church"). J. G.
Chanson fsäsö'J (ransk.: it. canzone),

laulu, käytetään vanhimmassa ran.skalaisessa ru-

noudessa seka eepillisten runojen (esim. c. d e

g e s t e, esim. sankariruuoelma „Laulu Rolan-
dista"), että lyyrillis-eepillisten runojen (esim.

c. d'h i s t o i r e, c. de t o i I e, naisten käsitöi-

densä ääressä laulamia lauluja) ja puhtaasti

lyyrillisten runojen nimityksenä. Sittemmin
c:ksj ruvettiin sanomaan kansanomaisia lauluja

yleensil sisällyksestä riippumatta. Suuri kokoel-

ma 4-äänisiä c.-lauluja julkaistiin Pariisissa

1527-49, sekä myöhemmin, 1- ja 2-äänisiä „Tanssi-
ja juomalauluja", 1627-54 ja 1623-67. Tämä
sävellyslaji levisi sitten Alankomaihin (1723-36
Haagissa 8 nid.) ja Saksaan (1762). Niiden
tyyli ou epäilemättä suuresti vaikuttanut n. s.

„suuren yleisön" musiikilliseen makuun, kuin
myös kansanlaulun pintakerroksiin. [Tiersot,

„Histoire de la c. populaire en France" (Par.

1889).] vrt. Canzone. (I. K.)
Chansonette [säsone't], laulunpätkU (vrt.

Chanson), enimmäkseen koomillista, usein
rivoa sisällystä (varieteessa esitettäväksi aiottu).

Csein, vaikka väärin, sanotaan c:ksi tällaisen

laulun ammattiesittäjätärtä. (I. K.)
Chant [iii] (ransk.), laulaminen, laulu (vrt.

Cantus); nimitys on siirtynyt Englantiin
[siellä äännettynä tsant] ja tarkoittaa siellä

nimenomaan anglikaanisen kirkon psalmilaulua.
Vanhin psalmisävelkokoelma (1539) on pää-
asiassa katolisen gregoriaanisen laulutavan so-

vittelua engl. sanoihin; uusia aineksia sen ohella

sisälsi v:n 1663 kokoelma. Yhä uudenaikaisem-
maksi kävi sävelmäin sävy ISmnella vuosis.,

kunnes v:sta 1830 alkaen taas pyrittiin alkupe-
räiseen laulutapaan ; nykyään vallitsee sillä

alalla kirjava hajanaisuus. /. K.
Chantant [iätä'] (ransk.). laulava, laulettava.

C a f e-c h a n t a n t, tarjoilupaikka, jossa sa-

malla esitetiiän laulua.

Chantepie de la Saussaye [sätpi da la sossc'),

Pierre Daniel (s. 1848), alankoni, uskon-
nonhistorioitsija. C. tuli 1878 uskonnonhistorian
professoriksi Amsterdamin yliopistoon ja 1899
teologisen ensyklopedian ja siveysopin professo-

riksi Leideniin. C:n pääteos on: ,,Lehrl>uch der

Religionsgesehiehte", joka ilmestyi 1887-89, ja

oli laatuansa ensimäinen yleisteos uskonnonhisto-

rian alalta (kolmas painos 1905, jonka toimit-

tamiseen useat tiedemiehet ovat ottaneet osaa

;

käännetty myös ranskaksi). E. K-a.

Chanteurs de St. Gervais [säto'r da sä zerve'],

V. 1S92 Pariisissa perustettu säveltaiteilijaseura,

joka esityksillään ja julkaisuillaan koettaa elvyt-

tää 16:nnen ja 17:nnen vuosis. polyfonisten laulu-

sävellysten käyttämistä. /. ii.

Chantilly [sätijl'], kaupunki Öisen departe-

mentissa Ranskassa, pohjoisradan varrella, n.

5.000 as. C:ssa on vanha, ennen Montmoreucy
ja Conde sukujen hallussa ollut, kuuluisa linna,

jonka viimeinen omistaja, Aumalen herttua, vv.

1 ^^^3&7>Jl.
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Chantillyn linnn.

187()-8."i korjautti ja 1897 luovutti Ranskan insti-

tuutille. Linnassa on arvokas kirjasto, taide-

ja taulukokoelma ; sen ympiiristössä on ihania

puistoja istutuksineen ja lammikkoineen. Lin-

naan kuuluu myös suuri hevossiittola ja kilpa-

ajokenttä. jolla vuosittain pidetään kahdeksat
kil|)a-ajot. — Ennen kuuluisa pitsiteollisuus i;n

lakannut. (W. H-m.)

Chantre Ixiniir], Ernest (s. 1845). ransk.

rauinaistutkija, Lyonin museon alajohtaja, suo-
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rittanvit tutkimuksia Ranskassa, Kreikassa, Ve-
uäjiillä, Kaukaasiassa. Länsi-Aasiassa, Egyptissä
y. m. Julkaissut useita laajoja teoksia, m. m.
,,£tudes pal^o-ethnologiques dans le bassin du
Khöne" (18V5-80), ,,L'homme quaternaire dans
le bassin du Ehöne" (1901) ja ..Keclierches

antliropologiques dans le Cauease" (1885-87).
Chanut [san f/'], Pierre Hector, seigueur

de Bisches (1004-67), ransk. diplomaatti, tuli
164ti lähettilääksi Tukholmaan, oli 1651-53 Hans-
kan edustajana Lyypekin kongressissa, palasi
16.53 Ruotsiin, mutta nimitettiin s. v. lähetti-

lääksi Hollantiin. V. 1676 julkaistiin C:n ni-

mellä „M#moires de ee qui s'est pass6 en Suede
et aux provinces voisines depuis TannSe 1645
jusques en Pannee 1655. Ensemble la demel^ de
la Suede avec la Pologne", joka sisältää tärkeitä
lisiä Kuotsin silloiseen historiaan. Näiden muis-
telmain jälkimäinen osa ei kuitenkaan ole C:n,
vaan Piques nimisen diplomaatin kirjoittama,
[vrt. Hi-storisk Tidskrift 1887-88].

Chanzy [suzi'] Antoine E u g g n e A 1 f r e d
(1823-83), ransk. kenraali, palveli kauan Alge-
riassa, otti osaa Italian sotaan 1859 kunnostau-
tuen Solferinon tappelussa, tuli brigadikenraa-
liksi 1868, divisioonakenraaliksi 1870, määrättiin
jouluk. 1870 länsin rmeian jlipäälliköksi. 1870-71

sodassa C. osoittautui Kanskan etevimmäksi ken-
raaliksi, mutta sanottavaa menestystä ei hänel-
läkään ollut. Kansalliskokoukseen valittuna hän
äänesti rauhantekoa vastaan. Sodan jälkeen C.

toimi armeiakunnati päällikkönä ja 1873-80 Al-

gerian kenraalikuvernöörinä, 1880-81 lähettiläänä
Pietarissa ja sittemmin taas sotilaana. Osan-
ottoansa vuosien 1870-71 tapauksiin hän kuvailee
teoksessaan ,,La deuxieme armfe de la Loire"
(1871). J. F.

Chapeau [sapö'] (ransk.), hattu. — C h a-

peau claque [klalc], sylinterihattu, joka voi-

daan napahuttaa kokoon ja kulettaa kainalossa.
— Chapeau rouge [riiz] 1. chapeau de
Cardinal, kardinaalien punainen hattu. —
Chapeau b a s ! = hatut pois päästä !

Cliapelam fsaplä'J, Jean (1595-1674), ransk.
runoilija, kirjoitti esipuheen Marinon eepok.seen

„Adone" ja käänsi senkautta I!ichelieu'n huomion
puoleensa. K. antoi hänelle toiinekseen ryhtyä
suunuiltelemaan akatemiaa. C:ia ranskal. ru-

noilijat tästä alkaen pitivät oraakkelinaan. Hä-
nen sanotaan olleen ,,kolmen yhteyden" alkuun-
panija. Hänen maineensa vajosi hänen julkais-

tuaan 12 ensimäistä laulua runoelmastaan ,,La

Pucelle d'0rl6ans", jota hän oli sepittänyt 20
vuotta. Tiima runoteos oli jäykkä ja ikävä. Sii-

hen oli kiinnitetty suuria toiveita, ja kun nämä
pettivät, oli tyytymättömyys kahta suurempi.
Boileau ja hänen ystävänsä lopullisesti ivallaan

ruoskivat tämän teoksen kuoliaaksi. 12 jälki-

mäistä laulua ilmestyivät vasta 1757. [A. Fabre,
..Chapelain et nos deux premiSres acadSmies"
(1890): A. Fabre, „Les ennemis de C." (1897;
Jluhlaii. ..Jean C." (1893).] J. H-l.

Chaplain fsapia'}, Jules Clöment (1839-

1909). ransk. kuvanveistäjä ja mitalinkaivcrtaja,
JouiTroy"n ja Oudinen oppilas. Saatuaan 1863

Rooma-palkinnon hän alkoi yksinomaan suun-
nalta harrastuksensa mitalinmuovailun alalle ja

nykyaikaineu mitalitaide saa kiittää etupäässä
häntä korkeasta kannastaan. C. on luonut suu-

ren joukon mitaleja sekä maansa etevien henki-
löiden että merkkitapahtumien muistoksi, ja
kaikissa niissä ilmenee hienon muoto- ja viiva-

käsittelyn sekä elävän ja tarkan luonnonomai-
suuden rinnalla niiden pienestä koosta huoli-

matta sellainen monumentaalisuuden leima, että

ne kohoavat varsinaisten, suurten kuvanveisto-
teosten veroisiksi. F. L.

Chapman [Isap-J, Fredrik Henrik af
(1721-1808), ruots. amiraali ja laivanrakentaja.
Opiskeltuaan ulkomailla hän pääsi valtionpalve-
lukseen ja Karlskronan sotalaivavarvin johta-

jana hän otti käytäntöön useita uudistuksia ja

parannuksia. Jonkun aikaa 1760-luvulla (". oles-

keli Suomessa (Viaporissa), ja hänen piirustus-

tensa mukaan rakennettiin noita ..Pohjanmaan",
„Turunmaan" ja ,.Uudenmaan'" nimillä tunnet-

tuja laivatyyppejä Ruotsin saarilaivastoa varten.

Chappe [sap], Claude (1763-1805), ransk.

keksijä, suunnitteli merkinantotelegrafin, minkä
Ranskan hallitus 1793-94 järjesti Pariisin ja

Lillen välille sekä sittemmin muuannekin ; mer-
kinantolinjojen rakentamista varten asetettiin

telgratihallitus. johon tulivat C. sekä kaksi hä-

nen veljeään. (V. V. K.)

Chaptal [snpta'lj, Jean A n t o i n e C 1 a u d e,

kreivi de Chanteloup (1756-1832), ransk.

kemisti ja valtiomies, toimi ensin kemian pro-

fessorina ja lääkärinä Montpenier'ssa, tuli 1798

Berthollefn seuraajaksi ,,£coles des arts" opis-

toon, ja seur. v. valtioneuvoston jäseneksi : oli

1800-04 sisäasiainniini.sterinä ; tässä virassa olles-

saan hän toimeliaasti edisti kauppaa ja teolli-

suutta, perusti ensimäisen julkisen taide- ja

ammattikoulun, rakennutti kanavia ja teitä

(esim. Siniplonin ja Mont Cenis'n yli) ; tuli 1806

senaattoriksi ja 1811 kreiviksi; oli satapäiväisen

keisarivallan aikana jälleen ministerinä (1815) ja

korotettiin 1819 Ran.skan paariksi. Hän julkaisi

useita huomattavia teoksia varsinkin kemialli-

sen teknologian jo maanviljelyskeniian alalta

:

hänen keksimänsä on eräs viininparannusinenet-

tely. n. s. e h a p t a 1 i s e e r a u s.

Chapu [sapy'], Henri Michel .Antoine
(1833-91), ran.sk. kuvanvei.stäjä. Opiskeli Durefn
johdolla yhdessä Carpeaux'n kanssa; yhteinen

piirre kummankin taiteessa on heidän henkilöit-

tensii liionnonomaisuus. Pradier'n oppilaana hän

taas kehitti taiteellisten taipumustensa toi.sta

puolta; muodon hienoa käsittelyä ja aatteen elä-

vää, sielukasta havainnollistuttamista. Useita

hänen parhaista teoksistaan joko alkuperäisinä

tai uusinnoksina on Kööpenhaminan glyptotee-

ki.ssa, m. m. rukouksiin polvi.stunut paimentyttö

Jeanne d'Arc ja .,Xuoruus", erittäin kaunis, tai-

teilija Henri Regnaulfn rauistomerkin sivukuva.
— C. on luonut myöskin suuren joukon onnistu-

neita muotokuvia. F. L.

Characeae k s. Vihreät 1 e v ii t.

Character indelebilis f-ra'- -(I('le'-J (lat.). se

poiskulumaton leima, jonka katolisen kirkon

opin mukaan pappi vihkimyksessä saapi. Ei ku-

kaan muu kuin pappi voi sentiiliden sakrament-

tia tehokkaalla tavalla jakaa, eikä maallikoille

jumalallista armoa välittää. Tämä leima pysyy
myöskin virasta erotetuissa. E. K-a.

Charadi ks. S a r a d i.

Charadrius ks. Kurmitsat.
Cliai"JEas k.s. X i i t t y i'

e r h o n e n.
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Charcot.

Ciiarcot ffnirkö'], Jean Martin (1825-93),

raiisk. lääkäri, tuli 1853 lääketiet, tohtoriksi ja

1872 patologisen ana-

tomian professoriksi

Pariisissa. Jo vuodesta
1852 lähtien, ollessaan

lääkärinä la S a 1 p e t-

r i 6 r e n sairashuo-

neessa. C. alkoi kiin-

nittää huomiotaan
licrmotauteihin, joista

tiedot siilien asti vielä

olivat hyvin hämärät.
Ruvettuaan(1866) muit-
ten tehtäviensä ohella

luennoimaan kroonilli-

sista sekä vanhuuden
ja hermoston taudeista
hän saavutti pian

maailmanmaineen kliinillisenä opettajana ja

kaikkialta alkoi tulvia lääketieteen harjoittajia

saamaan taitavan tiedemiehen ja kokeneen klii-

nikon opastusta opinnoissaan. Monet tärkeät
tiedot sekä selkäytimen fysiologisista toimin-
noista kuin myöskin sen taudei.sta ovat C:n an-
sioksi luettav.at; aivojen kuorikerroksen motoris-
ten alojen ja eritoten aistimusten ja puhekuvit-
telujeu tuntemista hän on tarkoilla havainnoil-
laan suuresti edistänyt. Käsityksemme hyste-

riasta ja Basedovvin taudista sekä vanhuuden
taudeista on myöskin C:ii tutkimusten kautta
melkoi.sesti laajentunut. V. 1876-90 ilmestyivät
C:n kootut teokset {„a5uvres eomplötes") 9:ssä
nidoksessa. ,1/. OB.
Charcofn kiteet [sarkö'n], eräässä veritau-

dissa (1 e u k e m i a s s a) veres.sä ja luunytimessä
lavat(av;it niikroskoo))piset oktaedriset kiteet.

Charcuterie /sarkytrVJ (ransk.), sarkuteria,

sianlilialavarain kauppa; lihatavarakauppa

;

ruokatavarakauppa.
Chardin [sardä'], Jean Baptiste Simoon

(1(599-1779), rausk. taidemaalari, ensimäinen
joka taiteessaan nousi rokoko-ajan yleistä taide-

käsity.stä vastaan. Hänen laatukuvansa porva-
rillisen elämän ja kodin yksinkertaisesta pii-

ristä \Vatteau'n ja Lanerefn ylimyksellisen si-

ron ja Bouolier'n ja FragonardMii jotenkin aistil-

lisen taiteen vastakohtana vaikuttavat virkeästi

ja raittiisti ilman teennäistä tunteellisuutta.

Niissä, samoinkuin etevissä hiljaiselo-tauluis-

saankin hän osoittaa tarkoin tutkineensa hollan-

tilaisia mestareja ja oniii-tnneensa niiiilon väri-

ja valokäsittelyu sekä rakkauden yksinkertaisten
aiheiden koruttomaan runollisuuteen. Sangen
hyvä kokoelma C:n tauluja on Tukholman kan-
sallismuseossa. F. L.

Charente [sartVt]. 1. Länsi-Ranskan joki,

alkaa Limousin'in vuorilta, Haute-Viennen ja

Chareuten departementtien rajalla, 323 m yi.

merenp. ja laskee Atlantin valtamereen Roehe-
forfin luona, vastapäätä OlfniiMn saarta. Se on
300 km jiitkä ja Angoulf-mesta aikain purjehdus-
kelpoinen. Sen lisäjokia ovat Tardoire, Seugne
ja Boutonne. — 2. Yllämainitusta joe.sta ni-

men.sä saanut departementti Liinsi-Rauskassa,
5,972 km', 351,733 a.s. (1906). 1'ohjoiso.sa, missä
Limousin'in vuoret vielä jatkuvat, on mäkistä,
eteläosa tasankoa. Departementin läpi virtaa-
vat C.-joki lisäjokincen seka Vienne ja Dronne.

Ilmasto on leuto ja terveellinen. Paitsi maan-
viljelystä, joka täällä on pääelinkeinona, har-
joittaa väestö teollisuutta (viinaa, paperia, lasia,

verkaa, pellavatavaroita)
,
jonkun verran vuori-

työtä (raut.ia, kipsiä, kalkkia ja savea) sekä
kaui)paa, jota edistävät lukuisat rautatiet (310

km), purjehduskelpoi-set joet ja kanavat. C.

jaetaan 5 arrondissementtiin. Pääkaupunki
A n g o u 1 f m e. — 3. C. i n f 6 r i e u r e. Länsi-
Ranskan departementti .\tlantin valtameren
rannalla, 7,232 km', 453,793 as. (1906). Paitsi

Charentea virtaavat departementin läpi Gironde
etelässä ja ,S&vre pohjoisessa. Maanviljelys ja

teollisuus ovat korkealle kehittyneet. Teollisuus-

tuotteista mainittakoon viina, likööri ja puu-
villatavarat. Rannikkojen suurista suolajärvistä

väestö kokoaa runsaasti hyvää suolaa sekä har-

joittaa huomattavaa laivanrakentamista ja

kauppaa, jota edistää 29 hyvää satamaa ja n.

400 km rautatietä. C. jaetaan 6 arrondisse-

menttiin. Pääkaupunki La Rochelle.
V. V. F.

Charette de la Contrie [sarcU-da-la-kötri'],

F r a n e o i s A t h a n a s e (1703-96) . ransk. up-

seeri, Vend(^eu-sodan johtajia, pakeni 1791 Rans-
kasta, palasi sinne 1792 ja oli v:sta 1793 Vendien
kuniiikaaumielisten kapinallisten johtajia; tuli

tunnetuksi julmuudestaan tasavaltalaisia koh-
taan; joutui haavoitettuna vangiksi ja ammut-
tiin.

Charge d'afEaires [snrze' daffä'rj (oik. se,

joka on saanut toiniekseen hoitaa asioita), diplo-

maatti, joka ambassadöurin tai envoyfn poissa

ollessa tai kun näitä ei ole olemassa valvoo

maansa etuja toisessa maassa ; arvoltaan alin

lähettiläistä.

Chargeh, E 1 ks. K h a r g e h.

Charisius f-ri'-}, F 1 a v i u s S o s i p a t e r,

roomal. kielentutkija n. 400 j. Kr., julkaisi kieli-

opin ...\rs grammatiea". jossa on säilynyt paljon

sanoja ja kielennäytteitä vanhempien kirjaili-

jain teoksista. Julk. H. Keil (..Gramniatiei

iatini" 1857-70). K. ./. TI.

Charisma ks. K a r i s m a.

Charite fia-J (ransk.), armeliaisuus; sairas-

huoneiden ja armeliaisunslaitosten nimenä käy-

tetty.

Charivari [sarira)i'] (ransk.). hurja melu,

joka pannaan toimeen viheltämiillä, ulvomalla,

naukumalla y. m. tyytymättömyyden osoituk-

seksi jotakin henkilöä kohtaan hänen asuntonsa

edustalla. Ranskassa keskiajalla saivat tällaisia

,,kissannaukujaisia" osakseen vanhat lesket men-
nessäiin uusiin naimisiin.

Charkuteria fsor-J ks. (' h a r e u t e r i e.

Charlataani ks. Sarlataani.
Charlemngne [snrUnn'»}] (ransk.; < lat.

Carolus Maynus). Kaarle Suuren ranskankieli-

nen nimi.

Charles fsnrlj. Jacques A 1 e x a n d r e

Cesa r (1746-1823), ransk. fyysikko, „Conserva-

toipe drs arts et m<''tiers"n jirofessori Parii-

sissa ; laittoi 1783 ensimäisen vedyllä täytetyn

ilmapallon, mistä syystä tällä tavoin täytettyjä

ilmapalloja sanotaan charlifreiksi ; teki samana
vuonna i>allollaan ensimäisen suuremman ilmil-

matkan; on tutkinut myös kaasujen laajenemista

lämmön vaikutuksesta ja huomannut sen .samaksi

kaikille kaasuille. fV. V. K.)
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Charleston [tsälzi3n]. 1. Kaupunki Polijois-

Ameriikussa, Etelä-Carolinan valtiossa, Atlantin
valtameren rannalta Ashley- ja Cooper-jokien
viilissä, 50,147 as. (100-1)

,
joista n. 32,000 neekeriä.

C. on Etelä-Carolinan tärkein kauppakaupunki.
Tilavaa ja hyvää satamaa suojelevat linnoitukset,

jotka kaikki lS90-luvulla uudistettiin ja vah-
vi.stettiin. V. 1900 teki vienti 36,9 milj. mk.,
tuonti 5,7 milj. mk. Myöskin teollisuus on tär-

keä (keinotekoisia lannoitusaiueita, koneita) ; se

tuotti 1900 49,9 milj. mk. Kaupungissa on arkki-

piispanistuin, coUege-opisto, lääketieteelliueu

koulu, museo, kirjasto y. m. — C. perustettiin

167"J. Pohjois-Anieriikan viimeinen sisällinen

sota alkoi täällä liuhtik. 12 p;oä 1861 sen joh-

dosta, että C. antautui liittoutuneille, senjälkeen

kuin nämä olivat valloittaneet erään sen linnoi-

tuksen. C. oli senjälkeen liittoutuneitten tär-

keimpiä suojalinnoja, kunnes se helraik. 1865

antautui. — 2. Länsi-Virginian valtion pää-

kaupunki. Pohjois-Ameriikassa, Ohion syrjäjoen,

purjehduskelpoisen Kananhan varrella, n. 20,000

as. (1904). — 3. Kaupunki Pohjois-Ameriikassa,
Illinoisin valtiossa; lääketieteellinen korkea-
koulu, n. 5,500 as. V. v. F.

Charlestowii [tsälztaun]. 1. Ennen kaupunki
Yhdysvaltain Massachusettsin valtiossa, vasta-

päätä Bostonia, johon sen useat sillat yhdistävät

ja jonka etukaupunki se v:sta 1874 on. ks.

Boston. — 2. Satamakaupunki Englannissa,

Cornwallin kreivikunnassa. St. Austellin lahden
rannalla, 2,796 as. (1901). Laivanrakentamista
ja posliinisaven vientiä.— 3. Nevis-saaren (ks. t.)

pääpaikka Englannin Länsi-Intiassa.

Charlet [sarW], Nicolas Toussaint
(1792-1845), ransk. kivipiirtäjä ja maalaaja.

Millein vakavien milloin leikillisten teostensa

aiheiksi hän valitsi enimmäkseen Napoleon I:n

kuuluja krenatierejä, joiden joukosta hän keksi

sarjan sattuvia tyyppejä ja kohtauksia. Kivi-

piirroksina ne levisivät laajalle ja monet niistä,

kuten kopea Chauvin (vrt. S o v i n i s m i) tuli-

vat hänen teostensa kautta aivan yleismaailmal-

lisiksi. Samalla tavoin hän kuvaili ranskalaista

kansanelämääkin. Etupäässä hän harjoitti kivi-

piirtoa ja vesivärimaalausta, mutta myöskin öljy-

väreillä hän on maalannut joitakuita tauluja,

m. m. vaikuttavan .,Kohtauksen paluumatkalla

^'enäjältä". [de la Combe, ,.Charlet, sa vie et ses

lettres" (1856).] F. L.

Charlier [iärlie], Karl Vilhelm Ludvig
(s. 1862), ruots. tähtitieteilijä, 1884-87 assis-

tenttina Upsalan observatorissa, ja 1888-90

sr massa loimessa Tukholmassa, 1890-97 obser-

vaattorina Upsalassa ja senjälkeen yliopiston

professori ja observatorin johtaja Lundissa

;

C. on työskennellyt etupäässä taivaan meka-
niikan alalla. (V. V. K.)

Charliere [snrliä'r], ks. Charles, J. A. O.

ja 1 1 ni a p u r j e h d u s.

Charlotta., H e d V i g Elisabeth C. (1759-

1818), liuotsin kuningatar, Oldenburg-Delmen-

hoistin kreivin Fredrik Augustin tytär, meni

1774 naimisiin serkkunsa Ruotsin prinssin

Kaarleu kanssa, joka sittemmin Kaarle Xlllin

nimellä tuli Ruotsin kuninkaaksi. Kuningatar
on jättänyt jälkeensä runsaat ranskaksi kirjoi-

tetut päiväkirjamuistoonpanot, jotka erikoisen

hyvästi kuvaavat elämää Kustaa III: n hovissa.

Niistä on m. m. alku ilmestynyt ruotsiksi nimellä
,,Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok".
Charlotta Amalia (1650-1714), Tanskan ku-

ningatar, kuningas Kristian V:n puoliso.

Charlotta Amalia, kaupunki St. Thomas-saa-
ren etelä-rannalla. Tanskan Länsi-Intiassa, 8,540

as. (1901). Kaupungissa sijaitsee Tanskan
Länsi-lntian hallitus. Hyvä satama.
Charlotta Joachima Therese (1775-1830),

Portugalin prinsessa. Espanjan kuninkaan
Kaarle IV:n tytär, kuningas Juhana IV:n puo-

liso, josta erosi 1805. C. oli vallanhimoinen ja

kilpaili puolisonsa kanssa vallasta, ollen m. m.
osallisena salahankkeeseen tätä vastaan. Hänet
karkoitettiin hovista Queluziin, mutta seurasi

1807 hovia tämän pakoretkelle Brasiliaan. Toi-

voen cortesin antavan hänelle vallan hän esiin-

tyi v:n 1820 vallankumouksen aikana Portuga-
lissa uuden vapaan hallitusmuodon ystävänä,
mutta tämän toivon rauettua hän asettui abso-

lutistiseu puolueen etupäähän.
Charlotte, Maria (s. 1840) , Meksikon keisa-

rinna, naimisissa Itävallan onnettoman arkki-

herttuan Maksimilianin kanssa, joka ammuttiin
Meksikossa 18C7 ; kotoisin Belgiasta, tuli 1867

mielipuoleksi ja on siitä lähtien asunut Bou-

chouten linnassa lähellä Brysseliä.

Charlottenborg [sar-J, kreivi Gyldenlöven
1672-83 rakennuttama linna Kööpenhaminassa,
..Kongens Nytorv"in varrella. V. 1700 sen osti

Charlotta Amalia (ks. t.) ,
joka asui siellä osan

elämästään. Myöhemmin se oli m. m. Fredrik V:n
asuinpaikkana hänen perintöruhtinaaua olles-

saan. Nykyään linna on akatemian hallussa.

Linnan puutarha oli 1777-1874 yliopiston kasvi-

tieteellisenä puutarhana.
Charlottenburg [sarlo'-], kaupunki (kaupunki-

piiri) Preussissa Potsdamin hallintopiirissä

aivan Berliinin länsipuolella (josta vain Tier-

garten ja eläint. tarha sen erottavat), Spree-

joeu varrella, 265,801 as. (1907). Rakennuksista

on 1096 vaaliruhtinatar Sofia Charlottalle raken-

nettu linna tärkein. Hänestä C. on nimensäkin

saanut. Linnanpuistossa on Hohenzollernin su-

vun hautarakennus, mihin m. m. kuningatar

Louise, Fredrik Wilhelm III, Wilhelm I ja kei-

sarinna Augu.sta ovat haudatut. C:u kadut ov.it

leveät, torit avarat; sen rakennuksista mainitta-

koon vielä monet kauniit huvilat, kirkot ja syna-

goga, taide-, musiikki- ja suuri teknillinen kor-

keakoulu, sotakoulut sekä tärkeä, valtion omis-

tama fysikaalis-teknillinen laitos v;lta 1887.

Kaupungin suuren teollisuuden eri haaroista

mainittakoon raudanvalu-, kone- ja sähköteolli-

suus (Siemens & Halske) , lasin, posliinin ja

kemiallisten aineiden valmistus sekä paperi- ja

nahkateollisuus. V. 1905 C:ssa oli 180 tetidasta,

joissa n. 22,000 työntekijää. C:n hallintoa johtaa

2 pormestaria, apunaan 21 neuvos- ja 72 valtuus-

miestä. Kaupunki on rauta- ja raitioteitten,

sekä maanalaisten ja ilmaratojen kautta mitä

läheisimmässä yhteydessä Berliinin kanssa, jonka

etukaupunki se oikeastaan onkin. C. perustet-

tiin 1705, sai 1721 kaupunginoikeudet ja 1905

edustusoikeuden Preussin herrainpäiville.

W. S-m.

Charlottenlund /5arIottrnln'ndJ, Juutinrauman

varrella, Kööpenhaminan pohjoispuolella sijait-

seva valtion metsä, jossa on kruununprinssin
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kesäasunto ja metsätieteellinen puutarha. Kesäi-

sin Kööpenliaminalaisten suosima virkistvs-

paikkii. kilpa-ajorata, huviloita ja ravintoloita.

Eannikkopafteri. Kööpenhaminan esikaupunki.

Charmant fsainuT] (ransk.), viehättävä, erin-

omainen.
Charme [sarm] (ransk.), lumous, sulous,

himnusvoima.
Charnay-solki [sarne'-], ransk. muinaistutki-

jan Desire C'liarnay'n v. 1857 Bourgognessa löy-

tämä, pohjoisgermaanilaista tyyppiä oleva hopea-

solki (öOO-luvultaj
,
jonka takapuolella on riimu-

kirjoitusta. Tämä ynnä nniutamat muut ulko-

puolella Pohjoismaita löydetyt riimukirjoitukset

todistavat, että vanhin riimukirjoituslaji oli tun-

nettu kaikkien germaanilaisten kansain, eikä

ainoastaan skandinaavilaisten keskuudessa.
Charpentier [sarpätjcj, suom. aatelissuku,

jonka kanta-i.sä Toussaint C. 1G30 tuli Kustaa II

Aadolfin palvelukseen Saksan sotaan, 1664 koro-

tettiin aatelissäätyyn ja kuoli Turun rykmentin
everstiluutnanttina 1683 omistamallaan Hahkia-
lan tilalla Hauholla. Suvun myöhemmistä jäse-

nistä on mainittava Robert Karl C. (1766-

1830), eversti, joka otti osaa Suomen .sotaan 1808-

0'J, kunnostaen itseänsä erittäinkin Salmen luona,

ja hänen pojanpoikansa Gustaf Robert Al-
fred C, ])ankkimies, s. 1839 Hahkialassa, henki-

vakuutusyhtiö Kalevan johtaja 1874, Suomen
hy]ioteekkiyhdistyksen puheenjohtaja 1881. Suo-

men pankin johtokunnan puheenjohtaja 1884.

kutsuttu senaatin rnha-asiain päälliköksi 1897,

mutta siitä eronnut 1900, sittenkuin oli vastus-

tanut niin hyvin valtakunnan lainsäädäntöä kuin
venäjän kieltä koskevan julistuksen julkaise-

mista.

Charpentier [sarpälje']. I.Marc Antoine
(1634-1704), ransk. kirkkosäveltäjä (m. m. 18

oratoria Carissimi'u tyyliin). — 2. Gustave
(s. 1800), ransk. säveltäjä. Ma.ssenet'n oppilas,

tunnettu ,.impressionistisen" tyyliu edustajana
orkesteri- ja kuoroteoksissaan. /. K.
Charpie {särpi'] (ransk.), liinanöyhtä, nöyhtä

(aikaisemmin sidetarpeiksi käytetty).

Charta (lat., < kreik. kharlfsj, alkuaan papy-
rus-kasvin säikeistä valmistettu kirjoitus-,.pape-

ri"; sittemmin sillä tarkoitettiin kaikkea, johon
oli jotakin kirjoitettu tai piirretty (tässä merki-
tyksessä se un'öskin on siirtynyt suomen kieleen

muodossa kartta) ja myöskin itse kirjoitusta,

jolloin se saattoi merkitä samaa kuin kirje,

kirja, edikti. Keskiajalla c:ksi sanottiin kai-

kenlaisia asiakirjoja, varsinkin sellaisia, joissa

vakuutettiin tärkeitä oikeuksia ja vapauksia.

Merkillisin c. nimellä mainituista asiakirjoista

on M a g n a Charta (ks. t.) . Tämän ja Lud-
vik XVIIIrn Eanskalle (1814) antaman „Charte
coustitutionrielle" nimisen perustuslain perus-

teella c. sanaa myöhemmin on käytetty iiiprkitse-

mään kirjoitettua hallitusmuotoa, jota tätä nykyä
kuitenkin tavallisemmin sanotaan konstitutsio-

niksi. Englannissa esiintyi 1830- ja 40-luvulla

radikaalinen työväenpuolue, jonka ohjelma on
tunnettu „Kansan kartan" (people's charter)
nimellä, ks. Chartismi.
Chartered Company [fsälöd IcamponiJ. ks.

Englannin E t e 1 ä - .\ f r i k a n seura.
Chartier fsartic], Alain (s. n. 1390, k. vv.

1430-40 välillä), ransk. kirjailija; oli dauphinMn

(Kaarle VII:n) sihteeri ja palveli uskollisesti

hänen asiaansa sen lopulliseen voittoon asti.

C:llä oli ajallaan suuri runoilijan- ja puhujan-
maine. Häntä ylistetään aikansa mestarina ja

taru kertoo Skotlannin Margareetan (myöhem-
min Ludvik XI:n puolison) useiden läsnäollessa

painaneen suudelman nukahtaneen C:n huulille.

C:u runoudelle on ominaista jalo isänmaallinen
henki. Muoto hänen runoissaan on enimmästi
vertauskuvallinen. Azincourfin taistelun jäl-

keen (1416) hän kirjoitti runonsa „Le livre

de quatre dames", mikä kertoo neljästä nai-

sesta, jotka ovat menettäneet rakastajansa /Vzin-

courfin taistelussa, ja jotka kiistelevät siitä,

kuka heistä on onnettomin. C. on sitäpaitsi

kirjoittanut teokset ,,Breviare des nobles" ja

,,Le euriaT", jotka ovat hyvän seurustelutavan
ja ritarillisten hyveiden käsikirjoja. Hänen
teoksensa ..Quadriloge invectii" on Ranskan sil-

loisia valtiollisia oloja käsittelevä dialogi. C:n
tyyli on oratorinen ja osoittaa latinalaisten kir-

jailijain, varsinkin Ciceron, vaikutusta. C:n
teokset julkaisi Duehesne (Par. 1617). [Delau-

nay, „]itude sur C." (1876) ; Joret-Descloziöres,

„Alain C." (4 p., 1899).] J. H-l.

Chartismi ftsar-J, Englannissa 1830- ja 40-

luvulla esiintynyt kansanvaltainen työväenliike.

Ximi johtuu siitä, että sen kannattajat sanoivat

ohjelmaansa ,,kan.sankartaksi'Yj>"ie people's cliar-

tirrj, koska se toteutettuna tulisi edistämään
työväenetuja samaten kuin Magna cliarta oli

edi>tänyt ylimystön ja porvariston etuja. 1830-

lu\ ulia pääsi Englannin työväestössä valtaan
suuri tyytymättömyys vallitseviin oloihin. Sen
syyt olivat monenlaiset. V. 1832 toimeenpantua
vaalioikeuden laajennusta ei oltu ulotettu työmie-
hiin, vaikka nämäkin uhkaavalla esiintymisel-

lään olivat ottaneet osaa tämän uudistuksen
perille ajamiseen. Ja työväen katkera mieliala

sai uutta virikettä siitä, että uudistetun parla-

mentin ensimäisiä lainsäätämistoimenpiteitä oli

v:n 1834 ankara vaivaishoitolaki. jonka tarkoi-

tulisena oli ])elottaa köyhiä ensinkään turvautu-

masta vaivaisapuun ja jota työväki sen vuoksi

piti hyvin kohtuuttomana. Lisäksi on huomat-
tava, että Englannin tehdastyöväen asema juuri

tähän aikaan oli viheliäisimmillään: työaika oli

luonnottoman pitkä, palkat pienet, elintarpeet

viljatullirn johdosta kalliit, työnsaanti epävarma.
työttömyys jo silloin hyvin tavallinen ilmiö.

Kaiken tämän johdosta Englannin työväestössä

heräsi se ajatus, että nämä epiikohdat olivat

poistettavissa ja työväen yhteiskunnallinen tila

jiarannettavissa vain siten, että t,vöväki hankki
itselleen valtiollisen äänioikeuden ja sen avulla

vfltioUisen vallan. V. 1830 perustettiin Lon-
toossa täniiin asian ajamiseksi ..Workingmen's
association" (työväenyhdistys), joka yhdessä
eräiden radikaalisten parlamentinjäsenten kanssa
1S37 hyväksyi „kansankartan" nimellä tunne-

tun ohjelman, jossa oli seuraavat kuusi kohtaa:
yleinen iiänioikeiis jokaiselle täysi-ikäiselle mie-

helle, salainen äänestys, jokavuotinen parlamen-
tin uudistus, yhtiiläiset vaalipiirit, edustajien

palkkio, varallisuusehtojen poistaminen vaali-

kelpoisuudesta. Keinoista, joilla nämä tarkoi-

tukset oli saavutettava, syntyi chartistien kes-

ken pian erimielisyyttä. Toiset, johtajana L o-

V e t t, suosittivat rauhallisia mielenosoituksia,
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toiset taas, johtajana irlanti-

lainen F e a r g u s 0'C o n-

n o r, keboittivat käyttä-

mään väkivaltaa. Helniik.

1839 kokoontui Lontoossa
„kausalliskonventti", s. o.

työväen valitsema , .kansan-

parlamentti", Jossa jälki-

mäinen jyrkkä ryhmä oli

enemmistönä. Kun parla-

mentti heinäk. 1839 oli hyl-

jännyt ohartistien ojentu-

man anouiuksen, jossa oli

l'j, miljoonaa allekirjoi

tusta. nousi mieltenkiilikn

ylimmilleen. Jo aikaiseni

min oli pidetty suuria

kansankokouksia, syksyisin
tulisoihtujen valossa, joissa

työväkeä oli intohimoisilla puheilla kiihotettu.

Nyt päätettiin ryhtyä väkivaltaan ja suurlak-
koon. Useissa kaupungeissa, varsinkin Birming-
hamissa, syntyi aseellisia kapinoita, jotka kui-

tenkin helposti tukahutettiin. Samaten raukesi
heti alkuunsa se ,,kansanparlamentin'' julistama
suurlakko, jonka piti kestää kokonainen ,,pyhä

kuukausi". Yllytys taukosi nyt vähäksi aikaa.

„Kansauparlamentti" hajosi ja useat liikkeen

johtajista tuomittiin vankeusrangaistukseen.
Mutta 1840 se heräsi uuteen eloon. Paikalliset

järjestöt yhtyivät kansalliseksi liitoksi ja parla-

mentille annettiin uusi jättiläisanomus, jossa

sanotaan olleen 3,300,000 allekirjoitusta. Kun
anojia ei laskettu perustelenuian anomustaan
parlamentin edessä, julistettiin 1842 uusi „suur-
lakko", joka päättyi yhtä nolosti kuin edelli-

nenkin. Nyt oli liikkeen voima jo lopussa.

V. 1848 se osittain helmikuun vallankumouksen
johdosta vielä kerran leimahti heikkoon liek-

kiin. Lontooseen kokoontui jälleen konventti,
suurissa kansankokouksissa pidettiin hurjia

puheita ja parlamenttiin lähetettiin jälleen

jälliläisanomus, mutta mitään tuloksia ei liik-

keestä nytkään ollut. Chartistisia järjestöjä oli

kuitenkin vielä 18.50-luvullakin olemassa. —
Vaikka c. ei saavuttanutkaan tarkoitustansa
(myöhemmin sen ohjelma on kuitenkin melkein
täydellisesti toteutettu), on sillä kuitenkin suuri

merkitys työväenliikkeen historiassa. Se herätti

Englannin työväen vuosisatojen alistumisesta ja

välin]iitämättömyydestä erikoisten luokkaetu-

jensa tietoisuuteen. Se oli ensimäinen köyhälis-

tön liike, joka oli täysin selvillä siitä, että työ-

väen taloudellisen vapautuksen edellytyksenä oli

valtiovallan valloitus, ja että tämä tarkoitus oli

saavutettavissa vain ,,luokkataistelulla". Siitä

syystä sitä voisi sanoa ensimäiseksi sosiaali-

demokraattiseksi liikkeeksi, vaikka se ei esit-

tänytkään mitään sosialistista ohjelmaa. [L.

Brentauo, „Die englisehe Chartistenbevvegung"

(Preussische Jahrbiicher, 33 nid.) , J. L. Tildsley,

„t)ie Entstehung und die ökonomischen Grund-
sätze der Chartistenbe\vegung".] J. F.

Cliartreuse [i<irlrci'z], La Grand e. kartu-

siaani-munkkien (ks. Kartusiaanit) vanhin

luostari, Is6ren departementissa Ranskassa, met-

säi.ses.sä vuorilaaksossa, suurenmoisiue rakennuk-
sineen lö-17:nneltä vuosis.

Cliartreuse [iartruz], hieno, aromaattinen

La Grande Chartreuse.

likööri. Sitä valmistivat alkuaan „La Grande
Chartreuse" luostarin kartusiaauimuukit. Kun
heidät 1003 karkoitettiin Kanskasta, kerrotaan

heidän ostaneen suuren luostarin Espanjassa,

valmistaakseen täällä samaa likööriä, vaikka

toisennimisenä, sillä chartreuse nimisen likööri-

teollisuuden oli Hanskan valtio ottanut hal-

tuunsa.
Cliartreusiläis-munkkikunta [sartroz-] ks.

Kartusiaanit.
Chase [iheis], Sainion Portland (1808-

73), polijoisameriikk. valtiomies, vanhaa puri-

taanisukua, toimi ensin asianajajana Cincinna-

tissa esiintyen monasti etelävaltioista karannei-

den orjien puolustajana; senaatin jäsenenä 1.S49-

55 hän asettui orjuutta vastustavalle kannalle,

otti 1S55 osaa tasavaltalaisen puolueen perusta-

miseen, tullen sen avulla Ohion kuvernöörik.si

(1856-59). Lincolnin tultua presidentiksi C.

rupesi raha-asiainministeriksi 1861 hankkien

orjasodan aikana ne suunnattomat rahavarat,

jotka se vaati. V. 1864 hänet nimitettiin Yhdys-

valtain korkeimman oikeuden presidentiksi.

J. F.

Ciiassaignac [sasenjak]. Pierre Marie
fidouard (1804-79), ransk. kirurgi, tuli 1835

Pariisin lääketiet, tiedekunnan professoriksi ja

1808 lääket. akatemian jäseneksi. Hänen an-

sioistaan kirurgian alalla mainittakoon n. ^.

ekrasöörin (ks. t.) keksiminen sekä drenaasin

(ks. t.) käyttäminen haavanhoidossa.

Chassepöt [saspi'/], Antoine A 1 p h o n s e

(s. 1833), ransk. keksijä, valmisti St. Thomas'u

asetehtaan virkamiehenä ollessaan 1863 takaa-

ladattavan kiväärin mallin. Kivääri otettiin

jalkaväessä ja keveässä ratsuväessä käytäntöön.

Lukon koneisto, patroonat y. m. olivat edistys-

askel sytytysneulakivääristä ja varsinkin pie-

nempi kaliberi (11 14:ää vastaan) oli sen eteväm-

myyti'Uä. V. 1874 tämä kivääri varustettiin

metallii)atroonilla.

Chateau ['sato'] (ransk., < lat. ca.ite'Uum -

linnaviirustus), linnoitus, linna; sana esiintyy

useissa ranskalaisissa paikannimissä, esim. C-

L a f i t t e, C.-M a r g a u x (ks. n.)

.

Chateaubriand [satöbriiT] (ransk.), härän pa-

raasta kyljyksestä tehty pihvi.

Chateaubriand fsatObriii'], Frangols
Rene. Vieomte de (1768-1848), ransk. kir-

jailija ja politikko, .synt. 4 p. syysk. 1768 Saint-
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JIalossa. Isänsä kuoltua hän 1791 päätti toteut-

taa vanhan lempituumausa, nimittäin tutkimus-
retkeilyn Ameriik-
kaan. Kun C. ei mi-

tenkään ollut tieteel-

lisesti valmistautunut
tällaista matkaa var-

ten, ei siitä ollutkaan
mitään tieteellistä tu-

lusta. Mutta luonnon-
kauneus ja alkuperäi-

nen kansanelämä teki-

viit syvän vaikutuk-
sen hänen rikkaaseen
ja herkkään mieli-

kuvitukseensa, ja hä-

nen täältä saamansa
vaikutelmat kuvastu-
vat monivärisinä hä-

Chati-aulriand, ^p^ kaunokirjallisista

teoksistaan. Palat-
tuaan Ranskaan hän meni naimisiin rikkaan
tytön kanssa, josta myöhemmin tuli hänelle hyvä
ja uskollinen puoliso. Ensin tapahtumat erottivat
heidät toisistaan. C. nimittäin taas astui sota-
palvelukseen, tällä kertaa prinssien armeiaan,
haavoittui Tliionvillen taistelussa ja pakeni Eng-
lantiin. Täällä hän eli hyvin ahtaissa oloissa, elät-

täen itseään vaatimattomalla kirjallisella työllä
ja valmistellen sekavaa historiallista teostaan
„Essai sur les rgvolutions". Tätä teosta varten hän
luki vanhan ajan historioitsijoita, Rousseau'ta,
Alonte.^iluieu'tä ja A'oltairea. Hänen äitinsä
kuolema (170S) saattaa hänet jälleen kristillis-

mieliseksi. Uskonto ilmenee hänelle kauniina ja
lohdullisena unelmana, ja etupäässä senvuoksi
hän sitä kannattaa. Tätä hänen kantaansa edus-
taa hänen teoksensa „G6nie du ohristianisme",
joka on loistava kristinuskon apologia, epähisto-
riallinen ja epädogmaattinen, mutta sen sijaan
esteettinen. Jo 1801 hän oli julkaissut yliden
mainitun teoksen episodin, nimittäin kertomuk-
sen „Atala", joka yhdisti ameriikkalaisen luon-
non majesteetillisuuden kristinuskon kieltäy-

itiystä uhkuvaan ankaruuteen, tehden sen niin
loisteliaasti, että se herätti yleistä ihastusta.
C:n ympärille kokoontui ryhmä eteviä miehiä
ja naisia, jotka häntä ihailivat ja joiden seurus-
telu häneen vaikutti kehittäen ja virkistäen. Bo-
naparlen huomio kääntyi (j:iin ja hän nimitti

hiinet Rooman, sitten Wallisin lähetystön ensi-

mäiseksi sihteeriksi. Enghien'in herttuan mur-
han jälkeen C. jätti erohakemuksensa (1804).

Pari vuotta myöhemmin hän läksi matkalle itä-

maille. Tällii matkalla hän muun muassa kävi
Kreikassa ja Jerusalemissa ja paluumatkalla
Karthagossa ja Granadassa. Tämän matkan tu-

loksina olivat suuri uskonnollinen (jo 1802 aloi-

tettu) proosa-eepos „Les martyrs" (1809) ; sekä
runollinen matkakertomus „Ttinfraire de Paris
ä Jerusalem" (1811). C. kylmeni yhä enemmän
keisarinvallalle. Kun C. 1811 Akatemiaan valit-

tuna edeltäjästään M. J. Ch6nier'stä oli kirjoit-

tanut ankarasti moittivan muistopuheen, niin Na-
poleon, kun C. ei suostunut hänen korjauksiinsa,
kokonaan kielsi tämän puheen pitiimisen. Vuosi
ISll tietää C:n kaunokirjallisen toiminnan lop-

pua. C. siirtyy nyt Napoleonin vastustuspuo-
lueeseen, ja hänen leppymätön vihansa Napo-

leonia kohtaan puhkeaa esiin keisarin sortumi-
sen jälkeen 1814 ilmestyneessä pilkkakirjoituk-
sessa „De Buonaparte, des Bourbons, j. n. e.'",

jonka C. itse sanoi olleen Ludvik XVIIIdle ar-

meian veroisen. „Sadan päivän" aikana hän
tuli ministeriksi, sittemmin Ranskan paariksi.
Hänestä tuli ankarampi rojalisti kuin kuningas
itse, jonka kanssa hän joutui epäsopuun. Hänen
1820 julkaisemansa teos „Mfmoires, lettres et

piöces authentiques touchant la vie et la mort
du due de Ijerri" taas sovitti hänet kuninkaan
kcnssa. Mainittuna vuonna C. nimitettiin lähet-

tilääksi Berliiniin, sittemmin lähettilääksi Lon-
tooseen, valtuutetuksi Veronan kongressiin ja
1822 ulkoasiain ministeriksi, jona hän oli espan-
jalaisen sodan pääaiheuttajia. C:n ääretön itse-

rakkaus ja huikentelevaisuus saattoivat hänet rii-

taantumaan hallituksen kanssa ja hän liittyi rai-

voissaan liberaaliseen oppositsioniin. Heinäkuun
vallankumouksen aikana hän astui ]ioliittiseu

uransa kolmanteen kehityskauteen. Silloin hän
kielsi porvarikuninkaalta uskollisuuden valan,
py.^yi uskollisena Bourboneille, mutta oli saman-
aikuisesti suhteissa tasavaltalaisiin. Loppuiäl-
lään hän kirjoitti memoaarejaan („M6moires
d'outre tombe") ja eli ystävättärensä, M:me
KOeamier'n läheisy3'dessä. Tämän salongissa hän
oli nuoren Ranskan keskipisteenä ja epäjuma-
lana. Hänet haudattiin St. Malo'hon, meren
kalliokarille, ja mainittuun kaupunkiin Rans-
kan kansa liiinelle pystytti muistopatsaan.

Paitsi jo mainittuja teoksia C. julkaisi jou-

kon politiikkaa koskevia kirjoja, matkakerto-
muksia, sekä kaunokirjalliset teokset j.RenC'"

(1805) joka toi n. s. maailmantuskan (Welt-
schmerz) ransk. kirjallisuuteen ja joka kuvastaa
tekijän omaa rikkirevittyä ja ristiriitaista ole-

musta, lisäksi ..Les Natehez", joka kuten kerto-
mus ,.Atala" kuvaa tekijän Ameriikan luonnon-
kansojen parissa saamia vaikutelmia, sekä ro-

maania „Les aventures du dernier des Abencö-
rages'', jonka tapahtumapaikka on muinainen
Granada, ja joka kenties on C:n taiteellisesti

ehein tuote.

Per.soonallisuutena C. oli hyvin huikentelevai-
nen, samoin kuin politikkona. Epäilemättii hä-
nen luounonlaatunsa oli voittopuolisesti alakuloi-

nen. Hänestä on sanottu, että hän oli Byron
ennen Byronia. Mutta hän myöskin melkoisesti

liioitteli kärsimyksiään, ja hänen mielikuvituk-
sensa suurensi ne suunnattomiksi, niin että hän
katsoi itseään maailman onnettomimmaksi ihmi-
seksi. Taiteilijana C. oli suuri, hänen luonnon-
kuvauksensa ovat uhkuvat ja kiehtovan kauniit,

hänen sieluntilojen erittelynsä mieltäkiinnittä-

vät. Ranskan kirjallisuushistoriassa hänellä on
huomattava merkityksensä, hän kun on ransk.

rcmautismin esitaistelija ja tyypillisimpiä edu.s-

tajia sekä uudenaikaisen ja taiteellisen ranska-
laisen proosan luoja. C:ii teosten painoksista
ovat mainittavia: hänen itsensä julkaisema [lai-

nos „()euvres complPtes" (1820-31, 31 nid.), sekil

Sainte-lieuven toimittama (1859-61, 12 nid.).

[Villemain, ..Chateaubriand, sa vie. ses ^erits"

(Par. 1858, 2 nid.) ; Sainte-Beuve, ,,rhat. et son

groupe litteraire sous IVmpire" (Par. 1860, -^

nid., o:s painos 1873) ; de Leseure, „f'liateaiibri-

and" (Par. 1902) ; PailhCs, „C., sa femme et ses

amis" (Bordeaux 1896) ; Maurel, ..Essai sur C."
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(Par. 189S) ; G. Bertrin, .,La sincörite religieuse

de C." (Par. 1899) ; BirS, ,.Les derniercs annöes
de C.; 18;iO-lS48" (Par. 1902) : Lady Blenner-
hasset, ,,Chateaubriand" (Mainz 1902) ; Giraud,
„Chateaubriand. litudes littfiraires" (1904).

J. B-l.

Chateaubriaut fsalöbriu'], arrondissementin
pääkaupunki Länsi-Ranskassa, Loire-införieuren
departementissa, Nantes'in pohjoispuolella, Ch6-
ren varrella, 5,945 as. (1901). Harjoittaa soke-

rin, liköörin ja koneitten valmistusta sekä vilja-

ja karjakauppaa. — Täällä Henrik II antoi re-

1'ormeerattujen oikeuksia koskevan julistuksen

kesäk. 27 p. 1551. (V. v. F.)

Chateau Cambresis [sato' kabrezV], kaupunki
Pohjois-Kanskassa, tunnettu rauhanteosta, joka
siellä suoritettiin huhtik. 2 ja 3 p. 1559 toiselta

puolen Ranskan ja toiselta puolen Englannin,
Savoijin ja Espanjan välillä. Siinä Ranska sai

vahvistetuksi omistusoikeutensa jo ennen valloit-

tamiinsa Jletziin, Touliin ja VerdunHin sekä
Calais'u. JIuut vallat antoivat takaisin valloi-

tuk.sensa. K. O. L.

Cliäteau-Lafitte [satö'-lafi't], linna ja kuu-
luisa. 70 ha laaja viininviljelys Gironden depar-
temeutis^sa Ranskassa, tunnettu parhaisiin medoc-
lajtihin kuuluvista viineistään.

Chäteau-Margaux [satö'-margö'], kauppala ja

linna Ranskassa Gironden departementissa, Bor-

deaux'n pohjoispuolella; tuottaa erinomaista
punaviiniä.
Chatham [isiitsm] ks. P i 1 1.

Chathaui-saaret (lsät3m], brittiläinen saari-

ryhmä Tj"ynessä valtameressä, LTuden Seelannin
itäpuolella" 43° 50' et. lev. 117° 1. pit., 971 km=,
399 as. (1906), joista 197 eurooppalaista, muut
saaren alkuasukkaita maoreja. Suurin saari,

Chatham 1. Warekauri, on n. 936 km. muut (Pitt

1. Rangihaute, Kangatira y. m.) ovat pieniä.

Ilmasto on kylmempi kuin Uudessa Seelannissa,

mutta siitä huolimatta ovat kasvi- ja eläinmaa-
ilma molemmissa samankaltaisia. Täällä viih-

tyy eteiäi.sen pallonpuoliskon eteläisin palmu
(Eentia sajiida). Pääelinkeinona on karjan-

hoito; saarilla hoidetaan 66,000 lammasta ja

450 nautaeläintä. Kalastus ja valaanpyynti ovat
myös tärkeitä tulolähteitä. — V. 1791 Broughton
löysi saaret, joita hänen mukaansa myös nimi-

tetään Bro ugh töni n-s aariksi.
(V. V. F.)

Chatham-valo [isätom-]. merkkivalo, joka saa-

daan aikaan puhaltamalla liekkiin hartsijauhetta

tai hartsi- ja magnesiumjauheen seosta.

Chatillon fsatijö'], usean Ranskan kaupungin
nimi. Suurin näi.stä on arrondissementin pää-

kaupunki C.-s u r-S eine, C6te-d'0rin departe-

mentissa, Seinen varrella, 232 m yi. merenp.,

4,807 as. (1901). Linnanraunioita ja rautavali-

moja. V. 1814 helmik. 5 — maalisk. 19 p. oli

täällä koolla kongressi, jossa Napoleon Bona-
parte ja liittoutuneet neuvottelivat tulematta
kuitenkaan mihinkään lopputulokseen. Marrask.
19 p. 1870 taistelivat C:ssa keskenään Ranskan
vapaaehtoiset ja Saksan sotajoukot.

Chatrian [satriä'] ks. E r c k m a n n-C h a t-

r i n n.

Chattanooga [tsnt3nu'g3], kaupunki Yhdys-
valtain Tenesseen valtiossa, purjehduskelpoisen

Tenessee-joen varrella, 30,154 as. (1900). Yli-

opisto. Sulattoja, valimoja, valssipajoja, myl-
lyjä y. m. Käy vilkasta puu-, rauta- ja kivihiili-

kauppaa. — Täällä tasavaltalaiset Grantin joh-

dolla voittivat Braggin johtamat liittolaiset

marrask. 22-25 p. 1863. (Y. v. F.)

Cliatterton [tsuistan], Thomas ( 1752-70)

,

engl. runoilija, .,Bristolin ihmelapsi", sepitti 1768
uuden Bristolin sillan vihkimisen johdosta ru-

non, jota sanoi 1400-luvulla eläneen munkki
RoNvleyn tekemäksi. Tämän runon menestys kii-

hotti C;ia jatkamaan, ja hän lähetti Sir Horace
Walpolelle uusia tämänkaltaisia runoja pyytäen
niitä painattamaan. 'U'. oli jo aikeissa niitä jul-

kaista, kun Gray ja Mason hänelle huomauttivat,
että ne eivät olleetkaan oikeita. Lontoossa, jonne
C. oli muuttanut, levisi pian huhu, että C. oli

väärentäjä, ja kun hän lisäksi oli joutunut talou-

delliseen ahdinkotilaan, niin hän myrkyllä päätti

päivänsä. C. oli lisäksi kirjoittanut traagillisen

,,interludiumin" ,,Aella", murhenäytelmän ,,God-

\vyn", jotka hän niinikään sanoi munkki Row-
leyn kirjoittamiksi, Hastingsin taistelua käsit-

televän eepoksen ja runoelman ,,The Dethe of

Syr Charles Ba\vdin". — C:n traagillista kohta-

loa on Alfred de Vigny käsitellyt näytelmässään
„Chatterton" (1837). — Täydellisen painoksen
C:in teoksia julkaisi Lontoossa 1803 Southey,

joka, kuten kaikki muut „lakistit", pani Criin

suurta arvoa. [Elämäkertoja: Davis (Lont. 1806),

Dis (Lont. 1837), Wilson (Lont. 1869), Helene
Richter (Wien 1900). — vrt. Georges, „New Jaets

relating to the C. familv" (Lont. 1883).]

J. Hl.
Cbatterton-seos [tsät3i3n-J, eristäjäaineena

telegrafi-, sähkö- y. m. johdoissa käytetty seos,

joka tehdään 2 osasta guttaperkkaa. 1 osasta

hartsia ja 1 osasta tervaa.

Chaucer [tsös3j, Geoffrey (ii. 1340-1400),

Englannin suurin runoilija ennen Shakespearea,

syntyisin Lontoosta : isä

oli viinikauppias, jolla

oli yhteyttä hovin kans-

sa. Poika sai hyvin huo-

lellisen kasvatuksen. V.

1357 hän oli Edvard
III:n pojan Lionelin

puolison, Elisabetin,

hovipoikaua. V. 1359

hän otti osaa Ranskan
sotaretkeen, joutui mai-

nitussa maassa sotavan-

giksi, mutta lunastettiin

vapaaksi (1360). Palat-

tuaan kotimaahan hän
sai hovissa kamaripalve- Geoffrey Chaucer,

lijan paikan, saavutti

Edvard III;n luottamuksen ja sai häneltä pienen
vuotuisen eläkkeen. C. oli naimisissa todennäköi-

sesti v:n 1366 vaiheilta, mutta avio ei näy olleen

onnellinen. V. 1374 kuningas myönsi hänelle

tuopillisen viiniä päivässä, mikä myöhemmin
vaihtui lisäeläkkeeseen. Samana vuonna C. sai

tullintarkastajan paikan Lontoossa sekä John
Giiuntilta, Lancasterin herttualta, 10 punnan
vuotuisen eläkkeen. V. 1372-84 hänet lähetettiin

seitsemän eri kertaa valtiollisia asioita ajamaan
Italiaan ja Ranskaan. Italiassa hän kävi pari

tai kolme kertaa ja tutustui silloin perinpohjin

tämän maan kirjallisuuteen. Todennäköisesti hän
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ensimäisellä Italiau-matkallaan persoonallisesti

tutustui Petrarcaan ja Boccaccioon. V. 1386 hän
oli muutaman kuukauden aikana Kentin edus-

tajana parlamentissa. S. v. hän joutui Richard
IT:n hallinnon aikuisten mullistusten uhriksi,

menetti aikaisemmin saamansa tuUivirat ja suis-

tui köyhyyteen. Hänen täytyi myydä eläkkeensä,

h.-inkkiakseen itselleen leipää. V. 1389 hän kui-

tenkin sai Kichard II:lta uuden eläkkeen sekä

tynnyrin viiniä vuodessa, mutta taloudellinen

ahdinko näyttää kuitenkin vaivanneen C:ia aina

v:eeu 1399, jolloin Henrik IV, heltyneenä C:n

runosta „Chaucer's compleint to his purse", mel-

koisesti lisäsi hänen vuotuista eläkettään. Kohta
tämän jälkeen C. kuoli, todennäköisesti 25 p.

lokak. ilän haudattiin Westminster Abbey kirk-

koon siihen kulmaan, joka myöhemmin on saanut

nimekseen „the poets' corner".

C:u runollisen tuotannon saattaa jakaa kol-

meen ajanjaksoon, joista ensimäinen lankeaa

vv:n 1365-73 väliin. Tällöin hän oli ranskalaisten

jäljittelijä. Hänen ensimäinen Italian-matkansa

1373 aloittaa hänen toisen kirjallisen, v:een 1385

uloUuvan kehityskautensa. Tällä ajalla C. käytti

kirjallisina malleinaan italialaisia, vaikka hän
ei suinkaan orjallisesti heitä seurannut. Kolmas
jakso, 1385-1400. tietää C:n omintakeista, mal-

leista ja jäljittelystä vapaata runoilijakautta.

Vanhin C':n runoista, jonka syntymävuosi tun-

netaan, on hänen 1369 kirjoittamansa, John
Cnuutin puolison kuolemaa valittava runoelma
..The Book of the Duchesse" eli „Chaucer's Dream".
C:u ensimäisen jakson tuotteisiin kuuluu myös
Guillaume de Lorris'n ja Jean Cloi)inelin ,,Le

roman de la rose" runoelman alun englanninkieli-

nen käännös. C. lienee kääntän3't ainoastaan

noin 1,705 säettä. Tämän jakson muut runotuöt-

teet ovat n. s. „C:n aapinen", jonka esikuvana
or. ollut ransk. Guilevilen ,,P61erinage de la vie

humaine" ja jonka nimi jolituu siitä, että jokainen

säkeistö alkaa jollakin aakkosella, ainoastaan W
kirjain puuttuu C:lta, kuten myös alkuperäisestä

runosta ; lisäksi „The Compleynt unto Piti?",

joka kertoo, miten „Sääli" on kuollut, minkä
vuoksi kaunottaret eivät enää tunne sääliä onnet-

tomia rakastuneita kohtaan. — Toisen jakson

alkuun on cpiiilemättä asetettava runoelma „The
Lyt of Seintc {^HMle" (esipuheesta päättäen kirjoi-

tettu 1374). Tämä C:n legenda osoittaa selvästi

Danten ,,Djvina Comnu'dian" vaikutusta. Se
liejikii muuten maallisen elämän halveksimista ja

taivaallisen lohdutuksen kaipuuta. V:n 1374

tapahtumien sekä ammattinsa johdosta runoilija

taas palasi maailman hyörinään. Ihiomnttavim-
nial tämän jakson muista kirjallisista tuotteista

ovat Boetiuksen ,,Consolatio pliilosophise" teoksen

käännös, ja romaani „Troilus and Criseyde", jonka
esikuvana oli Boccaccion „Filostrato" ; lisäksi

erästä senaikuista häväistysjuttua käsittelevä

runo ,.The Compleynt of Mars"; nuoren kunin-
kaan solniiman avion johdosta 1382 kirjoitettu

,,Par!cnii'iit of Foules", joka on hänen parluiita

ruuoelmiaan, Toi.sen tuotantokantensa lopulla

C. virkistykseksi virkatoimien ohella kirjoitti

allegorisen runoelmansa ,,The House of Fame". —
C:n kolnuinnen tuotantokauden päiiteokset ovat
,,Tlie Legend of good Women" ja „Canterbury
Tales". Nämä molemmat kirjalliset tuotteet ovat
n. s. kehyskertomuksia (ks. t.). Mainitun legen-

dan kertomuksia sanotaan alkuperä isesti olleen

20, mutta meidän päiviimme ei ainakaan ole säi-

lynyt useampia kuin 10. Näiden runollisten ker-
tomusten läliteinä C. käytti Ovidiukscn teoksia.

Vergiliuksen ^Eneis-runoa, Liviusta ja keskiaikai-
sia lat. kirjailijoita, tosin hyvin vapaasti, pai-

naen kertomuksiinsa aito englantilaisen leiman.
C:u kuuluisin runoteos on hänen ruuollinen ker-

tomussarjansa „Canterbury Tales". Nämä ker-

tomukset ovat kirjoitetut samaan tapaan kuin
Boccaccion .,Decamerone" sarja, vaikka ne suun-
nittelultaan ja vaihtelevaisuudeltaan ovat B:u
teosta etevämmät. Mainitun runollisen kertomus-
sarjan prologissa kerrotaan, miten kauniina
htihtikuun-päivänä eräässä Lontoon ravintolassa

kohtasi toisensa joukko eri yhteiskuntaluokkiin
ja aiTimatteiliin kuuluvia naisia ja miehiä, jotka
kaikki seuraavana päivänä aikoivat lähteä pyhiin-

vaellusretkelle Canterburyyn Thomas Becketin
haudalle. Tämä prologi on kirjoitettu erinomai-
sen havainnollisesti ja hienon sukkelasti, ja se

esittää runoelman eri henkilöt. Pyhiinvaeltajien

kirjavaan joukkoon liittyy leikkisä ravintolan-

isiintä, joka ehdottaa, että jokaisen sekä meno-
että paluumatkalla tulee kertoa pari kertomusta,
joten kertomuksia ruuoilijan alkuperäisen suun-
nitelman mukaan olisi karttunut enempi kuin
120. C. ei kuitenkaan ehtinyt runoilla enem-
pää kuin 24 valmista kertomusta. — Yhtä vaih-

televia kuin nämä pyhiinvaeltajat, ovat myös
heidän kertomustensa ailiret. Englannin kansan-
elämän kuvaukset, joita höystää voimakas, joskus

karkeanlainen huumori, vuorottelevat hienon
])ateettisten kertomusten kanssa, ja eri henki-

löiden välinen dramaattisen vilkas vuoropuhelu
tuo tuon tuostakin esiin erinomaisen sattuvia
kulttuurihistoriallisia piirteitä.

C:n teokset osoittavat yleensä, että hänellä oli

laajat tiedot, mutta samalla monenlaisen seurus-

telun kautta hankittu rikas ihmistuntemus. Hä-
nen havaintokykynsä oli mitä tarkin. — Paras
C:n teosten laitoksista on Skeatin 6 nidoksinen
painos v:lta 1894-95 (0.\ford). C:n teoksen ..Can-

terbury Tales" on etevästi kääntänyt saksaksi

Ilertzberg (1866). [ten Brink, „Chaueer-studien"'

(1870) , ..Chaucers Sprache und Verskunst"
(1884) ;

..Gesehichte der engl. Litteratur" (II. 1,

1889) : Lounsbury, ..Studies in Chaucer, his life

and «ritings" (1891) : Paul, ,,Grundriss der

germ. Philologie"; Wiilker. ,,Oescliiclite der engl.

Literatur" (1906), I, s. 146-179.] J. III.

Chauci ks. K h auki t.

Ghauffeur [soffu'i-J ks. S o f f ö ö r i.

Chauliac /snlju'k], G u y de (s. vähän ennen
1300) ransk. lääkäri, kotoisin Cauliacou kylästä

.\uvergnesta. toimi sittemmin aikansa etevim-

piinä kirurgina LyonMssa ja AvignouMssa. Hänen
kirjoittamansa ,,Chirurgia parva" ja ..C. magna",
olivat vuosisatojen kuluessa ansiokkaina osviit-

toina liiiiketietei'!! harjoittajille.

Chaulnioogra-öljy /tsnlmunra-J, kellertävä tai

ruskea, hiukan eltaantuneen hajuinen rasva;

sulani. -p. 35-40°, liukenee kloroformiin, bentso-

liin ja rikkihiileeu, osittain alkolioliin ja eette-

riin. Saadaan erään Taka-Inf iasla kotoisin ole-

van (itpiocardiii odoraia nimisen ])ensaskasvin

siemenistä. (Mjyä käytetään Ktelä-Aasiassa ylei-

sesti lääkkeenä ihotauteja vastaan. Viime vuo-

sina sitä myös on ruvettu käyttämään Euroo-
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]);i^s;> (Oleinii giinocaidieB). Se sisältää noin 12 <yc

g y n (I k a r d i h a p p o a. (W. B.)

Chaumette [some'l]. P i e r r e-6 a s p a r d
(1763-94), ransk. vallankumousmies. Oli innok-
kaasti osallisena syyskunn murhissa ja vallau-

kumoustuomioistnimen perustamisessa : tuli Pa-
riisin kommuunin prokuraattorina kuuluisaksi
toimenpiteistään, joiden tarkoituksena oli edis-

t:iä hyviä tapoja. Kobespierren vihoihin joudut-
tuaan päätti päivänsä mestauslavalla ystäviensä
hebertistien mukana.
Chaumont-en-Bassigny fso}nö'tn-basuiji'J, kau-

punki Haute-Marnen departementissa, 324 m yi.

mercQp. : n. 12,000 as. Vilkas rautateollisuus.
— JIaalisk. 1 p. 1814 liittoutuneet vallat (Eng-
lanti. Itävalta, Preussi ja A'enäjä) tekivät C:ssä
sojiimuksen Napoleon I:tä vastaan.
Chaussee [sosv'} ks. Viertotie.
Chausson [sosö'], Ernest (1855-99), ransk.

säveltäjä, etenkin soitinmusiikin ja oopperan
alalla huomattu, Massenet'n ja Cfsar Franckin
oppilas. /. K.

Ch.a.nta.nqna. [ts3lö'!cu3], pieni huvilakaupunki.
samannimisen järven rannalla New Yorkin val-

tion länsiosas.sa. jonkun matkaa Buffalosta, tul-

lut kuuluisaksi siitä vali.stusliikkeestä, ,.yliopis-

ton laajennuksesta" (University extension), joka
täällä alkuunpantuna levisi muihinkin valtioi-

hin. C:n periisti 1874 muuan yleisen kansanvalis-

tuksen korottamista harrastava seura, jolla oli

jäseniä kaikkialla Pohjois-Ameriikassa. Vuosit-

tain kokoontuu sinne tuhansittain miehiä ja nai-

sia kartuttamaan tietojansa yleissivistävien esi-

telmien avulla, joita yliopistojen opettajat pitä-

vät, sekä viettämään aikansa jalostavissa huvi-

tuksissa. Samanlaiset kurssit ovat meillä tunne-

tut ..lomakurssien" nimellä. [vrt. aikakausk.
..Aika". 1909, siv. 5.54-559.] O. M-e.

Chauveau [sov<j'J, Jean Baptiste Au-
gust e is. 1827), ransk. fysiologi, toimi ensin
professorina Lyon'issa, jossa 1875 tuli eläiulää-

kärikoulun johtajaksi ; oli sitten Eanskan kaik-

kien eläinlääkärilaitosten ylitarkastajana ja tuli

1886 vertailevan patologian professoriksi Parii-

sin luonnontieteelliseen museoon. Hänen tärkein
teoksensa on: ,,Trait6 d'anatomie comparöe des

animaux domestiques". .1/. 0-B.
Chauvinismi ks. S o v i n i s m i.

Chavanne [sava'n], Joseph (1846-1902),

maant. kirjailija ja matkailija. Kävi 1867-69

Ameriikassa ja Pohjois-Afrikassa, 1884 Kongo-
valliossa ja toimi v:sta 1886 Buenos Airesin
hydrografi.sessa laitoksessa. Paitsi matkaselos-
tuksiaan C. on julkaissut klimatologisia tutki-

muksia ja karttateoksia. HV. S-m.)
Chavannes fsai'(i'n], P u v i s de, ks. P u v i s

de Chavannes.
Check ftsrkj (engl. ; ransk. cliequc) ks.

S e k k i.

Cheddar-juusto ftseds-J. eräs juustolaji, joka
on saanut nimensä Somersetin kreivikunnassa
Englannissa sijaitsevasta Cheddarin kylästä, ks.

Juusto.
Chef /.v(f/ (ran.sk.. < lat. rn;)H< = pää), pääl-

likkö, johtaja.

Chei-d'oeuvre [iedö'rr] (ransk.). mestariteos,

päjiteos.

Cheimatobia brumata, hedelmäpuu-
lumimittari, pakkasperhonen. Koi-

51. P.ninetlu =«/,o09.

ras ja naaras hyvin erilaisia. Koirak.sen siivet
tavallista kokoa; etusiipien ruskeanharmaassa
yläpinnassa vuorottain tummempia ja vaaleam-
pia poikkijuovia, takasiivet vaalean kellanrus-
keita, epäselvästi poikkijuovaisia. Siivenkärkien
väli n. 30 mm. Naaraksen siivet surkastuneet
aivan lyhyiksi, valkeanharmaiksi, ruskeajuovai-
siksi tyngiksi. Ruumiin pituus n. 7 mm. Toukka
10-jalkainen, vihreä tai kellertävä, sen pinnassa
valkeita tai valkeankeltaisia, kapeita pitkittäis-

juovia, pää vihreä tai tummanruskea; pituus
täysikasvaneena 25 mm. Kotelo lepää maassa
ohuessa kotelokopassa, joka ulkopuolelta on maa-
hiukkasten peittämä. Täysinkehittynyt perho-
nen esiintyy harvinaisen myöhään, syys- ja loka-
kuussa. Toukka vahingoittaa keväällä hedelmä-
puiden ja yli|)äänsä kaikenlaisten lehtipuiden ja

pensaitten silmuja ja lehtiä, niin että ne voivat
jäädä täydellisesti lehdettömiksi. Toisen, hyvin
läheisen lajin, k o i v u 1 u m i m i 1 1 a r i n (C.

horeala) toukka vahingoittaa samoin etupäässä
koivumetsiä. ks. T u h o h y ö n t e i s e t. E. R.
Cheiranthus cheiri k s. Kultalakka.
Chelcicky [heUsi'tskiJ, Petr(n. 1390-1460),

uskonnollinen uudistaja, oli .syntyisin Etelä-Böö-
mistä; lähti hussilaisen liikkeen viehättämänä
Praagiin, mutta kauhistuneena siitä voitosta,

jonka hussilaiset Vysehradissa 1420 olivat hir-

veällä verenvuodatuksella saaneet vihollisistaan,

vetäytyi yksinäisyyteen tilalleen ja kirjoitti

siellä m. m. ..Postillan" ja „U.skon verkon"
(SietViery). "Uskonnollisissa mielipiteissään hän
on Wiclifin ja Hussin vaikutuksen alainen, mutta
huomattava hä,n on ajattelijana moraalin ja

ybteiskuntakysymysten alalla. Kaiken mikä on
ihmisten keksimää — kirkolliset ja valtiolli.set

laitokset — hän hylkää. Luopumukseen ensi-

mäisten kristittyjen ihanteista on syynä kirkon
yhtyminen valtioon. Valtio on todelliselle kristi-

tylle vain välttämätön paha. Hänen ei sovi käyt-

tää hyväkseen maallista valtaa, vaan nöyränä
sietää vääryyttä, ei voimakeinoilla vastustaa
pahaa eikä kostaa. Varsinkin Ch. saarnaa sotaa

ja sotalaitosta vastaan. Kristittyjen joukossa ei

tule olla eri säätyjä, vaan vapaus, tasa-arvoi-

suus ja rakkaus. Ch:n opilla oli suuri vaikutus
Böömin ja Määrin veljeskuntiin (ks. t.).

J. J. M.
Chelidonium majus, keltamo, unikkojen

heimoon kuuluva yrtti, jolla on päätöpariset leh-

det. 4-lukuiset. keltaiset kukat, 1-lokeroinen litu-

mainen kota. Kasvin helakankeltaista, kitkerän-

ja jjoltlavanmaknista maitiaisnestettä kiiytetään

syyliä vastaan. Kasvaa lehdoissa, kallionpenger-

millä, asuntojen nurkissa maamme eteläosissa.

Chelifer ks. K i r j a s k o r p p i o n i.

Chelles'iläinen ajanjakso [spllilfiinenj, arkeol.,

Seine et llarnen departementissa. Ranskassa.

Chelles'in lähellä olevan löytöpaikan mukaan
nimitetty varhaisemman I. paleoliittisen kivi-

kauden eiisimäinen ajanjakso, nähtävästi vas-

taava jääkaudella sattunutta aikaisinta läm-

mintä kautta ja n. s. Neanderthalin ihmisrodun

aikaa. .Alkuaan siitä on käytetty nimitystä

..Acheuleeii". jolla kuitenkin nykyään merkitään
(Mortillefn nmkaan) toista paleoliittista ajan-

jaksoa, (ks. Esihistorialliset ajan-
jaksot). J. A-io.

Chelonia ks. Kilpikonnat.
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Chelsea [tselnij. 1. Kaupunginosa Lontoon
länsiosansa Tliames-joen vasemmalla rannalla, n.

100,000 as. Kuuluisa Pyh. Luukkaan kirkko
{14:nneltä vuosis.), kasvitieteellinen puutarha,
sairashuone ja 2 opettajaseminaaria. Thomas
C a r 1 y 1 e (ks. t.) asui täiiUä kauan. vrt. Lon-
too. — 2. Kaupunki Yhdysvaltojen Massachu-
settsin valtiossa, Bostonin teollisuus-etukau|iuuki,

37,270 as. (1905). Kumi- ja metallitavaratehtaita.

\V. S-m.
Chemise [stniz] (ransk.), paita.

Chemisette [smize't] (ransk.), paidan rinnan-

edus; rintamus naisten vaatteissa.

Chemnitz [kem-], Saksin kuningaskunnan jär-

jestyksessä ensimäinen tehdas- ja toinen kauppa-
kaupunki C:n-joen varrella, 272,314 as. (1908;
vuotuinen väenlisäys 2,7%), sijaitsee 307 m yi.

raerenp. ja on ll;n rautatielinjan risteyskohta.

C. harjoittaa suurenmoista suurteollisuutta ja

se on, läheisyydessä olevien naapurikaupunkien
kasvaessa siihen kiinni, laajentunut suunnatto-
masti. Kaupungin vanhoista rakennuksista mai-

nittakoon korkealla tornilla varustettu raati-

huone ja goottilaiseen tyyliin rakennettu Pyh.
Jaakopin kirkko, uudemmista teatteritalo, uusi

raatihuone, ktiuppaopisto ja monet teollisuuskou-

lut ja -opistot. C:ssä on usean keskusviraston,

tuomioistuimen ja maaoikeuden sija. Kaupungin
ympäristössä on mouta tiheästi asuttua teollisuus-

kylää. Kauppaa edistävät pörssi, valtiopankin
haarakonttori ja monta muuta pankkia. Teolli-

suus (1.450 tehdasta ja 61,580 työmiestä 1909)

on etupäässä kone-, puuvillakehruu- ja kutomo-,
trikoo- ja sukkateollisuutta. Vienti- ja tuonti-

arvio nousi (1905) yli 20:n milj:n. — C. (vanhin
muoto K a m i n i z i) on kehittynyt 1136 rakenne-
tusta luostarista. V. 1143 se sai kau]ipaoikeudet.

Saatuaan v. 13.57 valkaisumouopolin se alkoi har-

joittaa vilkasta teollisuutta, mutta rappeutui 30-

vuotisen sodan aikana. Vasta vuosien 1770:n ja

182U;n jälkeen, kangaspainon ja koneteollisuuden
alettua, se taas vaurastui. ir. S-m.
Chemnitz lieon- j 1. K e m n i t z. 1. Martin

C. (1522-80), saks. jumaluusoppinut. Hyvillä
tiedoilla varustettuna C. otti vaikutusvaltaisesti

osaa aikansa jumaluu-sopillisiin taisteluihin ja

on yksi viimeisen luterilai.sen tunnustuskirjan,
Sovintokaavan (ks. t.) (Formula roncordia;)

tekijöitä. Myöskin käytännöllisenä kirkon mie-
henä, Braunsch\veigiu superintendenttinä, C.

toimi tarmokkaasti uskonpuhdistuksen liyväksi.

Hänen tärkeimmät jumaluusopilliset teoksensa
ovat: „De duabus naturis in Christo"' (1570) ja

„E.\ameu eoncilii tridentini"' (1505-73), jälki-

mäinen etevin katolisen kirkko-opin kritiikki,

mitä uskonpuhdistuksen ]niolelta kirjoitettiin.

Jumaluusopissa O. oli villittävällä kannalla aito-

luterilaisten ja filippistien välillä. E. K-a.
2. Bogislaus von C. (1605-78), ed:n pojan-

poika, historiankirjoittaja, syut. Stettinissä, meni
Hollannin ja sitten Ruotsin palvelukseen ja otti

osaa 30-vuotiseen sotaan, sekä julkaisi 1040 kei-

saria vastaan suunnatun kirjan ,,De ratione sta-

tus in impcrio nostro romanogermanico". Kris-
tiina kuningatar teki hänet valtakunnan histo-

rioitsijaksi, jona kirjoitti teoksensa „Der kiinig-

lich schnedische in Deutschland gefiihrte Krieg"
(1048-53, uusi painos 1855-59), ja korotti hänet
aatelissäätyyn. K. O.

Chemnitzer, Ivan Ivanovits ks. II e m-
n i t s e r, 1. I.

Chemotaxis, fysiol., vapaasti liikkuvan orga-
nismin liike kemiallisen ärsykkeen vaikutuk-
sesta. Ilmiötä sanotaan positiiviseksi
e:ksi, milloin organismi liikkuu ärsykkeeseen
päin, negatiiviseksi, milloin se liikkuu
siitä poispäin. Engelmann ensin osoitti, että eräät
bakteerilajit kerääntyivät happilähteiden, esim.

vihreän leväsolun, ympärille. Sitten Pfeffer huo-
masi, ettii omenahappo vaikutti ärsykkeenä
saniaisten, ruokosokeri lehtisammalten siittiöi-

hin. Tärkeätä on, että ihmisen ja korkeampien
eläinten valkeat verisolut suhtautuvat positiivi-

sesti kemotaktisesti bakteerimyrkkyihin. Tämä
on syynä märkänemiseen ja taudinsiementen
tuhoutumiseen. (J. A. W.J
Chemulpo [tse-] ks. T s e m u 1 p o.

Chenier [senjCj. 1. A n d r e C. (1762-94),

ransk. runoilija, synt. Konstantinopolissa. C:n
äiti oli neroUinen ja

ka,unis kreikkalaisnainen

Santi-THomakan sukua.

Vallankumouksen myrs-
kyisinä aikoina ('. kiin-

nitti huomiota puoleensa

valtiollisilla kirjoituksil-

laan, joita oli esim.:

.,Avis aux Frangais sur

leurs vöritables ennemis"
(1790), jossa ilmenee
intohimoinen vapauden-
rakkaus ja vallan-

kumouksellisten aattei-

den puoltaminen, mutia
samalla vallankumouk-
sen liioittelujen ja vää-
rinkäyttöjen kammok-
suminen. Tehtyään 1792 .,Journal de Paris"
lehdessä julkisen hyökkäyksen jakobiinejä vas-

taan ja jouduttuaan näiden vihan esineeksi,

hän jonkun aikaa oli pakosalla Versailles'issa:

sieltä Pariisiin palattuaan hän joutui vangiksi

ja heinäkuun 25 p. 1794, kolme päivää ennen
Robespierren sortumista, mestaus])ölkylle.

C:n sivistys perustuu kokonaan klassilliseen

muinaisuuteen. Hänen Icmpirunoilijansa olivat

Theokritos, Tibullus ja Propertius. C:n bvikn-

liset runot ovat hienoja, siroja laatukuvia;
elegiat kuvaavat runoilijan rakkauden ja ystä-

vyyden tarvetta : epistoloissaan hän puhuu siitä

korkeasta lennosta, johon hänen neronsa aikoi

kohota. Hänen runoutensa kauneimmat kukat
ovat hänen oodinsa. C:n eläessä painettiin

ainoastaan kaksi hänen runoansa, nimittäin ..Le-

jeu de paume" ja ,,Sur les suisses revoltfs". Hä-
nen jälkeenjättämiänsä runoja, joista monet ovat
katkelmia, julkaisi osaksi H. de Latouche. joka

on kirjoittanut ansiokkaan tutkielman C:sta.

Kriitillisen painoksen C:n teoksia julkaisi Becq
de Fouquieres (lSf.2. 1872. 1882, 1888). Uu.sin

painos on Guillard'in toimittama (1899, 2 nid).

[H. de Latouche. ,..N'otice sur lii vie et les ouvra-

ges d'Andrf> Chönier" (1844) ; Todeschini, ,,l5tude

sur Andrf Chf-nier" (1891) ; Rouquet, .,Les CM-
uier", (1891) ; Haraszti, „La po6sie d'Audr6 C.""

(1892) : Glachant, „Andr6 C." (1902) ; Faguet,.

..Andrei C." (1902).

2. M a r i e Joseph C. (1704-1811), edellisen

A. Cht^nier.
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veli, Rauskau vallankumouksen kuuluisin näy-
telmiUikirjoittaja. Ei ollut lahjoiltaan veljensä
veroinen. Hänen ensimäiset draamansa epäonnis-
tuivat kokonaan. Sitävastoin hänen näytelmänsä
„Charles IX" (1789) saavutti täydellisen menes-
tyksen, vaikka se draamana ja runoteoksena on
sangen heikko. Mutta yleisö huomasi tai luuli

huomaavansa sen säkeissä kosolta viittauk.sia

päivän tapahtumiin. Kun tämä näytelmä julais-

tiin, omisti tekijä sen Ranskan kansalle, „vapaan
miehen teoksena" „vapaalle kansalle". C:n seu-

raavat näytelmät ovat: „Henri VIII" (1791), „Ca-
las" (1791), „Caius Graechus" (1792), „Timol6on
(1794). Viimemainitussa näytelmässä Robes-
pierre oli huomaavinaan hyökkäyksen itseään
vastaan ja kielsi sen esittämisen. C:n muista
kappaleista esitettiin „Tib6re", hänen paras näy-
telmänsä, vasta pitkän aikaa hänen kuoltuaan
saavuttamatta menestystä. V. 1804 C. koetti

päästä Napoleonin suosioon, nä}'telmällään ,,Cy-

rus", ]oka sisälsi paljon viittauksia Napoleonin
tekoihin. Mutta Napoleon vastaanotti tämän
imartelua hyvin epäsuosioUisesti, ja loukkaan-
tunut tekijä muuttui taas tasavaltalaiseksi. Dra-
maatikkona C. on sangen heikko. C:n kootut
teok.set julkaisi Arnault (1824-26, 8 nid.) ; nii-

hin kirjoittivat johdannon ja selityksiä Daunon
ja Lemercier. [W. Kiichler, ,.M. J. Ch^niers dra-
matische und lyrische Dichtung" (1900) ; Lieby,

„Ktude sur le th^ätre de M. J. Chgnier" (1902).]

J. n-i.

Chenille [sonVj] (ransk.), tupsureunainen
nauha, jommoisia käytetään kuteeksi n. s. che-

nille-kudoksissa. Niimä nauhat valmistetaan ku-
tomalla siten, että kaiteeseen pujotetaan neljä

loiniilankaa aina yhteen piinrakoon, jonka vie-

ressä jätetään 6 tai 8 piiurakoa tyhjiksi. Ku-
toessa muodostuu nyt loimetlomalle paikalle tyh-

jien piinrakojen kohdalla pitkiä kudejuoksuja.
Kun kangas sen jälkeen jiitkin pituuttaan leika-

taan halki kaikkien muodostuneiden välipaikko-

jen keskeltä, muodostuvat mainitut tupsureunai-
set nauhat. Näitä nauhoja voi käyttää kuteena
joko sinänsä tai kierretään ne ennen käytäntöä
ja saattavat ne olla monivärisiäkin riippuen aina
käytännön tarkoituksesta. Kun nauhaa käyte-
tään kuteena kaksivartisessa kankaassa, muo-
<Iostuu molemmilta pinnoiltaan nukkainen kangas.

E. J. S.

Chenopodium ks. S a v i k k a.

Cher [särj (ransk.), rakas, armas. Mon [mö]
cher (miesp.), ma c h g r e (naisp.), rakkaani,
armaani.
Cherbourg [sarbfi'ij, ])iirikunnan pääkau-

punki, lujasti linnoitettu sotasatama ja kylpy-
paikka Manchen departementissa Ranskassa;
43,837 as. (1906). C. sijaitsee Cotentin'in niemi-
maan pohjoisrannikolla, Divette-joen suulla: se

jaetaan vanliaau, metsäisten kukkulain juu-

rella olevaan kaupunginosaan, missä siviiliväestö

asuu, ja uuteen sota- ja linnaväen kaupungin-
osaan vanhan kaupunginosan luoteispuolella.

Kaupunki harjoittaa laivanrakennusta, rauta-

valimo-, kehruu-, kutoma- ja nahkateollisuutta

sekä vilkasta kauppaa. Tuontitavarat: puutava-
rat, vilja, jauhot, hiilet; vientitavarat: karja,

voi, munat, rakennustarpeet. C:ssa on laivasto-

jirelektin, kauppa- ja merioikeuden, kauppa-
kamarin sekä monen ulknnia;iIaison konsulin sija.

N. 4 km pitkä, 3:11a linnoituksella varustettu
aallonnuirtaja sekä linnoitettu Pel6e-saari suo-
jelevat 7:llä loistotornilla valaistua satamanedus-
taa. Sotasatama on 22 ha laaja ja 9-5 m syvä.
Tämän varrella ovat arsenaali, telakat, maka-
siinit y. m. Kauppasatama on liikenteelle tär-
keä ; siinä käy vuosittain n. 400 laivaa, tonni-
luvultaan n. 1,4 milj. — C:n mainitsee Vilhelm
Valloittaja C a r u s b ii r nimisenä ; se kuului
Englannille v:een 1200; sen jälkeen Ranskalle
v:een 1418; joutui taasen Englannille, mutta
kuuluu v:sta 1450 Ranskalle. (W. S-m.)

Clierbuliez [särbi/lje'J. 1. Antoine fi 1 i-

s6e C. (1797-1809),' valtiotieteellinen kirjailija.

Hänen teoksistaan mainittakoon ,.L'Utilitaire"

(1828-30), „Riche au pauvre" (1840), „De le d6-

mocratie en Suisse" (1843), ,,]i;tudes sur les causes
de la misere tant morale que physique et sur
les moyeus d'y porter remöde" (1853). — 2.

Victor O. (1829-99), ransk. kirjailija, edelli-

sen veljenpoika, syntyisin Genevestä, opiskeli

Pariisissa, Bonnissa ja

Berliinissä. V. 1860 hän
äkkiä teki itsensä tunne-
tuksi taidehistorialliselUi

teoksell.aan ,,Un cheval
de Phidias", joka oli

Kreikan matkan tulok-

sena. V. 1881 hänet valit-

tiin Ran.-kan akatemian
jä.seueksi. Romaanin-
kirjoittajana C. liittyy

George Sandiin (ks. t.).

Hänen erikoisalansa on
kosmopoliittisten tapojen
kuvaaminen. Sen lisäksi

hän usein hienosti erit-

telee intohimoja. C. on
kirjoittanut romaanit:
„Le comte Kostia" (1863)

,

.,Le prinee Vitale" (1864), „Paul Mf^re" (1865),
„Le roman d'une honnete fenime" (1866), „Le
grand teuvre" (1807), .,1'rosper Kandoce" (1868),
„L'aventure de Ladisl:is Bolski" (1869), „La
revauche de -Tosöphe Noirel" (1872), .,Meta Holde-
nis" (1S73), „Mi,ss Rovel" (1875), „Le fianc6 de
Mlle Saint-Maur'' (lb76), „Samuel Brohl et
Comp." (1877), „L'idee de Jean Teteral" (1878),
„Noirs et rouges" (1881), „01ivier Maugant"
(lb85), „La Bete" (1887), ,.Une Gageure" (1890),
„Le secret du pröcepteur" (1893), „Apr6s For-
tune faite" (1896), „Jacquine Vanesse" (1898),

y. m. C. on sitäpaitsi kirjoittanut teoksen „]i;tu-

des de litterature et dV.rt" (1873), joka sisältää
tutkielmia Saksan kirjallisuudesta ja Ranskan
kuvaamataiteesta. Myöskin politiikan alalta C.

on julkaissut teoksia. J. III.

Cherbury, lordHerbertofC h., ks. II e r-

ber t.

Cherchez la femme fscrse' la fam] (ransk.),

etsikää naista!, s. o. nainen on syypää.
Chermes ks. Kirvat.
Cherokee [tserrokV], t s e r o k e e s i t, in-

tiaaniheimo, joka historiallisella ajalla on asunut
molemmin puolin etel. Alleghany-vuoria, Ten-
nesseessä ja Pohj. -Carolinassa. Niiden sukulai-
suus muiden heimojen kanssa on vielä epäselvä;
eriis tutkija on tahtonut nähdä heissä irokeesien
sukulaisia. Muutettuansa 183S n. s. intiaaniterri-

Victor Cheibuliez.
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toriu pohjois- ja itiikulmaan he ovat osoittaneet

melkoisia kehittymisnialidolliniiuksia. Elinkeinot
(maan- ja puuvillanviljelys ja käsityöt) ovat
voimaperäisesti hoidettuja. Heidän kieltänsä

varten keksi eräs heidän heimolaisensa 85-merk-
kiseu tavukirjoituksen (18'.'1). Heillä on omat
koulunsa (n. 30). Yhteiskuunallineu elämä ohja-

taan omien, kirjoitettujen lakien mukaan.
Cherubini ll;rrabl'm], Luigi (1700-1842),

it. säveltäjä, synt. Firenze.ssä, kuoli Pariisissa.

Sai ensi opetuksen
isältään, joka oli

pianosäestäjänä teat-

terissa; 1778 suur-

hi'rttua lähetti hänet
A'enetsiaan opiskele-

maan Sarti'n johdolla,

joka hänet perehdytti
myös polyfoniseen

tyyliin. V. 1780 hän
sävelsi ensimäi.sen

oopperansa ja tuli

pian kuuluisaksi sillä

alalla; sai 1784 Lon-
toossa hovisäveltäjän

aseman. Oleskeltuaan
sitten Pariisissa ja

Torinossa, hän muutti
Siellä muuttui hänen
ja Piccini'n välisen

Luij^i Clifniliini.

pysyvästi Pariisiin 1788,

sävellyssuuntansa. Gluck in

tyylitaistolun vaikutuksesta, syvemmäksi ja rik

kaammaksi. Kuuluisin hänen oopperoistaan on
vallankumouksen tapahtumista aiheensa saanut
..Les deii.x journfies" (saks. „Der Wasserträger")
(1800). Oiiiass:!, johtamassaan teatterissa hän
1789-02 esitytti teoksiaan; 1795 hän tuli Pariisin
konservatorin hallintoon, mutta .suuren ooppe-
ran näyttämö oli häneltä suljettu Napoleon Bo-
naparten epäsuosion vuoksi. V. 1806 hän esitytti

Wienissä saksankielisen oopperansa ..Faniska",

johon Haydn ja Beethovenkin ihastuivat. Myö-
hemmällä iällään hän sävelsi paljon kirkko-
musiikkia ; kuuluisa on hänen F-duur-messunsa
(IS08). Kuriingassuvun jialaltua Kanskan halli-

tukseen hän nimiteltiin konservatorin opetta-

jaksi ja tuli 1821 sen johtajaksi, saaden laitok-

sen ))ian kukoistamaan. — C:n nimellä julkaistu

kontraiuinktiii oppikirja on hänen oppilaansa
Halevyn laatima. /. K.
Cheruel ffscrye'!], Pierre Adolphe (1809-

91), ransk. historioitsija, oli ensin opettajana
Roiien'issa ja Pariisissa, tuli 1S(iG opetuslaitoksen

ylitarkastajaksi ja Strassburgin akatemian, myö-
hemmin Poitiers'n akatemian rehtoriksi ; on jul-

kaissut useita arvokkaita Ranskan sisällistä his-

toriaa valai.sevia teoksia, joista mainittakoon:
.,ni,stoire de radministration nionarchique en
France depuis Tavf^nement de Philipjie Aiigu.ste

jusi|u' il la mort de Ijouis XTV" (18.5.5) ; ,,Dio-

tionnaire historique des institutions, moeurs et

coutumes de la France" (1855) ; ..Histoire de
Frarcce peiulant la minorit*' de Louis XTV" (1870-

80) ; ..ITisloire de France sous le ministi^re de
Mazarin" (1882-83) ; on myöskin toimittanut jul-

kisuuteen tärkeitä liihdekirjoituksia 17;nneUä
viiosis. m. m. .,Mi'inoires du duc de Saint-Simon"
ja ..I/ettres du cardinal Mazarin pendant son nii-

nistöre". J. F.

Chesapeake-lahti ftses^pikj, Pohjois-.\rncrii-

kan itiirannikolla. Virginian ja Marylandin val-

tioissa sijaitseva .320 km pitkä, 50 km: iin leveä

ja 40 m:iin syvä Atlantin lahti, johon Susque-
hanna-, Patapsco-, Potomac-, James- y. m. joet

la.!^kevat. Lahden rannikolla tahi jokien suissa

ovat kaupungit Port Deposit, Baltimore. Wash-
ington, Norfolk ja Richmond hyvine satami-
neen. Lahti on ameriikkalaisen osterinpyynuiii
pääpaikkoja. Se on kanavilla yhdistettj' Dela-
\vare-lahteen ja Albemarle-salmeen. (W. S-m.)
Cheshire [Isesio], oikeastaan Chestershire

(vrt. Chester), kreivikunta (countyj Luoteis-
Englannissa, 2.657 km-, n. 830,000 as., sijaitsee

Walesin vuorimaan ja Peiiniinein välissä. C;ii

kautta käyvät valtatiet Lontoosta maan luoteis-

osiin (vanha roomalaistie Watliugstreet, luoteis-

rata, Trent-AIersey ja Shropshire-1'nion kanavat)

.

Voimaperäisen karjanhoidon tuotteista on eten-

kin juusto (Chester-juusto) saavuttanut suuren
maineen. Suolavesilähteitä (suolaa n. 13 milj.

ink:n arvosta vuodessa) : kivihiili- ja rautakai-
voksia. Teollisuus, varsinkin puuvilla- ja silkki-

teollisuus on viime aikoina kehittynyt. Pää-
kaupunki (? h e s t e r (ks. t.). (\V. S-in.)

Cliesnecopherus. 1. Nils C. (k. luult. 1624)

.

matematiikan professori ja virkamies. C. oli

useita kertoja valtuutettuna vierasten valtojen

kanssa suoritetuissa neuvotteluissa, kuten neu-

vottelemassa hansalaisteu kanssa 1605 Kalma-
ri.ssa, venäläisten kanssa 1606 Siestarjoella ja

tanskalaisten kanssa 1608 Vismarissa, josta

kuitenkin tanskalaiset olivat ennen ruotsalaisten

edustajien tuloa poistuneet. C. laati luopumus-
kirjelmän ..Afsägelseskrift", jossa säädyt kielsi-

vät Sigismundilta uskollisuutensa ja kuuliaisuu-
tensa (painetiu laajennettuna 1607 ja 1609).

Kustaa II Aadolfin epäsuosioon hän joutui ajaes-

saan 1617 herttuoiden vaatimusta ensinmainittua
vastaan. C:n lapset aateloitiin nimellä Liljeram.

K. N.

2. Johannes C. (k. 1035) , ensimiiinen lääkct.

tohtorinarvon saavuttanut ruotsalainen, edelli-

sen veli. Lääketieteen ja ,, fysiikan" (kasvitiede,

eläintiede, kemia, mineralogia, osia tähtitietees-

tä) professori Ipsalassa 1613. Julkaisi ensimäi-
sen Ruotsissa ilmestyneen kasvitieteellisen kir-

joituksen ..De plantis" (1621).

Chesney /IsvsjiiJ, Francis Rawdon (1789-

1S72), brittiläinen tykistönkenraali ja tutkimus-
matkailija; asetti elämäntehtäväkseen säännölli-

sen liikeyhteyden aikaansaamisen Eurooiian ja

Intian välille. Siinä tarkoituksess.a hän 1829

tutki Suezin kaunasta ja osoitti sen kanavoimi-
sen in;ilidolliseksi ; 1831 ja myöhemmillä mat-
koilla hän tutki tietä Intiaan Syyrian kautta ja

pitkin Eufratia, jonka osoitti purjehduskelpoi-

seksi kauas lähteille päin; 18ö() hän suuiuiitteli

rautatietä Antiokian satamasta Eufratille, mutta
Venäjän ja Ranskan vaikutuksesta tuuman to-

teuttaminen raukesi. [Elämäkerta Stanley Lane-
Poolin toimittama. 1885 (uusi j)ain. 1893|: ..Life

of general F. 1!. Chesney by his \vife and daugh-
ter".J

Chester ffsrsf.t] (< lat. cos/ia = leiri) , vallilla

varustettu kaupunki, käytetään Eiiglanniss;i kau-
pungin ominaisnimenä. tahi tämän yhteydessä
paikoista, missä ennenmuinoin on ollut rooma-
lainen sotaleiri. Cuinberlandissa. Laneashiressä
ja ^'orkshiressä sekä näitten kreivikuntain etelä-
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puolella saua on säilynyt p a s t e r-muodossa.
C.-sanan suhde cester (esim. Worcester)-
muotoon on epävarma. W. S-m.
Chester [tscstaj. 1. Cheshiren kreivikunnan

pääkaupunki Länsi-Englannissa, 38,309 as. (1901).

sijaitsee Dee-joen varrella, 12 km sen suulta
muinaisen Deva Castra uimisen roomalaisen
linnaleirin paikalla. Sen nykyinen asemakaava
suorakulmaisen ristin muotoon kulkevine pää-
katuineen muistuttaa vielä vanliaa leiriä. C:ssä
on anglikaaninen piispanistuin, seminaari ja

n. s. king's school. Vanha roomalainen valli on
muutettu 2,85 km pitkäksi, kaupungin ympäri
kulkevaksi kävelytieksi. Kuuluisa, punaisesta
hiekkakivestä goottilaiseen tyyliin rakennettu
tuomiokirkko 12:uuelta vuosis. Satama on madal-
tunut ja vain pienemmille aluksille liikekelpoi-

neu. Suurta kenkien valmistusta. C. käy juusto-

(C.-juusto), suola-, kivihiili-, lyijy- ja irlantilai-

sen palttinan kauppaa. C':n ulkopuolella on kilpa-

ajokenttä Kodee. Sen eteläpuolella on Westmin-
sterin kreivin Eaton hali uiminen suuri maatila
ja itäpuolella Oladstonen maatila Havvarden. —
2. Pohj.-Ameriikan Penn.sylvanian valtion van-
hin kaupunki, n. 34,000 as., sijaitsee Delaware-
joeu varrella. Puuvilla-, rauta- ja terästehtaita.

C:n jierustivat ruotsalaiset siirtolaiset (1643)
Uplaiid nimiseuil. W. S-m.

Ciiesterfield [tsestajild], Philip Dormer
Stanhope, C:n kreivi (1694-1773), engl.

valtiomies ja kirjailija, opiskeli Cambridgessä,
siirtyi 1714 mannermaalle ja eli pitemmän aikaa
Pariisissa. Yrjö I;n valtaistuimelle nousun jäl-

keen hän tuli Walesin prinssin kamariherraksi
ja parlamentin jäseneksi sekä 1726 ylihuoneen
jäseneksi, jona hän aina kannatti vapaamielisiä
aatteita. V. 1728 hän oli ylimääräisenä lähetti-

läänä Hollannissa ja sai täällä estetyksi Han-
noverin vaaliruhtiuaskuntaa vastaan toimeen-
pantavaksi aiotun sodan. Hänestä tuli Yrjö II:n

ylihovimestari, sitten Irlannin varakuningas ja

1747 valtionsihleeri. Pian hän kuitenkin vetäy-

tyi pois valtion asioista ja antautui kokonaan
kirjalliseen toimintaan. Suurta huomiota herätti

hänen teoksensa ,.Letters to his son"(Loud. 1774;
viimeksi J. Bradsha\v'n julkaisemana Chester-

fiehrin kirjeiden mukana. Lond.- 1892). Nämä
kirjeet ovat kirjoitetut hienolla, ylhäissävyisellä

kielellä, ne ovat täynnä sukkelia ja nerollisia

ajatuksia ja todistavat tarkkaa elämän ja ihmis-

ten tuntemusta. Mutta itse se oppi, jota isä

näissä kirjeissä pojalleen tarjoaa, keskittyy
siveellisesti löyhään hyödyllisyysoppiin. C:n
muista teoksista ou mainittava ,,Mi.scellaneous

works'' (Lond. 1777) ja ..Posthumous pieces"

(Lönd. 1778). [Brovvning. ..The wit and wisdom
of Lord C." (Lond. 1874).] J. El.

Chester-juusto [tscst3-J. eräs juustolaji, joka

on saanut nimensä Englannin kreivikunnan
Chesterin mukaan, ks. Juusto.

Clretardie [stlardl'], Joachim Jacques
Trotti (1705-58), ransk. diplomaatti. Lähe-
tettynä ambassadööriksi Pietariin hän m. m.
auttoi Elisabetin valtaistuimelle ja sai Lewen-
hauptin sotajoukon keskeyttämään hyökkäyk-
sensä n. s. hiljaiseen aselepoon. Kun C. saavutti

niiillä ansioillaan Elisabetin rajattoman suosion,

niin oli Ranskalla suoranaista vaikutusvaltaa

Venäjän politiikkaan. Kuitenkaan venäläiset

ministerit eivät voineet C:n toimintaa sietää,

saaden lopulta aikaan sen, että C. poistui maasta.
Mutta hän palasi pian takasin, aikoen kukistaa
vastustajansa, m. m. Bestuzevin. Kun tämän
poliisit olivat saaneet selville hänen salasähkö-
sanomansa, joissa ei ollut keisarinnastakaan
suotuisia arvosteluja lausuttu, niin C. karkoitet-
tiin maasta, ja Kanskan vaikutus Venäjällä oli

siitä asti loppunut. — C. otti osaa Italian sekä
seitsenvuotiseen sotaan. A'. S.

ChevaHer [sraljii'], ritari. Ranskassa muinoin
keskiaatelin arvonimi: e. d'h o n n e u r. ruhti-

naallisen henkilön kunniapalvelija ; c. d'i n d u-

s t r i e, keinottelija ; c. de M a 1 t e, Maltaa
ritari :c. de la Lagien d'h o n n e u r, kunnia-
legionan ritari; c. aans peur et sans
r e p r o c h e, ritari peloton ja moitteeton (Ba-

yardin, y. m. kunnianimi).
Chevalier [svuljv'], Michel (1806-79) . ransk.

taloustieteilijä, liittyi nuorena insinöörinä saint-

simonisteihin ja toimitti jonkun aikaa heiuän
..Globe" nimistä lehteänsä ; tuomittiin paino-

rikoksesta vankeuteen, mutta jo ennenkuin ran-

gaistusaika oli kulunut loppuun, lähetti hallitus

hänet Ameriikkaan tutkimaan rautatieoloja

;

tuli 1840 College de Francen professoriksi, 1845

edustajakamarin jäseneksi ; liittyi 1848 jälkeen
läheisesti Napoleon Illreen, sai tämän rupea-
maan vapaakaupan kannattajaksi ja vaikutti

eugl. ystävänsä Cobdenin kanssa huomattavasti
Ranskan ja Englannin välisen 1860 vuoden
kauppasopimuksen syntymiseen : tuli samana
vuonna senaattoriksi. C. on julkaissut vapaa-

mielisen koulukunnan henkeen kirjoitetun talous-

tieteen esityksen „Cours d'<^eonomie politique"

(1842-44) ja useita kauppapolitiikkia, rautateitä

ja rahalaitosta koskevia kirjoituksia, joista mai-

nittakoon: „Histoire et description des voies de

Communication aux fitats-L^nis" (1840-42) ja

„La mounaie" (1850). J. F.

Chevalier-kaarti fsvalje'-], ven. ratsuväen-

rykmentti. Ensi kerran esiintyi „Kavalergardy"
niminen tilapäinen kiinuiavartiosto Venäjällä

Katariina I:n kruunaustilaisuudessa 1724, kun-

nes se v:sta 1726 tuli pysyväisemmäksi. Useam-
man kerran lakkautettuna ja taas uudelleen

muodostettuna se oli 1790 kokoonpantu IS!) eri-

arvoisesta aatelismiehestä, joilla oli päällikkönsä

keisari Paavali I:n, Johanuiittain ritarikunnan

(k,s. t.) suurmestarin kunniaksi merkkinä malta-

lainen risti. Seuraavasta vuodesta c. uudes-

taan järjestettynä liitettiin valtakunnan henki-

vartiojoukkoihin, ja v:sta 1826 ovat sen piiällik-

köiuä olleet keisarinnat, jonkatähden kaartin

virallisena nimenä on siitä lähtien ollut ,.Kava-

lergardskij Eja Velitseotva polk". Kaartilla.

]onka miehistöllä on mustat hevoset sekä kullatut

rintahaarniskat ja kotkanpää-kypärit, on m. m.

Pyh. Yrjänän lippu, annettu muistoksi 1812:n

urotöistä, sekä hopeiset rummut, jotka alkuaan

kuuluivat 1724:n kunniavartiostolle. K. S.

Chevalier-ohra [svaljU'-] ks. O h r a.

Chevallier [ivaljf], Jean B a p t i s t A 1-

phonse (1793-1879), ransk. kemisti. C. on jul-

kaissut suuren joukon kirjoituksia hygienian ja

farmakologian alalta. Hän oli v:sta 1825 ,.Jour-

nal de chimie medicale, de pharmacie et de toxi-

cologie" sekä 1829 ...\nnales d'hygiSne publique"'

aikakauskirjan toimittajana. (\Y. B.)
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Chevelure {s3vli/'r] (ransk.), tukankasvu,
tukka, tukkalaitos. jieruukki.

Chevillard [s3viju'r], Camille (s. 1859),
ransk. kamarimusiikki- ja orkesterisäveltäjä,

johtaa Pariisissa (v:.sta 1893) n. s. Lamoureux-
orkfsteria, /. K.
Cheviot [tsevi9t] (engl.) ks. S e v i o 1 1 i.

Cheviots [Iseviats] (Cheviot Hills), 56
km i)itka vuorijono Englannin ja Skotlannin
rajalla, muodostunut porfyyristä ja muista erup-
tiivisi.sta vuorilajpista : kulkee Etelä-Skotlannin
vuorimaasta koilliseen ja kohoaa The Cheviot
huipussa 802 m yi. merenp. Vuorten korkeim-
mat osat ovat sammalsoiset, mutta jokilaaksoissa

on viljavaa maata ja hyviä laitumia: näissä on
lampaanhoito pääelinkeinona. fW. S-m.J
Chevreau [sdvrO'] (ransk., = vuohi") , vuohen-

nahasta tehty päällysnahka, jonka valmistus en-

nen suoritettiin yhdistetyn vegetabiilisen ja glac§-

parkituksen avulla, mutta nykyään se tavalli-

sesti valmistetaan kromiparkituksella. Käytetään
pääasiallisesti jalkineiden valmistamiseen.

U. M-n.
Chevreul [savrö'l], Michel Eugene (1786-

1889) kuuluisa ransk. kemisti, tuli 1824 kunin-
kaallisen gobeliinitehtaan värjäysosaston johta-

jaksi ja oli 1830-79 kemian professorina Parii-

sissa. C. on tullut tunnetuksi varsinkin rasva-
aineita käsittelevien sekä käytännöllisessä että

teoreettisessa suhteessa suuriarvoisten tutki-

mustensa kautta. Tutkimustensa tulokset hän
on julkaissut koottuina teoksessa „Eecherches
chimiques .sur les corps gras". C. on työsken-
nellyt myös muilla kemian aloilla, varsinkin
värikemian alalla. Kuoli 103 v:n vanhana.

fW. B.)
Chevron [savrö'] (ransk., < provens. cabrion

1. cahiron = pukki, < lat. caper), kattoparru,
vaakiinakilpien parru; kulmanmuotoinen arvon-
merkki, jollaisia sotaväessä käytetään hihoissa.
Xe ilmaisevat määrättyä palvelusaikaa tai suo-
ritettuja ylennystutkinnoita j. n. e.

Chevsuurit ks. H e v s u u r i t.

Cheyenne [sir'n], Wyomingin valtion pääkau-
I>unki Yhdysvalloissa. Rocky Mountains-vuorten
juurella ja Evansin-solan luona (1,850 m yi.

merenp.). Solaa pitkin on johdettu rautatie. Yli
14,000 as. C. harjoittaa suurta karjakauppaa.
Cheyne ft^rivj. Thomas K e 1 1 e y (s. 1841)

,

Englannin tunnetuimpia V:n T:n tutkijoita, joka
terävästi ja selvästi kirjoitetuilla teoksillaan on
tehokkaasti edistänyt V:n T:n tieteellisen tunte-
muksen levittämistä kotimaassaan. V:sta 1885
saakka hän on vaikuttanut selitysopin professo-
rina Oxfordissa .sekä samalla Rtehesterin kaniik-
kina (eanon) , ottanut m. m. osaa uuden eng-
lanninkielisen V:n T:n käännöksen valmistami-
seen ja ..Eneyclopa?dia Biblica" uimisen tieto-

sanakirjan toimittamiseen. Hänen tärkeimmät
tieteelliset teoksensa ovat: „The Prophecies of

Isaiah" (1880. 3:s painos 1885) : ..Exposition of

Jeremiah and Lamentations" (1883) : ,.Book of

Psalms" (1880, 2:nen painos 1904) : ..Tntroduc-
tion to Isaih" (1895. käännetty myös saksaksi)
ja ,.The Origine of the Psalter" (1891). Viimei-
sissä teoksissaan, esim. psalmikommentaarin
uudessa ])ainoksessa, hän on yhä enemmän eksy-

nyt suliji ktiivisen ja mielivaltaisen tekstikritii-

kin niljakoillc poluille liioitellen m. m. H. Winck-

lerin hypoteesia Jcrahmeel nimisen arabialaisen
heimon vaikutuksesta Israelin vaiheisiin.

Ar. n.
Cheyne-Stoken ilmiö ftseiu-stouk-J, hengityk-

sen kulussa esiintyvä taudillinen säännöttömyys,
jossa pitemmän hengityksen pysähtymisen jäl-

keen seuraa yksityisten hengenvetojen syvälli-

syyteen nähden ensin kiihtyvä ja sitten jälleen
lauhtuva hengitysmuoto; ilmenee eräissä sydiin-

ja aivotaudeissa. .1/. 0-B.
Chiabrera [kjabre'ra], Gabriello (1552-

1638), it. runoilija, joka viljeli melkein kaik-
kia ruisoudenlajeja, mutta ainoastaan lyyrik-
kona loi huomattavaa. Hänen eepoksensa ja

draamansa ovat joutuneet unhotuksiin. Hänen
laulurunonsa seurasivat muodoltaan Pindarosta
ja Anakreonia, minkä vuoksi italialaiset ovat
hänelle antaneet kunnianimet Italian Pindaros
ja Anakreon. C;n lyyrilliset runot ovat täydel-
lisimmin painettuina nimellä „Rime" (Rooma
1718). [A'araldo, ,.Bibliografia delle opere a

stampa di G. Chiabrera" (Genua 1886) ; Ferrari.
,,G. Chiabrera e le raccolte delle sue rime"
(Faenza 1888) : Neri. „Studi bibliografici e lette-

rari" (Genua 1890).] J. ni.
Chianti [kja-], vuoristoseutu Keski-Italiassa,

Toscanassa, kuuluisa punaviinistään.
Chiarini [kjarVni], Giuseppe (s. 1833)

,

it. kirjailija ja kriitikko. C. oli jo opintoajal-

laan Firenzessä Carducei'n hyvä ystävä ja esiin-

tyi VV. 1855-60 julkaisemalla muutamia kriitil-

lisiä kirjoitelmia. C:n vaikutus Carducciin on
melkoinen. Aikakauskirjassa ..I critici italiani

e le prime odi barbari" C. puolusti odi-barbari
runomuotoa, jota Carducci'n käyttämää runou-
deulajia niin monet italialaiset runoilijat sittem-

min ovat jäljitelleet. Cm oma runous nojaa etu-

päässä klassikkoihin, etenkin Horatiukseen sekä
saksalaiseen kirjallisuuteen, jonka hän perin-

pohjin tunsi. Lisäksi hän italiaksi käänsi saksa-
laisia, varsinkin Heinen runoja. C:n omista
runoista ovat etevimmät ..Poesie" (1875), ,,La-

cryma>"' (1879-80) ja ..Esperimenti metrici"
(1SH2). Parasta C. kuitenkin on tuottanut kir-

jallisen kritiikin alalla. Hänen kriitillisistä

teoksistaan ja tutkielmistaan mainittakoon:
,.Ombre e figure" (1883), „Donne e poeti" (1885),

.,Gli amori di Ugo Foscolo" (1892), „Giosue
Carducci, impressioni e ricordi" (1901), ja ..Vita

di Giacomo Leopardi" (1905). C. on julkaissut

Leopardi'n (1867-70) ja Foscolon (1882) teosten
painoksia. ./. Tl-l.

Chiasmi ks. K i a s m i.

Chiastoliitti, miner.. eräs andalusiitin muun-
nos.

Chic [sik] (ransk.). 1. Hieno olemus, uuden-
aikainen käytöstapa, vapaan käytöstavan luon-

tevuus, hieno uusmuotisuus puvussa, aistikkai-

suus. — 2. Maalaustaiteessa: vaikuttava ja ripeä-

piirteinen siveltimen käyttäminen. Luullaan
chic sanan tässä merkitykse.ssä johtuvan lah-

jakkaasta maalarist?. C h i q u e, joka oli kuului-

san Davidin op))ilas. Chic sanaa käytetään sekä
substantiivina ettii adjektiivina. J. J1-1.

Chicago (am. xikö'r)nii, engl. tsikri'(jOH), Pohj-
Ameriikan Yhdysvaltain suuruudeltaan toinen

kaupunki. Illinoisin valtiossa. 41° 50' pohj. lev.

ja 87° 34' I. pit.. ^Michigan-järven lounaisrannalla.

Chicago- ja Calumet-jokien suu.ssa, 179 m yi.
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iiu>rou|i. ja 1-6 m yli Michigan-järven. Pinta-

alaltaan ('. on 495 km- 1. 8 kertaa niin suuri

kuin Berliini (yhtäsuuri asukasmäärä)
; pituus

40 km. C. on säännöllisesti rakennettu niinkuin
amcriikkalaiset kaupungit yleensä ja suorakul-

niaisesti toisiaan leikkaavat kadut ovat leveät

näyttäen kuitenkin kapeilta varsinkin sisäosissa,

missä mahtavat ..pilvenpiirtäjät" (sky-scrapers)

80-100 m korkuisina kohoavat. C.-joen haarat
North- ja South-branch jakavat kaupungin poh-

joiseen, läntiseen ja eteläiseen osaan, joita toi-

siinsa yhdistää 63 siltaa ja 3 tunnelia. Kaik-
kialla on laajoja asumattomia alueita, mutta har-

vimmin asuttua on pohjoisosa, josta näyttää tule-

van C':n kaunein kaupunginosa. Länsiosa, missä
puurakennukset ovat }'leisimmät, on taas tiheim-

min asuttua. C;n hienoin kaupunginosa on ete-

läinen, joskin siellä, varsinkin lännessä, näkee
ki-.rjimjiia hOkkeleitä miljoonainoraistajien ko-

meitten rakennusten rinnalla. Siellä on myös
C:n liikekeskus .Soulh-branchin, Chicago-joen ala-

juoksun ja Michigan-järven välissä, State-,

Clark-, Jladison-, Dearborn- ja La Salle-katujen

varsilla. Siellä kohoavista aina 25-30 kerroksi-

sista rakennuksista mainittakoon raatihuone

(city hali), tulli- ja postirakennus, Auditorium-

hotelli, jossa paitsi hotellia (500 huonetta) on

kauj-ungin suurin teatteri (4,000 istuinpaikkaa),

konserttisali ja joukko kauppoja, vapaamuura-
rien rakennus (95 m korkea, 22 kerrosta), taide-

ja luusiikkihallil sekä lukuisat liikerakennukset.

Kaikkien kaupunginosien läpi kulkevat leveät

bulevardit yhdistäen toisiinsa C:n 17 yleistä

puistoa, joista suiirennioisimmat ovat Lincolnin-

puisto kuva[)atsaineen, himpineen, kasvihuonei-

neen ja eläintieteellisine tarhoineen (kaikkiaan

125 ha), ITumboIdtin puisto (91 ha), Garfieldin,

Douglasin, Washingtonin, Laken ja Jacksonin

pui.stot. Mahtavan vesijohdon kautta C, saa

vesimääränsä (n. 6.750,000 hl päivässä) Michi-

gaii-järvestä, n. 7 km rannasta. Kaupungissa
on vielä 40 putkikaivoa, ja pohjois- ja länsi-

osalla on sitäpaitsi omat vesijohtonsa. C:n kloaa-

kit. jotka ennen v. 1900 johtivat Michigan-

järveen saastuttaen sen veden, yhtyvät nyt kana-

vaan, joka on johdettu Desplaines-jokeen. —
Väestö. C:n kasvaminen on ameriikkalaisen-

kin mittakaavan mukaan käynyt harvinaisen no-

peaan. Vielä 1840 oli siellä ainoastaan 4,470 as.,

1860 oli jo 109,260, 1880 503,185, 1900 1,698,575

ja 1906 2,049,185, V. 1900 oli väestöstä 42.8 %
siellä ulkomaalaisista vanhemmista syntyneitä

ja 34. .1 % ulkomailla syntyneitä. Saksassa syn-

tyneitä oli 170,738, Ruotsissa 48,836, Norjassa

22,011, Tanskassa 10,166. Eri kansallisuudet

ovat ryhmittyneet eri kaupunginosiin asumaan
siten, että ruotsalaisia on pohjoisessa, saksalai-

sia, norjalaisia ja tanskalaisia luoteessa, böömi-

läisiä ja irlantilaisia lännessä ja lounaassa.

T e o 1 1 i s u u s, k a u p p a ja 1 i i k e. C. on mah-
tava teollisuuskaupunki. V. 1900 oli siellä 13, 950

teollisuuslaitosta, joissa 328,250 työntekijää. C:n

teurastuslaitokset ovat maailman suurimmat.

Niitä on kaikkiaan 68 (27,000 työntekijää) ja

teurastettiin niissä 1899 n. 8 milj. sikaa, 1900

n, 3 milj. lammasta ja n. 1,b milj. nautaeläintä.

Talvisin, jolloin työ on vilkkaimmillaan, voidaan

päivässä teurastaa 40-60,000 eläintä. Muita tär-

keitä teollisuuslaitoksia ovat teräs-, rauta- ja

konetehtaat, valimot, rautatievaunutehtaat, urku-
ja pianotehtaat (40,000 pianoa vuosittain) , verka-
tehtaat, myllyt, viinapolttimot ja panimot (Ame-
riikan suurimpia) sekä kirja- ja kivipainot.

Ne\v Yorkin jälkeen C. on Ameriikan suurin

kauppakaupunki, onpa sen vilja- samoinkuin
karjakauppakin suurin koko maailmassa. Viljaa,

jota säilytetään 85:ssä yhteensä 22 milj. hl vetä-

vässä jyväaitassa, tuotiin 1900: vehnää 17 milj,

hl, maissia 48 milj. hl, kauraa 37 milj. hl ja

ohraa 6,5 milj. Karjaa tuotiin sam. v.: 2,7 milj.

nautaeläintä, 8,7 milj. sikaa ja 3,5 milj, lammasta.
Karjaa pidetään C:ssa maailmankuuluissa Union
Stock yards-karjatarhoissa, joihin mahtuu 300,000

sikaa, 75,000 nautaeläintä, 50.000 lammasta ja

ö.OOO hevosta. Muita tärkeitä tuontitavaroita

ovat puutavara, kivihiili (1900: 8,i milj. tonnia),

suola 2,9 milj. tonnia) ja rautamalmi (2, s milj.

tonnia). Vientitavaroita ovat vilja, jauhot, karja,

silava, liha, rasva, nahat ja villa. C. sijaitsee

erinomaisella liikepaikalla. Se on Ameriikan
tärkein rautatiekeskus, jossa 35 rataa yhtyy ja

jonka 8:ne asemalle päivittäin saapuu 200 posti-

junaa ja 10.000 tavaravaunua. C. on myöskin
järviliikcnteen keskus („järvien kuningatar").
Syventämällä C.-joen suuta ja rakentamalla siihen

telakoita ja vesialtaita on saatu hyvä 6. s m syvä

ja ISO ha laaja satama, joka 154 km pitkän
Illinois-Michigan-kanavan kautta on Mississipin

kanssa yhteydessä. V. 1905 saapui satamaan 7,236

laivaa, joiden kantavuus oli 7,364,192 tonnia.

Calumet-joen suuhun on myöskin rakennettu
satama. Liikettä kaupungissa edistää n. 2,400 km
pituinen rauta- ja raitiotieverkko sekä maanalai-
nen kapearaiteinen rautatie. Kaupungin 61:stä

pankista, joiden rahaliike 1900 nousi yli 6,811 milj,

doll., on First national bank suurin. K o u 1 u j a,

s i V i s t y s 1 a i t o k s i a y. m. V. 1906 oli C:3sa

130 kansakoulua, joissa 287,000 oppilasta ja n.

6,000 opettajaa, sekä lukuisia yleisiä, yksityisiä ja

kirkkokouluja. V. 1857 perustetussa yliopistossa,

jolle miljoonanomistajat, m. m. petrnleumikunin-

gas Rockefeller, ovat tehneet suuria lahjoituksia,

oli 1906 230 opettajaa ja yli 5,000 ylioppilasta

(oppilasmäärään nähden suurin Yhdysvalloissa)

.

Sen kirjastossa on 370.000 nid. ja sen Yerkes

observatorissa (sijaitsee Wisconsinissa, Geneva-

järven rannalla) maailman suurin refraktori.

Y'liopistoja on vielä Evanstonin ja Lake Eores-

tin etukaupungeissa. Muista oppilaitoksista mai-

nittakoon 4 teologista seminaaria, 2 collegea, 20

lääketieteellistä oppilaitosta, 11 kuuromykkäin-
koulua ja teknilliset koulut. Suurimmat C:n 20

kirjastosta ovat Public library (yli 300.000 nid.)

eri kaupunginosissa sijaitsevine lukusaleineen,

Neuberrynkirjasto (270,000 nid.). Crerarin kir-

jasto n-35,000 nid.), historiallinen ja lakitieteel-

linen kirja.sto. Taideopiston yhteydessä on taide-

kokoelma. 25:stä teatterista ovat tunnetuimmat
Auditoriumteatteri, C. Opera house ja Sohiller-

tcatteri. Kirkkoja on kaikkiaan 775, joista 145

metodistien, 118 katolilaista, 87 luterilaista

j, n. e. C:ssa on 22 luostaria ja se on katolilaisen

arkkipiispan asuinpaikka. Hyväntekeväisyys-

laitoksista mainittakoon 41 sairaalaa, mielisai-

raala ja lukuisat orpo- ja turvakodit. V. 1904

ilmestyi C:ssa 650 erikielistä aikakauskirjaa ja

sanomalehteä, niistä 24 jokapäiväistä. Hal-
linto. Kaupungin hallitusta johtaa porme.stari
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(mayor) rahavarainhoitajineen, registraattorei-

neen ja kaupunginasianajajineen, ja kaupungin-
neuvoslo (common founcil). johon kuuluu 70 kah-

deksi vuodeksi valittua jiisentli. V. 1900 kau-

pungin tulot nousivat 35 milj. doll., menot 28,t8

milj. Samana vuonna oli kiinteimistöjen taksoi-

teltu arvo 202,» milj. doll. Nettovelka 33 milj.

doll.

Historia. V. 1804 ensimäiset valkoihoiset

asettuivat asumaan siihen rämeiseen seutuun,

jossa nykyisin miljoonakaupunki kohoaa. Hei-

diin suojakseen hallitus rakennutti vähäisen

Dearbornin linnoituksen, jonka ympärillä vielä

1830 asui ainoastaan n. 100 henkeä. V. 1837, jol-

loin C. sai kaupungin oikeudet, oli siinä jo 4,170

as. Kaupungin varsinainen kasvaminen alkoi kui-

tenkin vasta Illinois-Michigan-kanavan valmis-

tumisen jälkeen ja tätä nopeaa kasvamista eivät

ole estäneet suuret tulipalotkaan, esim. 1871,

jolloin liekkien uhriksi joutui 17.500 rakennusta

ja 200 ihmistä. Kaupungin myöhäisemmistä vai-

heista mainittakoon siellä Jacksonin puistossa

1803 pidetty maailmannäyttely, World's Colom-
bian exposition (21.5 milj. näyttelyssä kävijää),

jonka yhteydessii oli useita maailmankongresseja,
ja Iroquois-teatterin palo 1903, jolloin n. 600 hen-

keä sai surmansa. V. v. F.

Ensimäiset suomalaiset asettuivat Chica-

goon 1866, nykyään heitä on siellä koko joukon
toista tuhatta. Enimmäkseen he työskentelevät

C:ssa käsityöläisinä. Suomenkielisten suomalais-

ten kesken on 4 seurakuntaa, joista evank.-lute-

rilaiiien Suomi-sj-nodiin kuuluva nauttii suu-

rinta kannatusta. Yhteisistä yrityksistä mainit-

takoon sairasapulaitos. Suomi-seura, 2 raittius-

seuraa, Maccabeen suom. haaraosasto Kaleva ja

työväenliitto Imatra. Yhteisiä rakennuksia suo-

malaisilla ei ole muuta kuin Sionin seurakunnan
kirkko. W. P.

Chicane [sihu'»/ (ransk.). lainvääristely. juo-

nittelu (oikeudenkäynnis.sä) , rettelöiminen, vrt.

Sikaani.
Chichen-Itza lliilifii-i'1sa] („lt7.an kaivo"),

Yukataniu valtiossa Meksikossa sijaitseva rau-

niokaupunki ; saanut nimensä omituisista, aina

65 m levyisistä ja 32 m syvistä luonnollisista

kaivoista, joita maya-kansa (ks. t.) pitää py-

liiiiii ja joiden ääressä ennen uhrattiin sateen-

juinnlille lapsiakin. (W. S-ni.)

Chiewitz [Iscv-J, Georg Theodor Po-
licron (1815-62), ruots. arkkitehti, asustanut

ja toiminut maassamme 1851-62. Käytyään Tuk-
holman teknologisessa laitoksessa ja oleskeltuaan

paljon ulkomailla C. oli kotimaassaan menestyk-
sellä toiminut monissa kone- ja rakennustöissä,

kunnes hän erään rakennusyrityksen kautta jou-

tui vararikkoon. Silloin hän siirtyi Suomeen,
nimitettiin 1852 läänin- ja 1860 Turun kaupun-
gin arkkitehdiksi. Ennen pitkää hänen ateliee-

rinsä tuli meidiiu vanhemman arkkitehtipolvemme
valmistuslaitokseksi. Täällä suunniteltiin kau-
punkien, kuten I'oriii ja ITudenkaupungin, asema-
kaavat, piirustukset Loviisan, Porin. Isonkyrön
y. m. kirkkoja, useita tehdasrakennuksia (m. m.
Tampereen pellavatelulasta) y. m. varten. Huo-
mattavimpia C:n rakennuksista on pohjoisitalia-

laiseen tiilityyliin laitettu ritaritalo sekä ruot-

salainen teatteri (1860). K. S.

Chiffon Isifö'] (jaask.), hieno, olikanen. ilmava

Chignon.

silkkikangas, jota käytetään hameiden ja nais-

hattujen somistamiseen.
ChifEoniere [sifo)ijä'r] (ransk.), vaatelipasto,

sifonjeeri. tavallista n. s. piironkia korkeampi
ja tavallisesti varustettu laskuluukulla.

ChifEre [sifrj (ransk.). numero, numeromerkki,
salamerkki, salakirjain. vrt. Salakirjoitus.
Chifu fisi-], kaupunki Kiinassa, ks. T s i f u.

Chignon /si)i;ö'7 (ransk.)

,

oikeast. niska : niskatukka ;

hiusrykelmä (usein irto-

nainen), joka joskus on
kuulunut naisten hiuslait-

teisiin.

Chihuahua [ts>ti(i'iiaj.

1. Valtio Pohjois-Meksi-
kossa. Yhdysvaltojen ra-

jalla. 233,094 km=, n.

328.000 as. Idässä se on
n. 1,200-1,600 m korkeata,
kuivaa ja arontapaista.
vain keinotekoisesti kas-

telemalla paikoittain vil-

jelykselle mahdollista
pengermaata. Länsiosa on korkeata (n. 3.000
m yi. merenp.) vuorimaata (Sierra Madre
y. m.). Pohjoisosa kuuluu rajajoen, Rio Grande
del Norten ja tämän lisäjoen, Conchosin vesi-
alueeseen. Kesät ovat kuumat, talvet kuivat ja
ajoittain kylmiit. Pohjoisessa kuljeskelevat vielil

villit apatsit: vuoristossa asuu vain nimeksi
kri.stityitä. maanviljelystä harjoittavia intiaa-
neja : muu osa kansaa on kreoleja ja .sekarotuisia
(mestitsejä) . Siellä viljellään vehnää, maissia,
perunoita, hataatteja. hedelmiä, viiniä ja puu-
villaa, sekä ])idetään nautakarjaa, lampaita ja
hevosia. Vuorista saadaan hopeata, kultaa, vas-

kea ja lyijyä. — 2. C.-valtion samanniminen
pääkaupunki sijaitsee 1,412 m yi. merenp,. Hio
Cliubis(ar-joen varrella, n. 31,000 as. Sulatto,
puuvillankehruutehdas, rahapaja y. m. Jesuiitta-
kollegio ja oikeuskoulu ; tuomiokirkko.

Childers fisildaz], Hugh C u I 1 i n g E a r d-

ley (1827-96), engl, valtiomies, lähti 1850
Austraaliaan, missä hän jonkun vuoden päästä
tuli A'iktoria siirtokunnan hallituksen jäseneksi,
sittemmin raha-asiain ministeriksi: palasi 1857
Englantiin ollen vuoden ajan saman siirtokun-
nan pää-asiamiehenä : valittiin 1800 alihuonee-
seen. jossa liittyi vapaamieliseen puolueeseen.

Gladstonen ensimäisessä ministeristössä C. oli

meriministerinä 1868-71 ja Lancasterin kansle-

rina 1872-73; Gladstonen toi.sessa ministeri.stössä

sotaministerinä 1880-82. raha-asiainministerinä
1882-85: Gladstonen kolmannes.sa ministeristössil

sisäasiainministerinä 1886. C. joka julkisessa

toiminnassaan osoitti suurta kuntoa ja uudistus-

halua, oli Gladstonen läheinen y.^tävä ja lienee

vaikuttanut jialjon siihen, että fUadstone suostui

myöntämään Irlannille laajan itsehallinnon. Ifä-

nen 1901 julkaistu kirjansa „Life and corres-

pnudenee" sisältää arvokkaita lisiä Gladstonen
ministeristöjen historiaan, J. F.

Chile /tsilej (e.sp. KepCiblica de Chile)
1. Chili, tasavalta Etelii-.Vmeriikan länsir.an-

ualla. sijaitsee 17° 47'—55° 59' etel. lev. Haan
pituus on 4.230 km. mutta se on hyvin kapea,

C. kun sijaitsee Tyynen valtameren ja Andien
välillä. Levein kohta on n. 400 km ja kapein
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tuskin 170 km; piutaala 759,000 knr, asukas-
luku (1907) 3,249,960. Rajat: pohjoisessa Perun
tasavalta, idässä Bolivia ja Argentiina, lännessä
Tyyni-valtameri lukuisine, mutta epätäydelli-
sesti suojattuine satamineen. Magalhäes-salmen
polijoispuolella 52:s leveysaste muodostaa etelä-

Chilen rannikkoa.

rajan, joka kaakossa päättyy Kap Virgines-nie-

meeu. joten koko salmi on C:n hallussa. Täältä
raja käy etelään Tulimaan halki päättyen Pedro
Ramirez-saarilla, Kap Hoornin eteläpuolella. Pit-

källisten C:n ja Argentiinan välisten rajariito-

jen jälkeen nämät valtiot vetosivat Englannin
kuninkaaseen. Hänen asettamansa sovinto-oikeu-
den 20 p. marrask. 1902 julistamasta päätöksestä
on itäraja saanut lopullisen muotonsa. — Paitsi

rannikkosaaria kuuluu C:een myös Juan Fer-
nandez-saaret ja Pääsiäissaari (ks. n.) Isossa-

valtameressä.

C. on kauttaaltaan vuorimaata. Pohjoisin osa
Copiapöhon asti on jyrkästi rannikkoa kohti

laskevaa ja hitaasti Bolivian ylänköä kohti ko-

hoavaa ylänköä. Paikoittain se on pengermäistä,
mutta ei yhtäjaksoista vaan erotettuna useihin

vuoriryhmiin. Myöskin seudun lukuisat tulivuo-

ret kohoavat yksinäisinä ja mahtavina ympäris-
töstään. Täällä on runsaasti vaskea, hopea- ja

lyijymalmeja, salpietaria y. m. Toinen osa,

joka ulottuu Copiapösta Santiagon tienoille on
poikittais.solista rikas : nämät yhdistävät toi-

siinsa Pää- ja Rannikkokordillieerit. Kolman-
nen, eteläisimmän osan molempien pääjonojen
välillä on laaja, aina ChiloSn-saarelle asti ulot-

tuva pituuttaislaakso. Neljäs, eteläisin osa ulot-

tuu Santiagosta Magalhäes-salmelle. Täällä Pää-
kordillieeri ulottuu mereen, pituuttaislaakson
jatko on merenalainen ja Rannikkokordillieeri
on jakaantunut pikkuosiin, saariin, jotka ulot-

tuvat aiua maanosan eteläkärkeen, Kap Hoor-
niin saakka. — Pääkordillieeri on pohjoisosassa

korkein (Aeoncagua, 7,040 m, y. m.) . — Vuori-
peräänsä nähden pohjoinen Rannikkokordil-
lieeri on graniittia ja porfyyriä. etelässä ja

saarilla gneissiä ja kiilleliuskeita. Pääjono sitä-

vastoin on nuorempien vulkaanisten vuorilajieii

läpitunkemia jura- ja liitukauden sedimenttejä.
Jonojen välinen laakso on raesotsoisten ja ter-

tiääristen kerrostumien sekä suolakerrosten peit-

tämä. Suurimmat kivihiilikaivokset ovat ranni-

kolla, tertiääristen kerrostumain alueella. .Sekä

Pääkordillieeri että pituuttaislaakso ovat järvi-

rikkaita ; edellisellä myös kuumat lähteet sekä

tulivuorenpurkaukset ja maanjäristykset ovat

tavallisia. Jokien luku pienenee kuta eteläm-

mäksi tullaan; ne ovat vuolaita, koskirikkaita
ja vain alajuoksussaan purjehduskelpoisia. Useat
ovat murtaantuneet Pääkordillieerinkin halki
ja laskevat Länsi-Patagonian vuonoihin. — Maan
muodon vuoksi ilmasto on vaihteleva. Poh-
joisessa, mis.sä sateenpuute vallitsee, on maa erä-
maata (A tae a m a, ks. t.) ; täällä vain runsas
kaste, n. s. garua kostuttaa maata (Copiapön
keskilämpö 14°,6, sademäärä 132 mm). Lämpö
alenee ja sademäärä suurenee kuta etelämmäksi
tullaan. Ilmanala on ylipäänsä myö.skin euroop-
palaisille suotuisa. — Pääkordillieereilla on lumi-
raja Santiagon luona n. 3,000 m yi. merenp., mutta
se alenee alenemistaan, niin että Magalhäes-
salmen rannalla jäätiköt ulottuvat mereen. —
Kasvikunta on sademäärästä riippuvainen:
polijoi.sosa on, kuten mainittu, erämaata; C:n
keskiosassa turvaudutaan vielä monessa paikoin
keinotekoi-seen kasteluun (Santiagossa sataa vain
22:na päivänä v:ssa) ja Andeilla puuttuu vielä

yhtäjaksoisia metsiä. Vasta Valparaison etelä-

puolella on alativihreitä aarniometsiä. Näissä
kasvaa runsaasti hyödyllisiä puulajeja (etelä-

amer. paju, pyökki, lehtimänty, sypressi sekä
Persea Lingue niminen laakerilaji, joka on Chi-
loö-saaren muotokasvi. Ylätasangot vuorten vä-

lissä ovat autioita tunturiaroja. Alativihreät
öljypuitten, tamarindien ja mimoosain heimoihin
kuuluvat puulajit ovat C:n tavallisimmat. Muuan
palmulaji (Jnhea spcctabilis) etenee aina 35°:een
etel. lev. Sen lisäksi on täällä useanlajisia oka-
pensaita sekä odattomia myrtti- ja oleanderi-

kasveja. Cereus-, Opuntia- ja Echiitocacttis- y. m.
sukuihin kuuluvia kasveja kasvaa kuivilla rin-

teillä, ja vulkaanisella savimaaperällä viihtyy
Bromeliacece- ja LiZiocefc-heimoihin kuuluvia
kasveja. Etelä-C. on perunain ja fuksiain koti-

maa. C:Ile omituisista puulajeista mainittakoon
vielä saippuapuu Qiiillaja saponuria ja Coligne

niminen bambulaji. — C:n eläinkunta kuu-
luu neolrooppisen alueen chileläiseen ja patago-

nialaiseen alaosastoon. Ijintuja ja äyriäisiä

lukuunottamatta se on lajeista köyhä. Petoeläi-

mistä i>uuma, eräs villikissa, haisunäätä ja

kettu ovat mainittavimmat. Tlirvilajeja on
kolme. Maan pohjoisosassa pidetään kotieliii-

miuä viknnjaa. guanakoa, alpakkaa ja laaiiui-

Clii k". Lclitinliii.t>-(Araiu'aria-)in<.'tsil.
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eläintä. Jyrsijät ovat lukuisia, esim. villahiiret

(CItincIiilla), suomajava y. m. Vyötiäisiäkin on,

mutta vähemmässä määrin. Linnuista, Molinan
mukaan 135 lajia, mainittakoon kondori y. m.
petolinnut, papukaijat, monet vesilintulajit sekä
useanlaiset varpus-, kyyhkys-, kana- ja kolibri-

linnut. C:n eteläosassa elää patagonialainen

kamelikurki. Matelijoita on varsinkin kuivissa

seuduissa, mutta käärmeet ovat harvinaisia. Ve-
sistöt ovat kalarikkaita. Huomattava on useiden
kalalajien liiheinen sukulaisuus L'uden Seelannin

ja Austraalian kalalajien kanssa. Hyönteismaa-
ilma on sekoitus pohjoisista ja eteläisistä muo-
doista ja lajeista.

C:n asukkaat, jotka arvioidaan n. S.ss

milj.rksi (n. 5 km-:llä; Keski-C. on tiheimmin
asuttu), ovat suureksi osaksi valkoisista ja alku-

asukkaista syntynyttä sekakansaa. Nämät ovat
kuitenkin kreolien kanssa sulautuneet yhteen
yhdeksi kansaksi, espanjan kieltä puhuviksi
chileläisiksi. Etelässä asuu patagonialai-

sia ja tulimaalaisia. Valtionuskontona on kato-

linen usko, mutta samalla vallitsee myöskin
uskonvapaus. Siviiliavioliitto on ainoa laillinen

avioliitonsolniimismuoto. Sivistyslaitoksista mai-
nittakoon, paitsi n. 1,500 valtion- ja yksityis-

koulua, .Santiagon kansallisinstituutti, kansallis-

(perust. 1713) ja yksityinen katolinen yliopisto

(perust. 1SS!)), kasvatu.sopillinen laitos, taide- ja

ammattikoulut, tähtitorni ja kansalliskirjasto.

Kouluopetus, josta viimeaikoina on pidetty suurta
huolta, on vapaa kansakoulusta yliopistoon
saakka; varattomat oppilaat saavat ilmaiseksi
sekä kirjat että muut opetusvälineet. Maassa
ilmestyy n. 200 sanomalehteä.
Elinkeinot eri osissa maata eroavat suu-

resti toisistaan. Vuorityö ja salpietariteollisuus

ovat pääelinkeinoina pohjoisessa. Sitä paitsi

liarjoitetaan täällii myöskin kauppaa ja kalas-
tusta. Ke.ski-C:stä alkaen maanviljelys ja kar-
janhoito sitä vastoin ovat tärkeimmät, vaikka-
kin lukuisat suurtilat ovat maanviljelyksen hait-

tana ja pienviljelijäin maanomistusoikeus mo-
nasti on ejiävarma (tämä koskee etenkin siir-

tola-alueita). Paitsi vehnää, jolle Argentiinan
suuri tuotanto ja kova kilpailu vaikeuttavat
edullisten markkinain hankkimista, viljellään

täällä ohraa, maissia, papuja, herneitä, peru-
noita, juurikkaita, tupakkaa, hamppua, pellavaa
ja hedelmiä. Vuotuinen viinintuotanto on n.

700,000 peson arvoinen. Kotimaan tarpeeksi val-

mistetaan paljon omenaviiniä. Karjanhoito kes-

kittyy pääasia.ssa hevos- (andalusialaista rotua),
nautakarjan- (e,spanjalaisia rotuja) ja lampaan-
hoitoon. Kuivatettu liha ja vuodat ovat tärkeitä
vientitavaroita. — Vuorityön i)äätuottept ovat
salpietari (vrt. C h i 1 e s a 1 p i e t a r i) ja jodi

(1907 yhteensä yli 210 milj. peson arvosta), ku-
pari (26 milj. s. V.), kulta ja hopea. Maan run-
saita rautarikkauksia ei vielä ole paljon käy-
tetty, mutta kivihiiltä ja guanoa louhitaan ]ial-

jon (jälk. vars. Tjobos-saarilta. — Vielä kehitty-
mässä olevaa, mutta vilkasta t e o 1 1 i s u >i 1 1 a
edustavat C:.ssä lasi- ja metallitehtaat, panimot,
parkitus- ja konetehtaat, sahalaitokset, kutomot,
.sokeri-, tupakka- ja tiilitehtaat y. m., mutta
vain yksi rikkihappotehdas, vaikkakin täällä

olisi mitä runsaimmin raaka-ainetta tätä teolli-

suushaaraa varten. — Pitkä rantaviiva edistää

suuresti kauppaa, joka käy 56:n sataman ja

21 :n Andien yli vievän solan välityksellä. V.
1U07 oli tuonti 294 milj.:n peson ja vienti 280
milj.:n peson arvoinen. Tuontitavaroista olivat

kankaat, rautatavarat ja maanviljelyskoneet tär-

keimmät. C:n pääsatamat ovat Pisagua. Iquique,

-Vntofagasta, Taltal (salpietarisataniia) , Talca-

huano. Valparaiso, Valdivia-Cnral, Puerto Montt
ja Punta Arenas. V. 1907 tuli satamiin 13,971,

yhteensä 25 milj. tonnin vetoista ja lähti 13,952

yhteensä 24 milj. tonnin vetoista laivaa. Rauta-
teitä oli s. V. 5.295 km ja sähkölennätinlinjoja

(1905) 19,061 km. — Pankit ovat yksityispank-
keja; niillä on setelinanto-oikeus ; tärkein on
Kansallispankki. C:n rahayksikkö peso (= l,iio

mk) = 100 eentavoa (hopeata tahi ku])aria).

20, 10 ja 5:n peson kultarahoja on myös käytän-
nössä. Paperiraha on pakkokurssin alainen (1

paperipeso = n. 1,75 mk). 1863 käytäntöön otet-

tujen metristen mittojen ja painojen ohella käy-
tetään myös vanhoja kotimaisia.

C:n vapaavaltion hallitusmuoto on 25

p:ltä toukok. 1833. Sen mukaan lainsäätämis-

valta on edustajakamarilla ja senaatilla. Edelli-

seen kuuluu 94 kansan suoranaisesti (departemcn-
tittain, 1 edustaja jokaista 15-30,000 as. kohti)

3 v:ksi valitsemaa vähintäin 21 v:n ikäistä kan-

salaista; jälkimäiseen 32 (1 senaattori 3;a edus-

tajaa kohti) suoranaisesti, mutta provinssittaiu

6 v:ksi valittua 36 v. täyttänyttä kansalaista.

Senaatin jäsenistä '/i eroaa joka kolmas vuosi.

Vaalioikeus on 21 ikävuotta täyttäneillä mie-

hillä ; vaalikelpoisuuteen vaaditaan myös mää-
rätty varasensus. Tasavallan presidentin kansa
välillisesti valitsee 5 v;ksi. Hänen rinnallaan on
6 ministeriä. — Oikeudenhoitoa varten maassa
on Santiagon ylioikeus. 6 vetoamisoikeutta,

monta sovinto- ja piirioikeutta sekä valamiesten

oikeus. — C. on jaettu 23:een provinssiin ja

torritoriin; nämät pienempiin osiin, departe-

mentteiiiin. joilla jokaisella on oma munisi-
paalineuvostonsa. Pääkaupunki on Santiago.
— \'altion menot nousivat 1907 n. 59 milj.raan

kultapesoon, ja velka n. 287 milj. kulta- (ulko-

maalainen) ja 148 milj. paperipesoon (kotimai-

nen velka). Sotalaitoksen perustuksena on v:sta

ISSS yleinen asevelvollisuus (20-40:een ikävuo-

teen). Kaulianaikana sotajoukko on 18,000 miehi-

nen, sodanaikan.a se on suurennettavissa 150.000:n

miehen suuruiseksi. Sotalaivastossa oli 1907 32

laivaa (42,555 tonnia, 137 tykkiä). Maan värit:

valkoinen, sininen, punainen. 11'. S-m.

Historia. C;ssä asui \anhimpina aikoina
intiaaniheimoja, joista urhoolliset etelässä asuvat
araukaanit olivat mahtavimmat. Maan pohjois-

osa joutui 15:nnen vuosis. alussa Perun inka-

ruhtinasten haltuun. Heiltä on peräisin C;n
nimi, joka inkakielessä merkitsee „pakka.«ta". V.

1535 tunkeutui esp. Almagro Perusta C:een, mutta
ci voinut saavuttaa pysyväistä jalansijaa maassa.
Espanjan sikäläisen vallan perustajaksi tuli

Pedro de Valdivia. joka hyökkäsi C;een 1540 ja

seur. V. perusti Santiagon kaupungin. Biobio-

joen eteläpuolella araukaanien hallussa olev.a

alue pysyi kuitenkin kauan itsenäisenä. •— Kun
Espanjan ameriikkalaiset siirtomaat aloittivat

vapaussodan emämaataan vastaan, syntyi C:ss;i-

kin kajiina 1810, mutta vasta 1818 onnistui ka-

pinallisten .\rgentii nasta saadulla avulla lopulli-
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sesti karkoittaa espanjalaiset maasta. C:st;l tuli

tasavalta, jonka Espanjakin tunnusti 1844. —
Jonkun aikaa kestäneitten levottomuuksien jäl-

keen C:n tasavallan olot alkoivat vakaantua.
V. 1833 hyväksytty valtiomuoto antoi hallituk-

selle niin suuren vallan, että se kykeni pitämään
yllä järjestystä. C:n sisällinen historia ei olekkaan
yleensä ollut niin melskeinen kuin naapurival-
tain ; maa on sen vuoksi varsinkin taloudellisessa

suhteessa tasaisesti vaurastunut. Erittäinkin
harrastivat maan aineellista ja henkistä edis-

tystä kunnolliset presidentit Bulnes (1841-51) ja

Manuel Jlontt (1851-61). Heidän aikanaan teh-

tiin joukko kauppasopimuksia, rautateitä raken-

nettiin, maa sai siviililakikirjän, kunnallisase-

tuksen y. m. C:n sisällistä kehitystä eivät häi-

rinneet ne ulkomaiset sodatkaan, joita se viime
vuosisadalla kävi Perua, Boliviaa ja Espanjaa
vastaan. Merkillisin näistä oli n. s. salpietari-

sota, johon C. ryhtyi Perua ja Boliviaa vas-

taan 1879 ja joka valtiollisesti ja kaupallisesti

kohotti sen Etelä-Ameriikan mahtavimpain val-

tioiden joukkoon. Se sai alkunsa siitä, että Chile

ja Bolivia riitaantuivat keskenään erää.stä Ata-

cama-erämaan pohjoisosassa olevasta raja-

alueesta, joka oli saanut suuren arvon sen joh-

dosta, että siellä oli löydetty laajat guano- ja

salpietarikerrokset. Pian sotaan sekaantui Pe-

rukin. C. taisteli voittoisasti sekä maalla että

merellä. Useiden onnellisten taisteluiden jälkeen

C:n joukot valtasivat Perun pääkaupungin Liman
ja Callaon 1881. Lopullisessa rauhassa, joka teh-

tiin 1884, C. sai koko riidanalaisen alueen sekä

Bolivialta Antofagastan ja Perulta Tarapacftn

maakunnat sekä toistaiseksi Tacnnan ja Arican.

Toisellakin taholla C:n alue laajeni, kun se 1S81

sai Argentiinan kanssa aikaan sopimuksen, jonka

mukaan Magalhäes-salmen ympäristö annettiin

C:lle.

V. 1886 tuli presidentiksi Balmaceda (ks. t.),

joka edisti opetuslaitosta ja laajensi rautatie-

verkkoa. Jlutta kun hän jouduttuaan riitaan

kongressin kanssa hajoitti sen 1891 j.a julistautui

diktaattoriksi, niin kongressipuolue, johon suu-

rin osa laivastoa liittyi, aloitti kapinan. Elok.

s. V. Balmaceda joutui ratkaisevasti tappiolle

Valparaison läheisyydessä, minkä jälkeen hän
surmasi itsensä. Presidentiksi valittiin silloin

yksi kapinallisten johtajia amiraali Jorje Montt
(1891-96). joka etupäässä koetti parantaa sisäl-

lisen sodan johdosta rappiolle joutuneita raha-

asioita ; V. 1895 säädettiin kultakanta, josta kui-

tenkin luovuttiin toistaiseksi 1898. Hänen pre-

sidenttikautensa loppupuolella alkoi C:n ja Ar-

gentiinan välillä Atacama-aluetta ja Patagoniaa
koskeva rajariita, joka seuraavan presidentin

Ernlzurizin aikana oli synnyttää sodan. Sen
ratkaisi kaksi sovinto-oikeutta — edelliseen

alueeseen nähden 1899. jälkimäiseen nähden 1902.

Vasta tämän jälkeen on voitu vähentää sotilas-

menoja, niin että valtion raha-asiat alkavat taas

olla paremmassa järjestyksessä. V:sta 1906 on

presidenttinä Pedro Montt. [Hancock, „A his-

tory of C." (1893).] J. F.

Chile-salpietari [tsl-J, natriumnitraatti
1. typpihappoinen natroni (NaNO,)

.

Nimensä tämä suola on saanut siitä, että sitä

tavataan Chilessä. Chilen ja Perun rajaseuduilla

on suuria c.-kerroksia. Puhtaassa tilassa c. muo-

dostaa värittömiä, veteen helposti liukenevia
romboedrikiteitä. Luonnossa esiintyvä c. ei kui-
tenkaan koskaan ole puhdasta, vaan ou siihen
sekoittunut muita aineita, etupäässä keittosuo-
laa, jonkun verran kipsiä, glaubersuolaa, mag-
nesiumkloridia ja kaliumjodaattia. Tästä suola-

.seoksesta, joka on saanut nimen ,.caliche", saa-

daan c. erotetuksi käsittelemällä seosta kuu-
malla vedellä ja antamalla näin saadun kylläste-

tyn liuoksen kiteytyä. Kiteytynyt suola kuiva-
taan ja lasketaan kauppaan. Se sisältää noin
94-95 % natriumnitraattia. Eurooppaan lähetet-

tävä tuote puhdistetaan vielä kiteyttämällä. V.
1905 oli chilesalpietarin tuotanto "l,600,000 ton-

nia, josta määrästä 75 % vietiin Eurooppaan.
Suurin osa chilesalpietarista eli noin 75 %

käytetään nykyään apulannoitusaineeksi (ks. t.)

.

Koska se sisältää typpeä sellaisessa muodossa,
että kasvit suorastaan voivat käyttää sitä ravin-

nokseen, on se hyvin tehokas apulanta. Verrat-

tain korkean hintansa tähden sitä käytetään
Suomessa kuitenkin jotenkin vähän, pääasialli-

sesti juurikasvien lannoittamiseen. — Paitsi apu-

lantana c:ia käytetään vielä typpihapon ja kali-

salpietarin valmistukseen. flV. B.)

Chilesotti [kileso'-]. Oscar (s. 1848), it. mu-
siikkitieteilijä; on tutkinut ja julkaissut 16:nnen
ja 17:nnen vuosis. luuttusävellyksiä. /. K.

Cliillon [sijö'], linna Sveitsissä, Vaudin kant-

tonissa, lähellä Montreu.x'tä Genfive-järven itä-

osassa olevalla kalliolla, jonka 20 m pituinen silta

yhdistää mannermaahan. Linna on 1200-li'Vulta.

1400- ja 15n0-luvulla rakennettiin se useampia

kertoja uudelleen ja on nykyään museona. Tullut

tunnetuksi sen kautta, että Francois de Bonivard

(ks. t.) pidettiin siellä vangittuna.

Chiloe [tsilö'e], alkuaan Chilihue (,,Chilen

ääri"). 1. Etelä-Ameriikan länsirannalla oleva

saari, jonka kapea Chacao-kanava pohjoisessa ja

Ancud- ja Corcovado-lahdet idässä ja etelässä

erottavat mannermaasta, 8,570 km=, n. 80,000 as.,

joista suurin osa kristittyjä intiaaneja. Län-

nessä on rannikko eheää, idässä rikkiuurrettua.

Saari, vaikkakin on Chilen rantakordillieereihin

kuuluva osa, on alankomaata, jonka korkeim-

mat huiput tuskin ovat 800 m yi. mereup.

;

ainoastaan vähäisellä, C:n kaakkoispuolella ole-

valla San Pedron saarella kohoaa Cerro Con-

tento 915 m korkeuteen. Vuoriperä on pohjoi-

sessa tuliperäistä, sisäosissa graniittia ja län-

nessä ja etelässä pääasiallisesti kiilleliusketta.
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Jokia ja järviä ou runsaasti. Ilmasto on leuto,

sadomälirä runsas (polijoisessa 3,400 mm) ja kas-
vullisuus rehottava. Väestö harjoittaa metsän-
hakkuuta. nuTOukulkua, kalastusta, karjanhoitoa
ja maanviljelystä. — V. 1558 Garcia de Men-
Uoza löysi tämäu saaren, jonka espanjalaiset
ottivat haltuunsa 1505. Maipön taistelun jäl-

keen 1818 asettui tänne asumaan Chilen espan-
jalaisia, jotka kuitenkin karkoitettiin 1826. Sen
jälkeen saari on kuulunut Chilelle. — 2. Chilen
maakunta, käsittäen C.-saaren, Chonos-saaret
sekä mannermaasta rantakaistaleen, joka ulot-

tuu Chacao-kanavasta pohjoisessa Taytao-niemi-
maan eteläisimpään kärkeen etelässä, 22,255 km^
98,664 as. (1905). Rantakaistale on harvaan-
asuttua, vuonojen rikkiuurtamaa. metsäistä
vuorimaata, jonka lukuisista huipuista monet
kohoavat yli lumirajan, (S. Valentin 3,870 m,
Maca 2.960 m). C.-saaren pohjoisrannalla pää-
kaupunki Ancud, 4,436 as. (1905). V. v. F.

Chilognatha ks. Tuhatjalkaiset.
Chilopoda ks. Tuhatjalkaiset.
Chimaera ks. K h i m a i r a ja Sillikunin-

gas.
Chimborazo lt>simhoru'po]. 1. Sammunut

luniiliuippuincn tulivuori Länsi-Kordillieereilla,

Ecuadorin valtiossa, Etelä-Ameriikassa. l°47'et.
lev. G. I. Urcurazu on Etelä-Ameriikau liinne-

I luinbora/.uii lmiii|>ii.

tuin vuori ja kohoaa lieissin mittausten mukaan
6,310 m, Whyinperin ainoastaan 6,254 m korkeu-
teen. Vuorcllenousu on verrattain heli)poa lumi-
rajalle saakka, joka on 4,700-5,000 m korkeu-
della, sen .yläjuiolclla vaikeaa. I^^nsimäisen vuo-
relleuousuyritykscn teki (ondamine 1745. Hum-
boldt ja lJoni)iand tulivat 1802 5,917 m, Boussiu-

gault ja Hall 1831 0,004 m ja Stubel 1872 5.810
m korkeudelle. 1880 onnistui vihdoin Whym-
perin päästä huipulle saakka. — 2. Maakunta
Ecuadorin valtiossa Etelä-Ameriikassa. käsittää
Ecuadorin Andein keskisen osan, 14,360 km", n.

122,000 as. Alunaa ja rikkiä saadaan Alausin
luota. Pääkaupunki on Kiobamba lähellä C-
vuorta ja Quitou-Guayaquilin rataa, 18,000 as.

Chimere [siind'r], kummitus, hourekuva;
haave, tuulentupa, ks. K h i m a i r n.

China Inland Mission (lyh. C. I. M.) ks.

Kiinan sisämaan I ä li e t y s.

Ctiinchillidae ks. V i 1 1 a h i i r e t.

Chingan ks. K h i n g a n.

Chiniquy [siniki'], Charles (1809-99), poh-
jois-amer. pappi, sai kasvatuksensa katolisten

pappien iiiirissä ja vihittiin papiksi 1833. Hän
ryhtyi 1840-luvuUa taisteluun väkijuomia vas-

taan ja sai siitä nimen ,.Kanadan apostoli". V.
1850 ('hicagon katolinen piispa kutsui C:n hiip-

pakuntaansa johtamaan erinäisiä ranskalaisia

uutisasutusyrityksiä. Tultuaan huomaamaan
katolisen kirkon väärinkäytökset ja papiston
turmvluk.sen C. erosi kirko.sta 1858 vieden seura-

kuntansa mukanaan. Tästä lähtien C. oli Pohj.-

Ameriikassa voimakkaan katolisvastaiseu liik-

keen etunenässä. Hänen kirjoituksistaan mai-
nittakoon jialjon luettu ,,Xainen ja rippi": elä-

miiänsä hän kuvasi kirjoi.ssa ,,Viisikymmentä
vuotta roomalais-katolisess.a kirkossa" ja ,,Neljä-

kymmentä vuotta Kristuksen kirkossa. Katsaus
elämääni jätettyäni roomalaiskatolisen kirkon".
Chino [tsino], sekarotuinen: Perussa intinani-

miehen ja neekeri-vaimon. La Plata-valtioissa

valkoisen miehen ja intiaani-vaimon jälkeläinen

(cholo). Meksikossa sitävastoin siellä syntynyttä,
puhdasrotuista neekeriä nimitetään r:ksi.

Chiuook [isitiiVk], kuiva, vuodenaikaan näh-
den hyvin himmin pohjois-, länsi- tahi lounais-

tuuli, joka puhaltaa Kalliovuorten itäpuolella,

Pohjois-Ameriikassa. Kuuluu samaan ryhmään
kuin f ö h n- ja h o r a-tuulet (ks. n.).

Chioggia /kjodzaj I. C h i o z z a, kaupunki
Polijois-Italiassa, Venetsian provinssissa, saman-
nimisellä laguunisaarella. 26 km Venetsian etelä-

puolella ja 6 km pohjoiseen Brenta-joen suulta,

33,523 as. (1006). Satama on laguunin syvin ja

sitä suojaavat Caromanin ja San Feliceu linnoi-

tukset. C:ssa on seminaari, kimnaasi ja meri-

koulu. Piispanistuin. Väestö puhuu omaa mur-
rettaan ja luirjoittaa melkoista silkki- ja pitsi-

teollisuutta, laivanrakentamista, merenkulkua ja

ennen kaikkea kalastusta. Rautatie ybdistäii

k;iui)ungin liovigoon ja kivisilta Brondolon (.Sot-

tomarinan) saareen, jota pitkin laguunin suo-

jaksi rakennettu IS km pitkä kivipato (Murazzi)

kulkee. (V. V. F.)

Chios (S k i o) ks. K h i o s.

Chippewa [liipiiiii], Mississipin vasen syrjä-

joki Wiseonsinin valtiossa, alkaa Yläjärven etelä-

puolelta ja on .580 km pitkä. Sen varrella sijait-

see C.-falls, jossa on suuria, virran voimalla

käypiä sahalaitoksia ja 8,004 as. (1900).

Chippeway [tsipiuei] (Ojibicay), algonkin-
heimo Polijois-.Xmcriikassa suurten järvien ym-
pärillä. \. 30.000 henkeä.
Chiromantia ks. K h e i r o m a n t e i a.

Chiiomys ks. .\ i - .\i.

Chironectes ks. P u s s i s a u k k o.
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AÄ-^^^^

Chirotherium.

vuotta vanha.
kitarri.

W. P.
kitarra.

CMronomus, kaksisiipisiin hyönteisiin kuu-
luva lujirikas sääskisuku. Lyhyellä imukärsäl-
lään eivät ime verta niinkuin tavalliset sääsket.

Koiraksen tuntosarvet sulkakarvaiset, naaraksen
loispuolisesti sulkakarvaiset. Toukat elävät ve-

dessä oleskellen pohjamudasta valmistamissaan
käytävissä ja putkissa, uivat kiemurtelevin liik-

kein, eivät nouse vedenpintaan hengittämään.
Chiroptera ks. S i i ji i j

;i 1 k a i s e t.

CMrotherium, pa
leont.. triasmuodos- ^- ".i -^^

tuman hiekkakivistil

löydettyjä, käden-

näköisiä kuvioita,

jotka ovat jätti

läiskokoisten sam
makko- tai sisilisko

eläinten jälkiä. Isot

ja pienet jäljet vuo
Tottelevat, joten vdi

päättää eljiimillä ol-

leen isommat taka-

kuin etujalat.

Chisholm flsi.ilu^in /.

kaupunki Yhdysval
loissa, Jliunesotaii

valtiossa. Suomalai-
sia n. 500, joista

enin osa työskente-
lee rautakaivoksissa.
Kaupunki on vasta

Chitarra [kila'-] (it.) mus
Chitarrone [kUnrö'ne] (it.), suuri kitarri eli

bassokiti',rri, jota käytettiin 17:nnen ja 18:nnen
vuosis, orkesterissa pohjabasson soittoon. I. K.

Ctiitonidae, nilviäisheimo alkunilviäls-
ten (Amphineura) luokassa. Niinkuin muilla-
kin nilviäisillä on niillä „jalka" ja kieli (radula)

,

mutta eroavaisuutena on kaksipuolisesti tasa-

mukainen rakenne sekä kuori, joka on muodos-
tunut peräkkäisistä, poikittaisista, toisiaan limit-

täisesti peittävistä kalkkilevyistä. Eläimet saat-

tavat siilin tavoin kiertyä kokoon: elävät valta-

merissä. Cliitun suku esiintyy jo siluurissa.

CMtral fisitralj. Englannin suojeluksen alai-

nen vuoristovaltio Etu-Intian luoteisimmassa
osassa Afganistanin ja Kasmirin välissä, n.

20,000 km- ja n. 200.000 as. Mann täyttävät
Ilindukus-vuoren jonot : sen asukkaat ovat kau-
kaasialaista rotua, uskonnoltaan muhamettilaisia
tahi pakanoita. He harjoittavat vuorilla karjan-
lioitoa ja laaksoissa maanviljelystä (viljaa ja

hedelmiä). Pääkaupunki C. on 1,518 m yi,

mereup. — Vain pieni, kapea osa Afganistania
erottaa C:n Venäjän Pamirista ja koska Hindu-
kusin liikekelpoisin sola on täällä, ovat englan-
tilaiset jo aikaisin koettaneet saada vaikutus-
valtaa maassa. V. 1876 C. tuli Kasmirin yliherruu-

den alle (jälkimäinen on Englannin vasallivaltio)

ja v:sta 1886 Eglannin valtiollinen asiamies on
asunut C;ssa. — Kun C:n ruhtinas 1895 kuoli,

tunkeutui joukko valtaan-pyrkijöitä .sotajoukkoi-

neen maahan ja saarsi C:n kaupungin pienen

englantilaisen varusväen. Tämän pelasti ever.sti

Kelly, joka 400:n miehisen apujoukon kanssa
saapui kaupungin avuksi ja karkoitti valtaan-

pyrkijät. Tämän jälkeen C. on ollut hyvin riip-

puvainen Englannista, joka vartioi kaikkia Hin-
dukusin yli vieviä solia. V. v. F.

Chladnin sointikuviot.

Chiva ks. K i i v a.

Chizerots [siz9rö'J 1. B u r i n s [byrS'1, yksi
Kauskan eristettyinä eläviä heimoja, joita rans-

kalaiset halveksivat, ne kun muka tarun mukaan
polveutuvat vierasuskoisista ; chizcrots-lieimo,

jonka sanotaan polveutuvan saraseeneista. asuu
Saöne-et-Loiren departementissa ja Uourg-en-
liressen arondisseraentissa. Ammoisista ajoista

lie nvot olleet karjankauppiaita ja teurastajia.

Chladni, Ernst Florens Friedrich
1 17.')Ö-1S27) , saks, fyysikko, luki ensin lakitie-

dettä, mutta antautui sittemmin kokonaan fysii-

kan tutkimuksiin, elättäen itseään pitämällä

luentoja ääniopista ja julkaisemalla kirjoituk-

siaan; C. on uudemman ääniopin perustajia:

keksi n. s. Cliladnin sointikuviot (ks. t.). Lausui
ensinnä meteorei.sta sen käsityksen, että ne ovat

avaruudesta ilmakehän ulkopuolelta tulleita kap-

paleita. (V. V. K.)

Chladnin sointikuviot. Fys. Jos kimmoi-
>ista aineesta tohtj- levy saatetaan n. s. seiso-

vaan värähdysliik-
keeseen, esim. han-
kaamalla sen syr-

jää viulunjousella,

niin että se antaa
selvän sävelen,

jakaantuu levy
osiin, joista aina
kaksi viereistä

värähtelee päinvastaisiin siuiutiin. Osien rajat,

n. s. solmuviivat, ovat taas täydelleen levossa.

Nämä saadaan näkyviin sirottamalla levylle esim.

hienoa hietaa, mikä silloin kokoontuu levossa

oleviin solmuviivoihin. Siten saatujen C:n scintu-

kuvioiden muoto riippuu paikasta, mistä levy on
kiinnitetty, miten paksu, minkä muotoinen ja

mistä aineesta se on, sekä mistä kohdin ja miten
kovasti hangataan. Levyn perussävel antaa
yksinkertaisimman, korkeammat sävelet moni-
nuitkaisemiiin kuvioita, (V. V. K.)

Chlamydophorus, v a i p p a v y ö t i ii i n o n.

ks. V y ö t i :i i s e t.

Chlamydotherium, palcont., jättiläisvyötiäi-

nen, eli pleistoseeni-aikakaudella Ameriikassa,

Oli sarvikuonon kokoinen. Tv. il/. L.

Chloanthiitti, tniiier.. tinanvärinen malmi-
kivennäinen, kokoumukseltaan nikkeliarsenidi

(XiA.s.). Kiteytyy regulaarisena, tavataan kiisu-

malmijuonissa monessa Keski-Euroopan kaivok-

sessa. P. E.

Chlopicki [hlopi'tski], Grzegörz .Jözef
(1771-1S.541 , puol. kenraali, otti 1794 osaa Kos-

ciuszkon johtamaan taisteluun Puolan vapauden
puolesta: taisteli vv. 1799-1812 Ranskan jou-

koissa, oli Napoleonin mukana hänen Venäjän-

retkellään 1812 ja haavoittui Moskovan luona.

Puolan kapinan alkaessa 1830 C. valittiin dik-

taattoriksi: mutta kun hän ei luottanut kapi-

nan onnistumiseen, vaan tahtoi saada sovintoa

aikaan Venäjän keisarin kanssa ja siten turvilta

Puolalle vapaan hallitusmuodon, menetti hän
puolalaisten suosion. C. luopui sen vuoksi dik-

taattorin asemasta (tammik. 1831) : mutta sota-

miehen;! hän taisteli vieläkin, kunnes haavoittui

Grocliovin taistelussa. K. O. L.

Chloriitti ks. Kloriitti,
Chloro ... ks. myös K 1 o r o . .

.

Chioropeta ks. Kerttuset.
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Chloroph\ tum.

Clilorophyceae, vihreät levät. ks. L e-

V ä t.

Chioropliytum,
kasvisuku liljakasvien

liciiiiossa. \'erfiot pit-

kiä, riippuvia, helposti

juurtuvia. Kukat yksi-

näisiä, valkeita, pie-

uiä. Kapmaalaisia
lajeja, C. cotnosiDiiin

ja C. capensesi. jälki-

mäistä valkeankir-

javalehtisenä muun-
noksena, viljellään

meilläkin yleisesti

umppclikasveina.
Chlorops ks. O h r a k ä r p ä n e n.

Chlorosis ks. K 1 o r o o s i.

Chlorosplenium seruginosum, kotelosieni,

jonka vaikutuksesta laho lehtipuu (koivu, leppä,

tammi) saa tutunomaisen espanjauvihreän vä-

rinsä. Sienen itiöemät puhkeavat pinnalle syk-
syllä.

Chloroxylon ks. A 1 1 a s p u u.

Chmielnicki [hmjelni'tski], Bohdan Zeno-
1) i u s z (159.3-1657), kasakkapäällikkö. Alkuaan
hän palveli Puolan armeiassa, mutta jouduttuaan
kuningas Vladislav lV:n epäsuosioon hän pakeni
Dneprin kasakkaiu luo, luopuen lopulta Puolasta.
Kuningas Kasimir tunnusti 1649 kasakkain itse-

näisyyden, mutta kun hän sittemmin alkoi sitä

peruutella, teki C. tsaari Aleksein kanssa sopi-

muksen, jonka kautta tsaarin yliherruus 1654
tunnustettiin. — 1883 pystytettiin C:lle Kijovaan
muist()|iatsas. Ä. S.

Chniielowski [hmjelo'-], Piotr (1848-1904),
puolal. kriitikko ja kirjallisuushistorioitsija, oli

80-luvulla vähän aikaa puolal. kirjallisuuden
prole.ssiirina Varsovan yliopistossa, josta luopui,

kun häntä vaadittiin luennoimaan venäjän-
kielellä. Paitsi teoksia filosofian, estetiikan ja

kasvatusopin alalla C on julkaissut erittäin

arvokkaita tutkimuksia Puolan kirjallisuudesta,

joista useilla on perustava merkitys: „Mickie-
\viczin, SloNvackin ja Krasinskin naishenkilöt"

(1873), „in;nnen vuosis. puolal. naiskirjailijat"

(1885), laaja 2-osainen teos ,.Adam Mickiewiez"
(1886), „J. J. Kraszevvski" (1888), „Meidän
romaanikirjailijamme" (1887), ..Uusimman puo-
lal. kirjallisuuden historian luonnos" (useita

pain.), ..Puolan kirjallisuuden historia" (1899-

1903), ,,Puolan kirjallisen kritiikin historia" ja

,, Uusimman puolal. draaman historia" (1902).

J. ./. M.
Choc [sokj (ransk.), hyökkäys: sotilaskielessä

se osa hyökkäystä, jossa hyökkääjä paljastetuin

asein tunkeutuu vihollisen riveihin. Tiitä sana,--

käyietUän varsinkin ratsuviien liyökkilyksestä.

Chocholousek fhaho-J, Pr ok op (1819-64),

tsek. novellinkirjoittaja, on Walter Scottin mal-
liin kirjoittanut historiallisia romaaneja (.,Temp-
]ielilierrat Böömissä", 184,'?) ja kertomuksia Böö-
min menneisyydestä. Huomattavia ovat hänen
jännittävät, etelä-slaavilaisten elämää kuvaavat
nov lljnsa, jotka ovat ilmestyneet vhtcisellä ni-

mellä .,Jih" (Etelä). "
J. J. M.

Chocolat [sokolfV] (ransk.), suklaa (ks. t.).

Cliodkiewicz [hodkie'vits]. Jan K a r o 1

(1500-1621), puol. sotaherra, sai 1602 ])Uolalaisen

sotajoukon johdon Liivi nmaalla' ruotsalaisia vas-

taan ja saavutti 1605 Kaarle IX:stä Kirkholman
luona loistavan voiton, josta ei kuitenkaan ollut

vastaavaa hyötyä. Sittemmin 1611 C. teki ruot-

salaisten kanssa aselevon, ja Sigismund lähetti

hänet sotajoukkoineen Venäjälle auttamaan Vale-
Dmitriä. Mutta C:n täytyi paeta Moskovasta,
ja monenlaisten seikkailujen jälkeen hän sai lu-

van vapaasti palata Puolaan. C. oli sen jälkeen
korkein sotajoukkojen päällikkö sodassa turkki-
laisia vastaan. K. S.

Chodowiecki [hodovje'tski], Daniel Niko-
laus (1726-1801). saks. vaskipiirtäjä ja taide-

maalari, llarjoitettuaau aluksi pienoismaa-
lausta hän siirtyi sittemmin yksinomaan radee-

rauksen ja vaskipiirroksen alalle, työskennellen
etupäässä kirjain ja silloin suosittujen kalente-

rien kuvittajana. Hänen lukuisat piirroksensa
— yli 2.000 — ovat sekä taide- että varsinkin
sivistyshistoriallisesti tärkeät, sillä hän on
niissä sekä näkemiensä että omien kokemus-
tensa perusteella erinomaisen monipuolisesti ja

sattuvasti kuvannut oman aikans.a saksalaista

porvarillista elämää ja elämänkäsitystä. Hänen
maalauksissaan ilmenee kyllä sama tarkka
havaintokyky, mutta taiteellisessa suhteessa ne
ovat jotenkin vähäpätöisiä. F. L.

Chodshent ks. H o d z e n t.

Chodzko fhots-J. 1. I g n a f y 0.(1795-1881),
puolal. kirjailija, on oivallisesti kuvaillut liet-

tualais-puolalaisen aatelin elämää 18:nnella vuo-
sis. Hänen huomattavimmat teoksensa ovat ker-

tomussarjat „Liettuan kuvia" („Obrazy litew-

skie", 1840-62) ja „Liettuan muistoja" (.,Pndania

litewskie", 1852-60)

.

2. Leonard Jakob C. (1800-71), puolal.

historioitsija, julkaissut ranskan kielellä esityk-

siä Puolan historiasta, kuten ..Histoire des }(-

gions polonaises en Italie" (1829), „nistoire de
la Lithuanie" (1831), ,.Histoire de Pologne"
(1857), ,.La Pologne historique, litt^raire, monu-
mentale rt pittoresque" (1835-37). „Kecueii des

actes diplomatiques concernant la Pologne 1762-

1862" (salanimellä d'Angeberg|. J. J. il.

3. A 1 e k s n n d e r C. (1804-91 ) , edellisen

serkku, puolal. oppinut, oli pitkän aikaa Venä-
jän konsulina Persiassa sekä myöhemmin 1857-

84 Mickie\viezin jälkeen slaavilaisten kirjalli-

suuksiin professorina Colli'^ge de Francossa. On
julkaissut ranskan kielellä esityksiii persian ja

kurdin kielen si-kä Persian kirjallisuuden alalt.a

ja kääntänyt ranskaksi slaavilaista kansan-
runoutta. Hänen puolankieliset runonsa olivat

aikoinaan suosittuja.

Choiseul fsunzul], Etienne Francois
de (1719-85), .\mhoisen herttua, Stainvillen

kreivi, ransk. valtiomies. C. oli ensin soturin-

toimessa Itävallan perintösodassa, mutta sen

päätyttyä 1748 hän joutui hoviin, päästen Lud-
vik XV:n mahtavan suosikin Pompadourin mar-
kiisittaren erityiseen suosioon. TTän oli Hanskan
lähettiläänä Koomassa ja W'irnissä ja tuli seit-

senvuotisen soihin aikana 1758 ulkoasiainministe-
riksi. C. jonka ulkopolitiikka tarkoitti ennen-
kaikkea Englannin eristämistä, sai aikaan n. s.

Bourbonin sukiiliiton Ranskan. Espanjan, Nia-
pelin ja Parman hovien välillii 176] : hänen toi-

mestaan Ranska sai Korsikan saaren 1768; hän
suunnitteli Ruotsissa v;ill;inkuinousta, jonka
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kautta siellä piti saataman lujempi kuninkaan-
valta ja jonka Kustaa III sitten pani toimeen
1772. Myöskin Ranskan sisällisen hallituksen

suuntaan hän vaikutti paljon. Hän sai aikaan
jesuiittain karkoitlamiseu, mutta hankki suojaa

jansenisteille (ks. t.) ja protestanteille. Itä-

vallan ystävänä hän puuhasi Maria Antoinetten
avioliittoa daufiuin kanssa. C. menetti kunin-
kaan suosion tämän jalkavaimon Dubarryn vai-

kutuksesta ja erotettiin ministeritoimestaan
1770. V. 1904 ilmestyi „Memoires du duc de
Choiseul". [Maugras, ,,Le duc et la duche.sse

de C."] K. O. L.

Cholecystitis (krcik. t/io/f = sappi, ja kyste =

rakko), sappirakon tulehdus.

Cholera ks. K o 1 e r a.

Cholo [tso-J ks. C h i n o.

Choloepus didactylus ks. Laiskiaiset.
Cholula [tiolii'-J 1. San Pedro, kaupunki

Meksikossa Pueblan valtiossa, Meksikosta kaak-
koon, 2,138 m yi. merenp.. 6,899 as. (1900). E.s-

panjalaisten saapuessa Meksikkoon C. oli aztek-

kien kukoistavimpia kaupunkeja, jossa oli 150,000

as. ja yli 400 temppeliä. Vielä nykyään on siellä

Quetzacoatl jumalan kunniaksi rakennettu ,,teo-

calli", 54 m korkuinen katkaistu pyramidi, jonka
asema on 453 m^.

Chondri 1. kondri ks. Meteoriitti.
Chondrus ks. Karrageeni.
Chopin [sopä'], FrSd^ric Frangois

(1810-49), uraa uurtava pianosäveltäjä ja pia-

nonsoittaja, synt. 22

p. helmik. 1810 lähellä

Varsovaa, kuoli 17

p. lokak. 1849 Parii-

sissa. Hänen isänsä

oli ranskalainen. Puo-
laan siirtynyt kielen-

opettaja, äitinsä puo-

lalainen. Jo 9-vuo-

tiaana hän esiintyi

ihmelapsena, mutta
antautui taiteilijaksi

vasta 1827, suoritet-

tuaan kimnaasiopin-
tonsa. V. 1830 hän
Iäksi konserttimat-

Chopin. kalle Wienin ja

Miinchenin kautta
Pariisiin, jonne hän jäi asumaan kaikkien
suosimana piano-opettajana ja säveltäjänä, ete-

vän ystäväpiirin (Liszt, Berlioz, Heine, Bal-

zac, Ernst, Meyerbeer) ihailemana. Keuhko-
taudin uhkaa hän pakeni Mallorcan saarelle

1838, ja keväällä 1849 hän läksi uusin voimin
konserttimatkalle Lontooseen ja Skotlantiin,

vaan palasi uupuneena Pariisiin, kuollakseen. —
C:n sävellyksistä huokuu harvinainen runolli-

suus, hienous, sulo ja ritarillinen voima. Hänen
sanontatapansa oli täydellisesti uusi ja omin-
takeinen, eikä kenkään ole voinut sitä itsenäi-

sesti jäljitellä tahi kehittää. Ei hän itsekkään

sitä saanut kehkeämään laajempia muotoja täyt-

täväksi, vaan pysyi aina samana, tosin yhtä helk-

kyvänä ja kukkeana. Sitävastoin hänen teknil-

linen pianonkäsittelynsä on laskenut perustuksen
koko uudemman ajan pianokirjallisuuden soin-

nille. Vielä nykyään C:n sävellyksiä tavataan
milfei jokaisen pianotaiteilijan konserttiohjel-

missa, ja useat soittajat saavat niissä esille kaik-
kein vaikuttavimman taitonsa. — C:n onneton
suhde runoilijatar George Sandiin on epäile-

mättä paljon vaikuttanut hänen säveltuotan-

toousa ; mutta ennen kaikkea siinä kuvastuu
onnettoman Puolan kansan ilot ja surut, muistot
ja toiveet. Hänen balladinsa ja nocturninsa,
valssinsa, masurkkansa ja poloneesinsa, sonaat-
tinsa, preludinsa ja etydinsä sekä muut teok-

sensa ovat kaikki saman kansallisen sävyn lei-

maamat ja sykkivän isänmaanrakkauden aate-

loimat. /. K.
Choraeuksen lähde [koreu-J, Ruissalon saaren

keskiosassa oleva lähde, jonka ääressä runoilija

Chora>uksen (ks. t.) sanotaan mielellään istuneen

laulujansa sepittämässä.

CUor^us [kori'-], Mikael (1774-1806) , runoi-

lija, syntynyt 15 p. maaliskuuta 1774 Vöyrissä,

jossa isä silloin oli

apulaispapipina. Jou-

duttuaan kuusitoi.sta

vuotiaana orvoksi hän
sai uuden kodin erään
sukulaisensa luona
Ru<itsissa, kunnes tuli

maisteriksi Upsalassa
1797. Hän palasi sen-

jälkeen Suomeen an-

saitaksensa elatuk-

sensa kotiopettajana

ja jatkoi tätä toin-

tansa vielä senkin
jälkeen kuin 1799 oli

nimitetty dosentiksi

Turun akatemiaan.
V. 1802 hän muutti M. Cliorsus.

Ruotsiin, jossa toimi
Carlbergin sota-akatemian pappina kuolemaansa
asti. — C:n nimi elää jälkimaailmalle ensi

sijassa niitten pienten runojen kautta, jotka
painettuina ,,Äbo Tidningar"iin ja ,,Stockliolms-

posten"iin herättivät häneu aikalaistensa ihas-

tusta. Näistä mainittakoon ,.Enkaus visa",

„Askan". „Eu tanke pä min egen graf", joiden
tunnelma on yksinkertainen, vieno ja surunvoit-
toinen, muistuttava Franzenin runoutta. Ilmeistä
sukulaisuutta runoilijaveljen kanssa osoittavat

myös hänen kuvauksensa lasten maailmasta
(„Barnsligheten", ,,Lilla Hedda tili sin pappa").
Suuremmista runoistaan hän sai u.seanipia kir-

jallisia palkintoja, m. m. Ruotsin akatemialta
,,runolaulustaan" Ehrensvärdistä, johon hän oli

liittänyt kauniin tervehdyslaulun Suomelle.

Mutta niissä hän on täydelleen aikansa lapsi.

Xe ovat ra.skaita, didaktisia ja sentakia aivan
vanhentuneita. Carlbergin pappina hän tuli Tuk-
holmassa tunnetuksi loistavana ja vapaamieli-
senä saarnaajana. Tegn#r pitää häntä aikansa
etevimpänä hengellisenä puhujana. V. 1815 ilmes-

tyivät hänen kootut runoelmansa Franzf-nin

toimittamina, varustetttiina saman ystävän kir-

joittamalla valaisevalla elämäkerralla.

E. B.
Chorasan ks. K o r a s a n.

Chorda (lat.) . jänne, soittimenkieli. — C.

A c h i 1 1 i s, Akilles-jänne (ks. t.) . — C. d o r-

s a 1 i s, eläinten sikiössä tai alemmissa eläi-

missä oleva selkäjänteen muodostuma, josta sit-

temmin selkäranka kehittyy.
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Chorda dorsalis ks. Chorda, C h o r d a t a,

S e 1 k ii j ;l u n f.

Chordata, yhteisnimi vaippaeläimille ja selkii-

rankaisille, joilla on paljon yhtiiliiisyyttä ylei-

sessä rakenteessansa ja yksilökehityksessään,

etenkin siinä että niillä esiintyy selkäjänne,

clujfdu dorsalis, yksinkertaisimpana selkärankaa
edustuvana inuodostuksena. K. M. L.

Chorea ( lat.) , ks. Il y p p y t a n t i.

Chorioidea ks. S u o n i k a 1 v o.

Chorion, onbryol. 1. Munaa ympäröivä kalvo,

jonka munafoUikkelin epiteli valmistaa. Se on
hyönteisillil kova kutikula-kuori, munakuori,
nisiikkäillil n. s. zona pellucida. — 2. Sikiön
ulkopuolinen suojuakalvo, joka useimmilla nisäk-

käillä muodostaa lukuisia, emiin limakalvoon
painautuvia sormimaisia lisäkkeitä ja siten ottaa

osaa istiikan muodostumiseen. K. M. L.

Choripetalse, eriteräiset, Eichlerin jär-

jestelmässä kaksisirkkaisten toinen alaryhmä.
Kehä puuttuu, on yksikiehkurainen tai kaksi-

kiehkuiainen, jolloin teriö on erilehtinen.

Chorisia ventricosa ks. C a t i n g a s.

Choron [sorö'], Alexandre fitienne
(177'2-1S34) , ransk. säveltäjä ja teoreetikko;

harrasti erittäin vanhojen kirkkosävellysten esit-

tämistä ja sai 1S11 tclitäväkseen kirkkomusiikin
uudestajärjestämiscn Kanskassa; johti 1810-17

Pariisin suurta oopperaa ja 1817-30 valtion

kirkkomusiikkikoulua. /. K.
Chorotes Ikorfi'-], .Bolivian ChacoUa, Pilco-

mayo-jdon varsilla asuva intiaani-heimo, joka
harjoittaa kalastusta ja metsästystä, rakentaa
oksi.-ita ja i)alniuiilehdistii kellomaisia majoja ja

käyttää aseinaan jousta ja raskasta puunuijaa,

r. -intiaanit puhuvat guayeuru-ryhmääu kuulu-

vaa kiellä eivätkä toistaiseksi ole olleet missäiln

tekemisissä sivistyksen kanssa. Tulta he esim.

hankkivat hieromalla kahta puupalikkaa vasta-

tusten.

Chose [sö:] (ransk.), asia, seikka.

Chotan ks. K h o t a n.

Chouans [sun ] 1. s u a a n i t, Ranskan vallan-

kumousta vaslaan kapinoitsevia Mainen, Nor-
niaiidian ja 15retagnen kuninkaanmielisiä talon-

poikia, jotka ehkä saivat tuon nimen piiällik-

kiinsii Jean ('ottereau'n liikaninu^stä Clial-liionit

(liuuhk.-ija) . Varsinaiset »uaanit tekivät rosvon-

töitii, liiiviltiien linnoia ja kyliä. Napoleon Bona-
parte kukisti lieidiit liipullisi'sti ISdO.

Cbretien (Chrestien) de Troyes [krvliä' da

iiuiV], ransk. runoilija, jonka elämiistä tunne-

taan ainoastaan sen verran, että hän eli Cliam-

pngn<'n kreivittären Marian hovissa ja ettil hän
oli tekemisissä Elsassin ja Flaiulerin kreivin

Filipin kanssa (k. 11!)1). ('. saattoi nuiotiin

Artnr-romaanit, jotka hän mainitun kreivittiireu

kelioituksestii puki runomuotoon. Näin syntyi
vuosina llOO-OO sarja pitkiä eepillisiii runoelmia,
joista ovat siiilyneet seuraavat: ..Krec et Enide",
..Laufclot ou le (hevalier de la eharrette", ..Ivain

ou le clievalier au lyön", ..Pereeval le jjallois" ja

..Cligös". C:n kiisitlelemä Tristanin ja TsoUlen

tarina ei ole säilynyt. Keskeneriiiseksi jäi runo-
elma „Le roi (Juiliaume d'Engleterre". Iliinen

tyylinsä on vilkas ja huvittava. C. oli keski-

ajan lalijakkaiinpia rniuiilijoita ja se. joka ensin
kirj.illisuutcen toi naisiliaihin ja ritarillisen rak-
kauden. Iliinellii ei knitcnknan ollut kiisitti^le-

miensä vanhojen tarujen eikä varsinkaan niiden
mystiikan ymmärtämystä, hän kun niihin sovel-

lutti koko joukon realistisia yksityiskohtia
omalta ajaltaan. Hänen vahvin puolensa onkin
todellisuuden kuvaaminen. [Holland, ..Chrestien

von Troyes, eine literargeschiehtliche Unter-
suchung" (Tiibing. 1854) ; Potvin. „Bibliogra-
plue de Chrestien de Troyes" (Brliss. (1863) :

Emeoke, ..Clirestien von Troyes als Persönlichkeit
und als Dicliter"' (Wurzb. 1892).] J. El.
Chrisma ks. K h r i s m a.

Christ, Wilhelm (1831-1906), sak.s. filologi.

Toimi v:sta 1854 opettajana Munchenissä ja oli

sikäläisessä yliopistossa professorina 1860-1002.

Hänen lukuisista teoksistaan mainittakoon: ,.Pin-

dan farmina" (1SG9, 3 pain. 1897, suuri kriitil-

linen laitos 1890), „Anthologia gnrea carminum
christianorum" (1871; käänteentekevä teos,

jonka toimittamisessa hänellä oli apunaan M.
Paranikas), „Metrik der Griechen u. Römer"
(1874, 2 pain. 1879), „Homeri Iliadis earmina"
(2 osaa 1884), „Geschichte der grieeh. Litteratur
bis auf die Zeit Justinians" (1888, 4 pain. 1905),

y. m. E. R-n.

Christchurch [kraistsMs] . 1. Kaupunki Eng-
lannissa, Hampshiren kreivikunnassa, .Vvon-

ja Stoiir-jokien yhtymäpaikalla liihellä Englan-
nin kanaalia. 4.204 as. (1901). Läluseuduss;i

useita kuuluisia kylpypaikkoja. — 2. Canterbu-
ryn maakunnan pääkaupunki Uudessa Seelan-

nissa, Avon-joen varrella. 15 km satamastaan
Lytteltonista, johon rautatie seu yhdistää, 17,538

as. (1901), etukaupunkeineen 57.051 as. (1901).

Lukuisia kirkkoja, eollege. kasvitiet. puutarha,
museo, jossa m. m. on eteläisen pallonpuoliskon

suurin luurankokokoelma. Kaujmnki on Englan-
nin kirkon perustama 1850. (V. v. F.)

Christensen, B a 1 t h a s a r JI a 1 1 h i a s (1802-

S2), lansk. valtiomies, antautui suurella innolla

vaijauspyrintöihin. toimittaen 1839-41 sanoma-
lehteä .,Fa-drelandet", ajaen 1842-48 valtiopäi-

villit talonpoikien vapauttamis- ja vaurastutta-
niisasiaa ja ollen 1848-58 ..Bondevennernes sei-

ska!)" nimisen seuran puheenjohtajana. Vuodesta
1849 kuoleniaaiisa asti C. oli milloin maakärä-
jien, milloin kansankäriijien jäsenenä, kuuluen
vasemmistcMi jolilajiin ja osoittautuen epäit.sek-

käiiksi isiinmaanystäväksi. K. S.

Christensen, .T e n s Kristian (s. 1856)

,

tansk. valtiomies, maanviljelijän poika, kävi
Grundlvigin kansanopiston ja opettajaseminaa-
rin. C. oli kansakoulunopettajana 1877-1901 sekä

sen ohella v:sta ISOO kansankäräjäin edustajana.

V. 1901 hiin nimitettiin valtionreviisoriksi, mutta
jo sam. V. hän siirtyi kirkko- ja opetusministe-

riksi. Ministeristön muutoksessa 1905 C. tuli

kon.seljin [iresidentiksi sekä sota- ja merinsiain

ministeriksi, menetti paikkansa lokak. 1908 Al-

berti'n (ks. t.) väärennysten ilmi tultua, mutta
nimitettiin 1909 uudestaan ministeriksi: erosi

jo samana \'uonna.

Christian science [krisljjn shishs/ (eugl.=

., Kristillinen tiede"^, .\meriikassa .syntyneen

nskonnollis-terveyshoiilollisen liikkeen nimi. Sen
perustaja oli rouva Mary Baker E d d y (s.

1821). Hän hankki jo nuorena tyttönä moni
puolisia tietoja ja mietiskeli ]ialjon uskonnollisia

asioita. Koettuaan avioliitossaan paljon suruja
hiin joutui vaikeaan tautiin, josta IStiO odotta-
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matta parani. Tätä parantumista hän läliinnä

seuraavina vuosina }-ksinäisyytlessä ja Raamat-
tua tutkien mietiskeli ja kehitti oman, uuden
elämänkäsityksensä, jonka hän ISTO esitti eräässä
kirjasessa ja 1875 täydellisemmin teoksessa
„Science and Health, with key to the Scriptures"
{..Tiede ja terveys, ynnä avain Eaamattuun";
252:s painos 1903). Siitä tuli uuden uskonlahkon,
,,kristillisen tieteen" kannattajain, pääkirja;
1870 perustettiin lahkon järjestö, ja 1879 raken-
nettiin Bostoniin „scientistien" ensimäinen
kirkko. Lahkon perustaja, joka 1877 oli mennyt
(kolmansiin) naimisiin lääkäri Eddyn kanssa,

tuli seu ensimäiseksi papiksi ja johti sen ohessa
miehensä kera 1881 perustettua oppilaitosta

(..JIassochnsetts metaphysical 'college"). Mie-
hensä kuoltua 1888 rouva E. vetäytyi hiljaisuu-

teen maatilalle syntymäseudulleen, jossa hän vie-

läkin elää. „Scientisteillä" on (1906) Yhdys-
valloissa 663 kokoushuonetta ja 80,000 seura-

kunnanjäsenlä, mutta liikkeen kannattajain luku
arvostellaan paljoa suuremmaksi, noin 1 milj. —
Christian sciencen pääajatus on, että Jumala,
absoluuttinen hyvä. on kaikki kaikissa ja että

paha, olkoonpa se sitten syntiä tai sairautta, on
epäolennaista ja epätodellista sekä häviää, kun
ihminen ,.kristillisen tieteen" valistamana tämän
epätodellisuuden tajuaa ja uskoo. Tautien paran-
tamiseen ei tarvita lääkkeitä eikä leikkausveistä,

vaan ainoastaan uskoa. ,,Scientistien" laitoksissa

opetetaan miten sairaita saadaan tällaiseen us-

koon ja siten parannetaan, „Kristillinen tiede"

on pikemmin suggestionia (ks. t.) pääkeinonaan
käyttävä terveyshoitotapa kuin uskonnollinen

liike tai kristillinen lahko, vaikka sen perustaja

on tahtonut antaa sille uskonnollisen pohjan,

esittäen Kristusta ensimäisenä „scientistinä" ja

todistellen oppiaan Uudella testamentilla. —
Euroopassakin „kristillinen tiede" on tehnyt

propagandaa, varsinkin Englannissa ja v:sta

1900 Saksassa, saaden vähin kannattajia etenkin

ylhäisön piireissä. [Christliche Welt 1901, n:o

20-32.] J- G.

Chrlstiansen, ArneEinar (s. 1861) , tansk.

kirjailija, jonka vahvin puoli on ylemmän por-

variston elämän kuvaaminen näytelmissä, joista

mainittakoon: ..En egoist" (1882) ja ..Modne

ma-nd" (1897) sekä romaaneissa: ..Joppe" (1889)

ja ..Hjarl" (1894). Laadultaan aivan toisenlai-

sia ovat hänen romanttiset näytelmänsä ..Broder

Rus" (1888) ja „Peter Plus" "(1890) ja huomat-

tava filosofinen draama „Cosmus" (1897), epäi-

lemättä r:n arvokkain tuote, C. tuli 1899 ku-

nink. teatterin taiteelliseksi johtajaksi.

Christiansen, Christian (s. 1843), tansk.

fyysikko, tuli 1897 fysiikan dosentiksi polytek-

niiliseen opistoon ja 1886 Kööpenhaminan yli-

ojiiston professoriksi. Hänen tieteelliset työnsä,

jotka käsittelevät useita fysiikan aloja, ovat mo-

ni.-sa kohdin olleet uraa-aukaisevia. Ne käsitte-

levät valontaittumista nesteissä, anomaalista

dispersionia. nesteiden ja ilman lämmönjohtoa,
kitkasähkiiä, elektroniteoriaa, y. m. Hänen oppi-

kirjoistaan ovat mainittavimmat .,johdatus mate-

maattiseen fysiikkaan" (1887-89) ja „fysiikan

oppikirja" (1*892-94). (V. V. K.)

Christie [kristi], Vilhelm Friman K o-

ren (1788-1849), norj. virkamies ja politikko,

tuli henkikirjuriksi Bergeniin 1808, lähetettiin

52. Painettu »VioOä-

1814 Eidsvoldiin, jossa tuli valtiokokouksen sih-

teeriksi. Ylimääräisillä suurkäräjillä sam. v. C.
presidenttinä johti neuvotteluja ruotsalaisten
kanssa: tuli maaherraksi Bergeniin 1815, edusti
edelleen tätä kaupunkia v:een 1818, jolloin kivu-
loisuuden vuoksi oli pakoitettu luopumaan suur-
käräjäin presidentin toimesta; tuli 1828 tulli-

tarkastajaksi Bergeniin. S. A".

Christiernin [-sernVn], Adolf Ludvig
(1765-1842), sotilas, synt. Ruotsissa; otti osaa
1788-90 vuosien Suomen sotaan ja palveli sen-

jälkeen eri joukoissa päästen 1803 Karjalan ke-
veän rakuunarykmentin päälliköksi. Vuoden
lS08:n taisteluissa C. kunnostautui etenkin
Revoulahdella ja sittemmin Savossa useissa koh-
din. Sai 1810 eron sotapalveluksesta eläen sen-
jälkeen Suomessa kuolemaansa asti. .1. R. C.

Christine de Pisan [kristi'n da pizä'] (1363-

1430-40 välillä), ransk. kirjailijatar. Hän oli

syntynyt Venetsiassa italialaisista vanhemmista.
Aivan nuorena hän isänsä seurassa tuli Kaarle
V:n hoviin. Jo 15 vuotiaana hän meni naimisiin
fitienne du Castelin kanssa, joka kuoli 1389,

minkä jälkeen C. kokonaan antautui kirjailemi-

seen, sillä elättäen itsensä ja lapsensa, C, oli

muuten ensimäinen ransk. nainen, joka koko-
naan antautui kirjalliselle uralle ja siitä eli.

Huomattavimmat hänen runoteoksistaan ovat
.,Cent ballades et autres petits poömes"

;
,.Le

poöme de la Pucelle" ja „Le chemin de long
estude". Hänen proosateoksistaan ansaitsevat

mainitsemista: ,,Le livre des faits et bonnes
mfours de Charles V"; ,,]5pltres sur le roman de

la Rose" (1399), joka sisältää „Ruusu" romaanin
kritiikkiä ja joka aiheutti kynäsodan, [Tho-

massy, ,,Essai sur les 4crits politiques de Chri-

stine de Pisan" (1838) ; Robineau, „Christine de

Pisan, sa vie, ses ceuvres" (1882) ; Koch, Leben
iind Werke der C, d, P." (1885).] J. R-l.

Christofle [kristo'/!], Charles (1805-63),

ransk. kultaseppä, perusti Pariisiin ja Karlsru-

heen vieläkin olemassaolevat suuret galvano-

teknilliset tehdaslaitokset, jotka valmi.stavat kul-

lattuja ja hopeoittuja tarvekaluja sekä suoritta-

vat kauniita plastillisia töitä. (V. V-!a).

Chrodegang ks. K r o d e g a n g.

Chi-onander [n'-]. Jakob Persson, kirjai

lija, oli kotoisin Ruotsin Länsigöötanmaalta, tuli

1043 Turussa ylioppilaaksi, jona harjoitti laki-

tieteellisiä opinnolta, palveli ensin Pommerissa
ja tuli sitten (n, 1660) tuomariksi Gotlantiin

sekä Visbyn pormestariksi. Hänen kuolinvuot-

tansa ei tunneta. Muistettava C. on kahdesta

Turussa esitetystä ja julkaistusta näytelmästään,

jotka tekevät hänet Suomen ensimäiseksi näy-

telmänkirjoittajaksi. Toinen, „Surge eller Flijt

ooh Ollijtighetz Skode-spegel", esitettiin 1647

maisterinvihkiäisten kunniaksi, toinen, ,,Bele-

Snack eller en ny comcedia om giftermähl och

frijerij", 1649 eräissä häissä: näistä on eusin-

mainittu, esitys ahkeruuden ja laiskuuden seu-

rauksista ylioppilaselämässä, parempi. [G. E.

Ingelius, „0m medeltidens skädespel, med sär-

skildt fästadt afseende pA Finlands äldste drama-
tiske författare Jakob Persson Chronander"
(Hels. 1861).] K. G.

Chronica Regni Gothorum, ..Goottein valta

kunnan kronikka", jonka kirjoitti ruots. histo-

rioitsija Erien s 01 ai (ks. t.). Siinä kerro-
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taan Ruotsin valtakunnan vaiheista, alkaen
Kristuksen syntymästä v:een 1464 asti. ja koske-

tellaan myös meidän maamme keskiaikaisia oloja.

Chronicon episcoporum Finlandensium
Ipö'- -e'-/, ..Suomen ]iiispain kronikka", piispa

Paavali Juustenin (ks. t.) kirjoittama ja H. G.
Porthanin (ks. t.) julkaisema esitys Suomen
katolisista ja jiarista ensimäisestä luterilaisesta

piispasta.

Chronique scandaleuse [kronCk skuthih7zj

(ransk.i. skandaalikronikka, ihmisten kunnialle

ja maiiieelle käyvät kertomukset ja juorut.

Chroolepus iolithus, ..o r v o k k i k i v i"

(VeilehensteinI , riliinaleviin kuuluva mikros-
kooppinen levä, joka muodostaa ruosteenpunai-
sen kerroksen kiville. Kuivatettuna sillä on

hieno orvokkihajuveden tuoksu.
Chrotta, vanliimpia eurooppalaisia jousisoitti-

mia. viulun edeltiijiä; tavattiin vielä 19:nnen
vuosis. alulla Irlannin. \Valesin ja Breta<;nen

keltiläisillä nimellä o r \v t h /krCip]. Britannien
käyttämänä soittimena mainitsee sen jo runoi-

lija Venantius Fortunatus (609) . i^uul-

tavasti se silloin ei vielä ollut jousella .soitettava,

vaan sormilla tahi näp|)iiimellä kosketeltava.

Hauimericliin otaksuman mukaan se on alkuaan
sama kuin kreikkalainen lyyra, jonka kaiku-
pohjana oli kilpikonnan selkä (siitä sen nimitys
chelys = «iermaanilainen rhiottu. ruots. grodni.
ja joka joutui keltiläistenkin käytäntöön, säilyt-

täen germaanilaisen nimensä. Milloin ja mistä-
päin jousen käyttö siihen liittyi, on vielä sel-

vittämättä. 7. A'.

Chrysander /-»'-/. Friedrich (1826-1001).
saks. nuisiikintntkija. TTänen elämäntyönsä oli

Händelin teosten julkaiseminen (100 nidosta.

18.10-94). Silloisten musiikkipiirien ylei.sempää

huomiota ja kannatusta vailla hän uhrautui ko-

konaan työhön.sä. itse käyttäen pientä nuotti-

painoa, jonka hän omaan kotiinsa oli hankki-
nut. Työn tulok.sena on Händelin teosten ilmaan-
tuminen uudistetussa, alkuperäisen tyylin mu-
kaisessa asussa sekä soitinnuksen että soolo-

äänten koloratnrien ])nolesta. Siten on niiilen

taiteellinen vaikutus ja yleisön mielenkiinto nii-

hin jälleen täysin elpynyt. — Chr:n kirjoittanut

Händelin elämiikerta (1S.iS-67) on jäänyt kes-

keneräiseksi (ulottuu v:een 1740 saakka). Mo-
nilla muillakin nuisiikkitieteen aloilla C. on saa-

nut tärkeitä aloitteita aik:ian. esim. musiikki-
tieteellisen aikakauskirja 11 isiuulen (...lahrbiioher

fur Musik\vissen,sehaff 186.3 ja 1867, ...Mlge-

moine Musikalische Zeitung" 186S-71 ja 187Ö-82)
sekä entisajan sävelteosten julkaisun alalla

(..Denkmäler der Tonkunst"!. /. /v.

Chrysanthemum, mykerökukkaisten heimoon
kuuluva kasvisuku, jonka eri tutkijat kTisittä-

vät hyvin eri laajaksi. Laajemmassa merkityk-
sessä siihen myös luetaan suvut Tanacetiim ja

l';irclhrum, j(dloin siihen tulevat ktuilumaan
myös ne viljellyt muodot, jotka käyvät f':n ni-

mellä. Näistä ovat yksivuotisia ('. roroiiariiim
Nälimeren maista ja C. rnrhuitiim Berlieriasta

:

kummallakin on torvimaiset kehräkukat ja kieli-

mäiset laitakukat. Viljelemiillä on niistä kehi-
tetty muotoja, joilla usein on kauniit laitaknk-
kien terät, joiden tummat i>ilkut muodostavat
renkaita. Myös tiiytettyjä kukkia esiintyy. Kuk-
kivat heinä-lokakuussa. Monivuotiset, pensas-

i'hr\sanllii'ntuin kasveja.

maiset (':t polvenlnvat japanilais-kiinalaisista

C. stHe;i.sTstii ja ('. i«(/if»»/ista, joi.sta puutarhu-
rit risteyttämällä ja viljelemällä tilapäisiä nuum-
noksia ovat kehittäneet epälukuisen määrän
muunnoksia. Poikkeukset iiäämuodosta näkyviit
siinä, että laitakukat käyvät kapeiksi, putki-
maisiksi, taaskäänteisiksi, kähertyviksi, kehrä-
kukat pitenevät torvi- tai kielimäisesti. niin että

mykerö tulee täytetyksi. Lisäksi on lukematon
joukko muunnoksia väriin ja kokoon nähden. —
Kotimaiset lajimme tunnetaan päivänkak-
karan iks. t.) ninudlä. fJ. A. Vi'.)

Chrysanthos lliiismi jn/s], Durazzon arkki-
piispa, unskreik. kirkkolaulun uudistaja (1819) ;

keksi uuden sävelmerkkijärje.stelmäu entisen

käsittämättömäksi käyneen sijaan ja julkaisi

nnisiikkiteoreettisia oppikirjoja. kirkkolaulu-
oppaan 1821 ja yleisen nuisiikkiopin lS:i2. (':u

aikaansaanui muutos oli niin perinpohjainen,
että musiikkitieteellisen tutkimuksen on ylen

vaikeata käyttää nykyajan kreik. kirkkolaulua
apuliihteenä sen entislaadun ja sen historiallisen

kehityksen selvittämiseksi. ' ''

Chrysis, k u 1 1 a-

a m p i a i n e n, ampiais-
suku, jonka lajit tunne-
taan uietallinhohteisista,

kullankeltaisista, tuli-

punaisista, sinipunai-

sista, sinisistä ja vih-

reistä väreistään. Taka-
ruumiin renkaat, joita

on :i tai 4. ovat ala-

puolelta koverat, jonka
johdosta hyönteinen voi

siilin tai vyötiiiisen

tavoin kääriytyä kokoon
palloksi ja siten suojella Chrysis ignila.

/. A'.
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itseään vihollisilta. Pistintä ei ole. ilunau-
asetintorven voivat naaraat kiikarin tavoin
lyöatää esille. Täysiniuotoi.set ampiaLset tava-
taan kukissa, aidoilla ja muureilla. Naaras
asettaa munansa muiden ampiaisten pesään,
jossa toukat elättävät it.seään isäntäampiaisen
keräämillä ravintoaineilla. Suomessa parikym-
mentä lajia. U. Us.
Chrysoberylli ks. K r y s o b e r y 1 1 i.

Chrysochloris inaurata ks. K u 1 1 a m y y r ä.

Chrysoliitti ks. Krysoliitti.
Chrysoloras [-lö'-]. JI a n u e 1 (n. 1350-1415).

kreik. ojipinvit, toimi kauan kreikan kielen ja

kirjallisuuden opettajana Firenzessä, Paviassa
ja Koomassa ja koetti myös vaikuttaa roomalai-
sen ja kreikkalaisen kirkon yhdistymiseen. .Jul-

kaisi ensimäisen latiuaisen kreikan kieliopin.

Platonin ..Valtion" latiuaisen kiiännöksen v. m.
A'. ./.' B.

Chrysomelidse ks. L e h t i t e r t u t.

Chrysomyxa ks. Ruostesienet.
Chrysopa ks. II a r s n k o r e n n o t.

Chrysosplenium,
1 i n n u n s i 1 m ä

,

kasvisuku Saxifru-

3«ce(F-heimossa.

Meillä on C. alier-

nifoliiim joks. ylei-

nen kevätkasvi läh-

teissä, ojissa y. m.
märissä paikoissa.

Koko kasvi kellan-

vihreä, lehdet mu-
nuamaisia, vuorot-

taisia, kukat kel-

lertäviä, terättö-

miä.
Chrysothiix sciu-

rea, s a i m i r i,

Etelä-Ameriikassa
elävä, oravan kokoi-

nen, hyvin pitkä-

häntäinen apina,

joka on läheisintä

sukua kierteis-

häntä-apinoille. ks.

liitek. Apinat.
kuv. 13. A'. .1/. L.

Chrysotiili 1. k r y s o t i i 1 i. ks. Asbesti.
Chubb-lukko, englantilaisen Chubbin 19:nnen

vuosi», alkupuolella keksimä lukko. Siinä on
useami)ia tapin t ympäri
kierrettäviä levyjä L vie-

retysten, joissa ou erilaa-

tuisia aukkoja a (n. s.

..nkkunoita'") . ke.skenään

yhdistettyjä rakojen r

kautta. Lukon kieleen on
kiinnitetty puikko p, joka
ainoastaan silloin päästää
kielen liikkumaan, kun
levyt /. nostetaan juuri

niin korkealle, että kaikki
raot r tulevat olemaan täs-

mälleen puikon ;) kohdalla.

Koska raot tehdään eri le-

vyissä eri paikkoihin, ovat levyt nostettavat eri

korkealle, ja siksi voi tämän lukon yleensä avata

ja sulkea ainoastaan oikea avain. Kuta useam-

Chrysospleniiim alternifolium.

Ctiul)b-tukko.

pia levyjä L ja kuta erilaisempia aukkoja a,

sitä varmempi on lukko. Jouset i (yhtä monta
kuin levyjä Lj painavat levyt L takaisin niiden
alkuasentoon, kuu avain ei enää pidä niitä
nostettuina. — Jos lukko on avattava ja suljet-
tava molemmilta puolin samalla avaimella, ou
avain tehtävä tasa.suhtaiseksi keskiviivaansa
nähden (ks. kuvaa) ja levyistä L aina kaksi sa-

manlaisiksi. E. «-a.
Chubut ItstiJ. 1. Joki Etelä-Ameriikassa,

Argentiinassa, alkaa Andien itäisiltä rinteiltä ja
laskee -13° 18' kohdalla et. lev. Atlantin valta-
mereen ollen pitkin pituuttaan haaksikuluUe so-

pimaton. Syrjäjoista on tärkein etelästäpäin
virtaava Senger (Senguer, Senguel), joka saa
alkunsa Fontanan järvestä ja virtaa Muster- ja
Colline-järvien läpi. — 2. Argentiinan kuverne-
mentti C.-joen varsilla, n. 250,001) km- ja 4,000
as., jotka etupäässä asuvat rantaseuduissa, sisä-

maa kun on hedelmätöntä ylätasankoa. Pää-
kaupunki on C.-joen varrella sijaitseva Pawson,
josta 70 km pituinen rautatie johtaa kuverne-
meutin satamakaupunkiin. Xuevo-lahden ran-
nalla olevaau Puerto Madriniin. (V. v. F.)

Chulalongkorn [tsii-J, P a r a m i n d r Maha
(s. Ihöo), Siamin kuningas v:sta 1868; sai osaksi
englantilaisen kasvatuksen, on toiminut innok-
kaasti maansa kohottamiseksi ja suosinut euroop-
palaista sivistystä ; avasi 1905 kuninkaallisen
]ierlK'eii perustaman Bajirajan-kirjaston tieteel-

liselle tutkimukselle.

Chun [hän], Karl (s. 1851), saks. eläintietei-

lijä, v:sta 1898 Leipzigin yliopiston eläintieteen

professori. On julkaissut sarjan erinomaisia
tutkimuksia onteloeläimistä ja pelagisesta eläi-

niistöstä yleensä. Tärkeimpiä teoksia: ,,Die Cte-

nophoren des GoUes v. Neapel" (1880) : ,,Die

eanari.schen Siphonophoren" (1891-93) ; ..Die Dis-

sogonie, eine neue Form gesehlechtlicher Zeu-
gung"' (1892) : ,,Die pelagische Thierwelt in grös-

seren Meerestiefen" (1888); ..Atlantis" (1895-

90). Saks. syvänmeren tutkimusretkikunnan joh-

tajana ..Va'ldivia"-höyryllä 1898-99. Kirjoitta-

nut tästä retkestä yleistajuisen kirjan: ,.Aus den
Tieten des 'Ueltmeere.s" (1900). Selonteot tieteel-

lisistä tuloksista ilmestyvät paraikaa.

Chuquet [sykr']. Arthur M a x i m e (s.

1853), ransk. historiallinen kirjailija, v:sta 1S9:!

gern.'aanilaisten kielten professorina Collfege de
Franoessa : v. 1901 instituutin jäsen; v:sta 1888

johtamassaan aikakauskirjassa ,,Revue critique

d'histoire et de litterature" hän on kirjoituksis-

saan käsitellyt varsinkin Saksan kirjallisuutta

ja oloja; on julkaissut m. m. „Le gfn^ral Chanzy"
(1883); ,.Les guerres de la r^volution" (1886-

95) , .,La guerre de 1870-71" (1895) ;
„La jeunesse

de Napoleon" (1897-99).

Chur [liiir] (retorom. C u e r a, it. C o i r a,

ransk. C oire), Graubundenin kauttonin pää-

kaupunki Sveitsissä, Reinin oikeanpuolisen syrjä-

joen Plessurin varrella. 12,625 as. (1907), joista

n. puolet prote.stantteja. C. sijaitsee Albulan,

.lulieriri. S[ilngeniu ja Bernhardin solien poikki

johtavien alppiteitten lähtöpaikalla ja oli ennen
alppiratojen rakentamista tärkeä tavaranvälitys-

ja tapulipaikka. Nykyään C':n kautta kulkee
suuret joukot matkailijoita ja kylpyvieraita. On
ollut piispojen asuinpaikkana aina 450 luvulta

saakka. Piispan linnan vhtevdessä on vanha
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tuomiokirkko, jossa on arvokkaita muistomerk-
kejä. Kirjasto (80,000 nid.), museo, kanttoni-

koulu, jossa on lukio, normaali-, teknillinen- ja

kauppakoulu, ])unkkeja y. m. Lähellä ou Pasuggin
kiveunäisvosilälule ja 7 km etelämpänä Chur-
walclenin ilmaparantola, 1,225 m vi. merenp.

V. V. F.

Churberg. 1. F a n n y M a r i a C. (1845-92),

suom. niaaluajatar, kotoisin Vaasasta, sai ensi-

mäisen taiteellisen

opetuksensa Helsin-

gissä Berndt Lind-
holmin y. m. johdolla

ja opiskeli sittemmin
useita vuosia Diissel-

dorfissa sekä 1876 ja

1878 Pariisissa. Sai

1879 Taideyhdistyk-
.sen ensimäisen pal-

kinnon. 1870-luvun
lopulla ja 1880-luvun

alussa hän herätti

melkoista huomiota
näytteille asettamil-

laan maisemilla nii-

den omintakeisuuden
K.iini,v churlierg. ja rohkean voimak-

kaan värityksen
vuoksi. Yksi niistä, talvinen iltatunnelma, on
Taideyhdistyksen kokoelmissa. V. 1879 perustetun
„Suom('ii käsityön ystävät" yhdistyksen yrityk-

siin koiiottaa suomalaista käsityötä ja herättää
siinä virkeämpää eloa rahvaan käyttämien kuo-
sien avulla taiteilijatar otti sairaloisuudestaan
huolimatta innokkaasti osaa. F. L.

2. Valdemar C. (s. 1848), edellisen veli,

toimitti 1874-78 ,.Uutta romani-jaksoa", joka
sisälsi hyvin valikoituja näytteitä ronuiani-

kirjallisuudesta (m. m.: Charles, ,,Helenan perhe",
„Sehöuherg-('otta jierheen aikakirjat" ja d'Is-

raeli, „Alroy") sekä 1879-84 „Romani-kirjas-
toaan", jossa ilmestyi käännöksiä ulkomaisost.a

klassillisesta kirjallisuudesta (m. m. Dickens,
„l)avid t^oppcrlield" ja Tourg^e, „Hullun yritys")

.

Tullut kuuluisaksi siitil laukauksesta, jonka hän
28 p. marrask. 188!) '^Miopiston portin läheisyy-

dessä suunt.asi ]irofi'ssori Jaakko Forsmania vas-

taan, '^'leistä huomiot:! herättäneen oikeiulen-

käynnin jälkeen C. julistettiin mielenvikaiseksi

ja suljettiin liulluiiihuoneeseen. Jonkun vuoden
perästä C. päästettiin vapaaksi; oleskellut sen

jälkeen Ruotsissa. — 3. Torsten C. (k. 1882),
edellisen veli, lahjoitti Suomal. kirjall. seuralle
10,000 mk, joita siiilytetään erikoisena rahastona.
Church Arjny [liäis ämij (engl.), „Kirkko-

armeia", Lnglannin valtiokirkon yhteydessä
toimiva sisälähetysjärjestö. Sen perusti pelastus-

armeian esikuvan nuikaan 1882 pai)pi Wilson
C a r 1 i 1 e, Toimintnlapa on jotenkin saman-
laista kuin pelastusarmeian ; kuitenkaan ei nai-

sia käytetä upseereina, vaan ,,lähetyshoitajatta-

rina" (ntiai-iinn nurscsj. Sotilasten merkit ovat
punavalkeita, lakit samanlaisia kuin pelastus-

armeiassa. Työ on jaettu eri osastoihin: „evan-
kelioimisosasto" lähettää sisälähetyssaarnaajia
pitäjänpappien avuksi, vankiloihin, sairaaloihin,

tehtaisiin j. n. e.; ,,sosiaalinen osasto" ylläpitiiä

120 työ- ja turvakotia, maanviljelyssiirtolaa,

työnvälitystoimistoja y. m.; „siirtolaisuusosasto"

lähettää sopivia uudisasukkaita Kanadaan,
,,vaunuosastolla" on 67 kiertävää vaunua, kussa-

kin miehistönä kolme henkeä, evankelioimis- ja

kirjainlevittämistointa varten; sitäpaitsi on
,,taikalyhtyosasto", ,,julkaisuosasto" j. n. e. Myös
Englannin siirtomaissa armeia tekee työtä. Sen
äänenkannattajaa „The Church Army Gazette"
leviää 100,000 kpl.; tulot olivat 1907 5,825,000

Sn.k. J. G.

Church Missionary Society (lyh. C. M. S.),

ks. Englannin kirkon lähetysseura.
Churchill [isTUsil] (English River 1.

II i s s i n 1 p p i) , Kanadan suurimpia jokia, n.

1,800 km pitkä, alkaa Methye-järvestä lähellä

Athabaska-jokea, virtaa lukuisien järvien läpi

saaden useita syrjäjokia ja laskee Fort C:n luona
Hudsonin-lahteeu muodostaen erinomaisen sata-

man. Alajuoksu on koskista; purjehduskelpoi-

neu C. on ainoastaan yläjuoksussaan, joka mo-
nien syrjäjokiensa kautta on läheisessä yhtey-

dessä Athabaska- ja v?askatchewan-jokien kanssa
ollen näin keskisen Kanadan tärkeimpiä kulku-
reittejä. (V. V. F.)

Churchill [isSisilJ, vanha engl, aatelissuku.

Kuuluisa sotapäällikkö John C, korotettiin

1 702 M a r 1 b o r o u g h'n herttuaksi. Tämä arvo-

nimi ou mennyt perinnöksi hänen tyttärensä

jälkeläisille.

1. J o h n C. M a r 1 b o r o u g h'n herttua, ks.

M a r I h o r o u g h.

2. Randolph Henry S pence r-C. (1849-

95), valtiomies, valittiin 1874 parlamenttiin,

jossa liittyi tory-puolueeseen ; asettui kuitenkin

pian monessa asiassa toiselle kannalle kuin puo-

lueen varsinaiset johtajat ja perusti 1880 oman
ryhmän, n. s. neljännen puolueen, joka hyökkäili

kiivaasti Glad.stonea ja hänen vapaamielistä poli-

tiikka:uisa vastaan. C. tahtoi tehdä tory-puolueen

kansanvaltaiseksi puolueeksi ja koetti saada työ-

väkeäkin siihen yhtymään lupailemalla pitkiLlle

meneviä valtiollisia ja yhteiskunnallisia uudis-

tuksia. 1885-86 hän oli Intian ministerinä Salis-

buryu ministeristössä ja taisteli v:n 1886 vaalien

aikana kiivaasti Gladstonen homerule-ehdotusta

vast:van; hänen ehdotuksestaan sen vanhoilliset

ja vapaamieliset vastustajat ottivat itselleen

uni()uistu'n nimen; rujiesi Gladstonen kukistut-

tua 1886 raha-asiain ministeriksi toryministeris-

(öön, mutta luopui jo samana vuonna. Tämän
jälkeen hän heikontuneen terveytensä johdosta

vetäytyi syrj:iän, mutta esiintyi vielä 1893 Glad-

stonen uutta homerule-ehdotusta vastaan. [Win-

ston Churcill, „Lord Randolph C." (1905).]

3. Winston Leonard S p e n c e r-C, (s,

1874) , edellisen poika, politikko, otti upseerina

osaa m. m. Kuban sotaan, Kitehenerin Sudanin
retkikunt:ian, ja sotakirjeenvaihtajana ja sit-

temmin rtilsuväenupseerina buurisotaan. Sodan
jälkeen hän tory-puolueen jilsenenä valittiin par-

lamenttiin, muttn arvosteltuaan ankarasti Brod-

rickin sotilas-uudistuksia ja Chamherlainin tulli-

politiikkaa hän siirtyi 1904 vapaamieliseen |)UO-

lueeseen ja tuli 1905 siirtonuiiden aliv:iltiosihtee-

riksi vajiaamielisoen ministeristööii : on paitse

isänsä elämäkertaa julkaissut sotakertomuksia

m. m. ,,London to Ladysmith via Pretoria" (1900)

,

Churwelsch [kurvets] ks. Retoromaanin
kieli.
Chwolson. 1 . I) :i n i e 1 1 n a 11 i i I .\ v r a a-
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movits) C. (s. 1820), venäläis-juutalainen
orientalisti, joka kristityksi ruvettuaan 1855
uimilelliin hebrean ja syyrian kielen professo-

riksi Pietariin. Hänen tärkein teoksensa on
„Die Ssabier und der Ssabismus" (lS56j. Muista
julkaisuista on mainittava: ,.Izvestija o hozarah,
burtasah, madjarah, slavjanah i russah Abu-Ali-
Ahmeda-ben-Omara-Ibn-Dasta, neizvestnago do-

sele arabskago pisatelja natsala X v. po rukopisi
Britanskago muzeja" (1869). K. T-t.

2. O r e s t D a n i 1 o v i t s C. (s. 1852) , edel-

lisen poika, ven. fyysikko. v:sta 1890 Pietarin
yliopiston professori ; hänen suuri „Fysiikan
oppikirjansa'' on erittäin ansiokas teos ja kään-
netty sekä saksaksi että ranskaksi. (V. V. K.)
Chydenius /tsy de'-]-su k n on peräisin Uuden-

kirkon pitäjästä T. I., Kytilän eli Kytyniemen
talosta, josta se on saanut nimensä. Suvun
kantaisä, talonpojan poika Anders C. kuoli
Rymättylän kirkkoherrana 1711.

1. Samuel C. (1727-57), tiedemies, tuli yli-

oppilaaksi 1745 ja maisteriksi 1748. Harjoitti
senjälkcen etenkin luonnontieteellisiä opintoja
Upsalassa ja julkaisi siellä pari tutkimusta,
jotka herättivät huomiota sujuvan muotonsa ja

täysipitoisuutensa tähden. Palattuaan Turkuun
nimitettiin hänet 1753 kemian ja mineralogian
dosentiksi, ensimäiseksi laatuaan Turun yliopis-

tossa. Annettuaan Ruotsin tiedeakatemialle eh-

dotuksen Suomen kulkuneuvojen parantamisesta
hän sai toimekseen tutkia Pohjanmaan ja Savon
vesistöjä. V. 1755 hän johti Kyrönjoen per-

kausta ja tuli seur. v. Suomen koskenperkaus-
töiden johtajaksi. Tässä toimessa tuoni hänet
tapasi kesällä 1757, jolloin hän tapaturmaisesti
hukkui Kokemäenjoessa olevaan Niskakoskeen.
Harvinaisen lahjakkuutensa vuoksi oli hänet v.

1756 kutsuttu ylim. apulaiseksi filosofiseen tiede-

kuntaan. Hänen kirjoituksistaan mainittakoon:
,,Observationes de decrementis aquarum in Sinu
Bottnico" (1749), „De navigatione per flumina
et lacus patriiE promovenda" (1751) ja ..Animad-
versiones nounulhe de (eoonomia et moribus inco-

larum Lappouiae Kimiensis" (1754). A. R. C.

2. Antti C. (1729-1803), pappi, nerokas
kirjailija varsinkin kansantalouden alalla, .sekä

aikansa mainehik-
kaimpia valtiopäivä-

in iehiä, edellisen veli,

syntyi Sotkamon
i.ippalaistilalla 26

-4?) p. helmikuuta
1729 V. 1. Hän tuli

Turussa ylioppilaaksi

1745, opiskeli myö-
hemmin noin vuoden
ajan Upsalassa ja

tuli Turussa filosofian

kandidaatiksi 1753

sekä maisteriksi 175-4.

Papiksi hänet vihit-

tiin 1753 ; sam. v.

C. muutti Alaveteliin

saarnaajaksi (oli kap-

palaisena v:sta 1760). Isän kuoltua hänet 1770

nimitettiin Kokkolan kaupungin ja maaseura-
kunnan kirkkoherraksi seurakuntalaisten mel-

kein yksimielisestä kutsumuksesta : tässä toimessa

hän pysyi kuolemaansa saakka 1 p. helmik. 1803.

.\ntli Ch>ileniii>

Aikakautena, joka uskonnon kannalta katsoen
on lamautuneen innon leimaama, C. seurakunta-
laistensa kesken toimi erinomaisella lämmöllä
ja vakavuudella, joten hänen toimintansa jätti

paikkakunnan hengelliseen elämään mitä syvim-
mät jäljet. Painosta hän vanhempana julkaisi

kaksi sarjaa saarnoja (1781-84), jotka Ruotsissa
palkittiin. Ja tämän Iisaksi hän on vaikuttanut
usealla muullakin alalla. Jo yliopistossa erityi-

sesti luonnontieteitä harrastettuansa hän rupesi
ilmaiseksi antamaan apua sairaille, ja kun Poh-
janmaalla ei siihen aikaan ollut kuin yksi lää-

käri, kysyttiin hänen neuvojansa laajalta; lääk-

keetkin C. usein valmisti. Tästä hän vanhem-
pana oli pakoitettu luopumaan papillisten toin-

ten karttuessa. Kun kamalasti raivoavaa isoa

rokkoa ruvettiin edelläkäyvällä rokotuksella eh-

käisemään, mikä keino kansaa pahasti pelotti,

oli C. ensimäinen asiaa edistämään ja hän sai

siinäkin paljon aikaan. Pohjanmaa oli 1766 roko-

tuksen käyttämisessä edellä kaikkia muita lää-

nejä. Lehmänrokon eli vaksiiuin käyttö ei vielä

silloin ollut tunnettu, ja vanhanakin C. puolusti

alkuperäistä rokotusta pa.a. muun muassa eräässä
Suomen talousseuralle lähetetyssä huomattavassa
kirjoituksessa, joka hänen kuoltuansa vähän
muutettuna painettiin seuran toimituksiin (1S03)

.

— Sekä halu että tarvekin vetivät C:n maan-
viljelykseen, kun hän sai ruveta viljelemään

Vetelissä kivikkomäelle perustettua pientä

virkataloansa, ja ajan paralta tunnettuja viljelys-

tapoja noudattaen hän sen sai mallitaloksi muut-
tumaan. Kokkolassa hän järjesti suuret uudis-

rakennustyöt, joutuen lopulta kalliin kirkon-

rakennuksen johdosta useitten seurakuntalaisten
kanssa riitaan.

Pienessä piirissään vaikuttavana C. samoin-
kuin tuhannet muut hänen asemassaan olisi jää-

nyt unohtumaan, jollei kirjailijana ja valtio-

päivämiehenä olisi ryhtynyt pohtimaan koko
valtakuntaa koskevia kysymyksiä. Hänen ensi-

mäiset kokeensa koskivat taloutta (ruotsiksi kir-

joitetut, kuten kaikki mikä hänen kädestään on

säilynyt, paitsi erästä pientä nuoruudessa kirjoi-

tettua suomenkielistä runoa). Ruotsin tiedeaka-

temian asettama palkintokysymys sai hänet 1761

esittämään ,,Syyt niittyjen sammaltumiseen ja

miten sammal niistä parhaiten ja halvimmin
hävitetään" ja toisessa kirjoituksessa hän 1763

seikkaperäisesti esitti ,,Miten työrattaat voisi

saada parannetuiksi kuljettamaan 70 leiviskää

40;n sijasta". Kumpikin kirjoitus palkittiin mui-

den rinnalla. Julkaisematta C. sitä vastoin ja iti

erään arvatenkin 1761 tekemänsä varsin merkil-

lisen kirjoituksen, missä hän käsitteli silloisia

kovin sekavia rahaoloja sekä palkollisten pakon-

alaista asemaa. Mutta pian hän yleistaloudel-

listenkin kysymy.sten alalla astui julkisuuteen.

„Maastamuutto" (siirtolaisuus) oli siihen aikaan

suuri, herättäen isänmaanystäväin pelkoa, ja

Ruotsin tiedeakatemia pani 1763 toimeen julkisen

kilpailun, saadakseen epäkohdan syyt selville.

Yuteen.sä 30 vastausta lähetettiin silloin palkit-

taviksi ; C. oli kirjoittanut yhden ja sanoo ol-

leensa toisessa mukana. Seuraavan vuosisadan

pisimmälle menevien yhteiskunnallisten uudistus-

tuumain enteenä hänen vastauksensa on merkil-

linen ja lisäksi se nerokkaalla esitystavallaan

vetää huomiota puoleensa. Mutta akatemian
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hyväksymistä se ei saavuttanut ; C. painatti sen
itse 1765 ja edellä kaikkia muita palkintokirjoi-

tuksia se vapaamielisyydellään on jäänyt jälki-

maailman muistoon. Ja ystäviensä kehoituk-

sesta C. samaan aikaan oli ottanut selvittääk-

sensä toisenkin kysymyksen, joka oli ylen tärkeä
ei ainoastaan hänen kotiseudulleen, vaan kaikille

Pohjanlahden ympärillä oleville maakunnille.
Aina Ku.staa II Aadoliin ajoista asti tämiin laajan
alueen kauppa oli ollut sidottuna Tukholmaan,
mistä asemasta kaikenlaiset epäkohdat olivat

seurauksena, eikä vuosikymmenien ponnistuksilla
oltu i)äästy luonnollisiin oloihin. Valtiopäivillä
1700-62 oltiin jo onnellisen ratkaisun kynnyk-
.sellä, mutta juonilla asia lopulta saatiin raukea-
maan. Kysymykseen tarkemmin tutustuttuansa
C. parannuksen aikaansaamiseksi kirjoitti mesta-
rillisen selvän ja vakuuttavan kirjasen: ..Niiden

syiden kumoaminen, joilla koetetaan kieltää

Pohjanlahden kaupunkien oikeutta vapaaseen
j)urjclidukseen". Kun kirjoitus kuulijain suu-
reksi mieltymykseksi oli luettu Kokkolassa pide-

tyssä yleisessä kokouksessa 1763. painatti kau-
punki kirjoituksen seuraavia valtiopäiviä varten
ja C. tuli valituksi Pohjanmaan kapjialaisten

edusmieheksi.
Vuosien 170.5-C6 valtiopäivät tulivat C':n kehi-

tykselle varsin tärkeiksi, sillä Tukholmassa hiin

sekä kirjallisuuden saantiin että käytettävään
aikaan nähden oli verrattomasti paremmassa
asemassa kuin kotona, ja se kauttaaltaan vapaa-
mielinen käsitys, jota hän jo esikoistöissään
oli osoittanut, nuiodostui nyt eheäksi järjestel-

mäksi. Liittymättä myssypuolueeseeu, jonka
näillä valtidpiiivillä onnistui kuki.staa kauan
vallinnut hnttupuolue, C. milloin valtiopäivä-
miehenä, milloin julkaisemillaan kirjasilla vai-

kutti yleiseen mielipiteeseen ja monesti pää-
töksiin. Oululle. Kokkolalle ja Vaasalle sekä
kahdelle ruotsinpuoliselle kaupungille myönnet-
tiin 1763 oikeus käydä kauppaa ulkomaan kanssa.
Ja kun C. niiki epäkohtien juuren olevan vuosi-
satoja vallinneessa merkant iiii järjestelmässä,
joka vielä oli saanut tukea v:n 1724 kuuluisasta
tuoteplakaatista. julkaisi hän 1763 kirjasensa
..Valtakunnan voimattonuuiden liihde" (33 suuria
painosivua). Kuuluisam])aa lentokirjasta ei

näiltä ajoilta voi mainita ; se painettiin alku-
kielellä kahdesti ja lisäksi saksaksikin. Kun
sitä vastaan ilmestyi vastakirjoituksia ..niinkuin
rakeita", julkaisi C. mestarillisen selvän ja yti-

mekkään kirjasensa ,,Kansallinen voitto", missä
hän 34:llä nelitaitteisella sivulla esittää kan-
taansa kansantalouden |)eruskäsitteihin nähden
tavalla, joka johdattaa mieleen s\iuren skotlanti-
laisen kausanlaloudentutkijan Adam Smithin 11

vuotta myöliemniin julkaisi'uian mainion teoksen
..Kansakuntien rikkaus", .la tiimiin periaatteel-

lisen johdannon jiilkeen ('. painatti . , Perinpoh-
jaisen vastauksen" (168 nelitaitteista sivua).
missä seikkaperäisesti piTusteli ja kehitti viiit-

teitäiin. Siihen taistelu toistaiseksi iiäiittyi. sillii

mainittavampia vastakirjoituksia ei enäii tullut.

Mutta innokkaasti C. sillä välin oli ajanut aat-

teitaan valtiopäivilliikin. Hänet oli pantu jäse-

neksi kalastusvalioknntaau. yleiseen valitusvalio-

kuntaan ja suostuntavalioknntaan : koko sääty
kuului suureen valiokuntaan, joten hiin sai

toimia siiniikin ja eriiässä suuren valiokunnan

alaosasto.ssa. Milloin vain oli tilaisuutta, C.

tarmolla ajoi kantaansa, erittäinkin saadakseen
elinkeinot luilliunollisesta holhouksesta vapa\i-

tetuiksi. Hiineu sanansa vaiknttivatkin tulok-
siin, erittäinkin kalastuslainsäädäntöä uudistet-
tae.ssa. Ja vielä suuremnmn ansion C. saavutti
kun sai aikaan painovapauslain, joka lopulta
turvattiin perustuslain pyhyydellä. Muut ])uhui-

vat vapaudesta, katsoen samassa edelläkäyvän
sensuurin olevan suojana sekä valtakunnalle ettii

yksityisille, mutta valmistavassa valiokunnassa
C. sattuvasti osoitti sensuurin haitallisuuden,
hän kirjoitti mietinnön ja pääsi niin ))itkälle,

että asia oli turvattu, kun hän itse sai kokea
mitä puuttuva ajatus- ja jiainovapaus merkitsi.
Paraikaa vallitsevan kovan raliapulan poistami-
seksi pankkivaliokunta oli laatinut ehdotuksen,
jonka C'. siihen tutustuttuansa katsoi mahdotto-
maksi, kolituuttomaksi. turhaksi ja useissa koli-

din haitalliseksi. Tavallisella rcdikendellaan ja

selvyydelliiän hän jälleen oli käyttänyt kyniiiinsii,

ja kun painatusta koetettiin estää, ihuoitti hiin

kirjoituksensa pappissäädylle. joka antoi suostu-
muksensa sen julkaisemiseen. Xiinpä ilmestyi

heinäkuun alussa 1766 ,.Valtakunnan auttaminen
luonnollisen finanssijärjestelmän kautta" (54
sivua nelitaitteista kokoa). Se herätti alusta
asti suunnatonta huomiota mutta samassa suuttu-
uuista; kirjan takavarikkoon ottamista peljäten
kustantaja salaa siitä otti toisen painoksen.
Mutta pankkivaliokunnan johtavat henkilöt vaa-
tivat pappissäädyltä selitystä, oliko kirjanen sen
luvalla painettu: samassa kuulusteltiin tekijiiä

salaisen \ aliokunuan edessä ja pahoja uhkauksia
kuului. Pappissääty silloin peräytyi ja julisti

f':n menettäneeksi edustajaoikeutensa seuraa-
vienkin valtiopäivien ajaksi, ja hän sai keskellä

valtiopiiiviä lähteä kotiin. Lähimmät vuodet
osoittivat, että C:n lausumat moitteet olivat

aivan oikeat, mutta kun Pohjanmaan ka))palaiset

jiilleen valitsivat hänet edustajakseen v:n 1769
valtio])äiville. joissa hattupuolue uudestaan saa-

vutti vallitsevan aseman, hylkäsi sääty C':n

valtakirjan.

Sitten C. toimi vanhaan tapaan, muuttaen vain
laajempaan seurakuntaan, joten hänen aikaansa
ja voimiansa entistä tarkemmin kysyttiin sielun-

])aimenen velvollisuuksiin. Pari kertaa hän kui-

tenkin vielä esiintyi julkisuudessa. V. 177."> hiin

kirjoitti seikkaperäisen vastauksen Göteborgin
tiedeseuran asettumaan kysymykseen: ,,()nko

maakauppa yleensä valtakunnalle haitaksi vai

hyödyksi" todistaen selvästi, että tämä kauppa,
joka vasta 1830 tuli Suomessa luvalliseksi, oli

tarpeen, ja 1778, jolloin kysymys ])alkollisten

asemasta ja oikeuksista joutui kiivaan keskuste-

lun alaiseksi. C. ensin julkaisi useita sanoma-
lelitikirjoituksia ja sitten erikoisen kirjasen

...\jatuksia isäntien ja palkollisten luonnollisesta

oikeudesta". Ja kun f. oli piiässyt edusmieheksi
varsin viiluin merkillisille valtiopiiivillc 177S,

ehti hän vielii kerran pysyväisesti kiinnittää
nimensii yhlei.skunnalli.sen vapautustyön histo-

riaan, sillä pappissäädylle jätetyssä memoriaa-
lissa hiin elidotti uskonnonvapautta. Vaikka
sääty tiitii ehdotusta vastusti, osoittaen sen joh-

dosta iiiiretöntä suuttumusta, aiheutti (':n ehdo-

tus muiden säätyjen suunnilleen yhtiipitävät

piiiitökset, ja 1781 Kustaa ITI sen johdosti
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sääti rajoitedin uskonnonvapauden. Mutta val-

tiopäiville 1786
J:'.

1789 (':tä ei valittu edus-
mieheksi, varniaankin seuraus hänen esiinty-

jnisestään uskounouvapauden asiassa ; kuningas
sitä vastoin häntä suosi. C. tuli 1779 teologian
tohtoriksi ja rovastiksi 1781. Valtiopäiville
1792 hän taas valittiin edustajaksi, mutta saa-
pui myöhään, osoittaen kuitenkin silloin samoin
kuin 1778, että hän kuningasta ihaillessaan

tiesi ottaa vaarin kansanedustuksen tärkeistä
oikeuksista. Kotimatkalla hän jäällä Meren-
kurkun yli kulkiessaan oli hengenvaarassa,
mutta pelastui muutamien seuralaisten kanssa.
Viimeisinä elinvuosinaan C. virkatoimiensa lo-

missa käsitteli taloudellisia kysymyksiä; muun
muassa hän 1799 lälietti Suomen talousseuralle

vastauksen sen asettamaan palkintokysymykseen:
.,Mitkä ovat ue esteet, jotka kahlejitivat Suomen
maanmiehen vireyttä? ja mitkä keinot ovat vai-

kutta\ immat ja .so))ivimniat saamaan Iiänet talou-

dessaan noudattamaan suurempaa tarmoa ja

huolenpitoa?" Kirjoituksesta, jossa tavataan
paljon C.n ennemmin esittämiä aatteita, ei an-

nettu palkintoa, ja se jiii tekijänsä muiden pape-
rien joukkoon.
C:n kuoltua hänen sisarenpoikansa, sittemmin

arkkipiispa J. Tengström ensimäi.senä kuvasi
vainajan toimintaa ja merkitystä (18031 ; suom.
F. J. Kabbe ja ruots. P. Wieselgren julkai.sivat

1857 ja 1860 hänestä laajemmat elämäkerrat ko-

koelmissa ,.Finlands minnesvärde män" ja

..Svenskt Biogratiskt lexikon". ,T. W. Arnberg
teoksessaan ..Anteekningar om frihetstidens poli-

ti.ska ekonomi" (1868) sekä Anders Fryxell („Be-

rättelser ur svenska historien") ja C. G. Malm-
ström (..Sveriges politiska historia") esittivät

1875 ja 1877 C':n luonnetta ja toimintaa. E. G.

Palmen julkaisi 1877-80 C:n valtiolliset kirjoituk-

set kootussa painoksessa ..Politiska Skrifter af

Anders Chydenius" liittäen siihen omiin tutki-

muksiin perustuvan laajan esityksen C:n merki-
tyksestä. Tämän jälkeen löydettiin vihdoin C:n
kauan kateissa olleet käsikirjoitukset, joiden ha-

vaittiin sisältävän paljon julkaisematta jäänyttä,

ja tämän kirjallisen peruU' ynnä uusien tutki-

musten perusteella Georg Sehauman 1908 julkaisi

perusteellisen teoksen: ,.Biograllska undersöknin-
gar om Anders Chydenius", millin liitti tärkeim-

mät hänen siihen asti julkaisematta jääneistä

kirjoituksistaan. C:n merkitystä on myös kuvattu
pienemmissä kirjoissa (Axel Lille. ..Anders Chy-
denius i förliällande tili samtide nationalekono-

mer". E. G. Palmen eräässä osassa Kansan-
valistusseuran elämäkertoja j. n. e.). Kun täysi

vuosisata oli kulunut C:n kuolemasta 1903. pys-

tytettiin Kokkolassa hänen pronssinen rinta-

kuvansa Suomen taloudellisen .seuran aloitteesta ;

kuvan on, noudattaen vanhaa maalausta, tehnyt

Valter Runeberg. B. G. P.

3. Anders Herman C. (1833-96) . sanoma-
lehdentoimittaja. tuli ylioppilaaksi 1848 ja mais-

teriksi 1857. Tutkittuaan sanomalehtioloja ulko-

mailla ja täydestä sydämestään omistettuaan sii-

hen aikaan yleensä vallitsevan ..vapaamielisen"

katsantokannan, sek.ä oltuaan muutamissa Ruot-

sin lelulissä toimittajana, liän tuli 1872 ..Helsing-

fors T)agblad"'in toimitukseen ja oli siinä, lopulla

päätoimittajana, v.-een 1887. jolloin lehti lakkasi

ilniestvmästä. C. toimitti nivöskin vv. 1863-65

Helsingissä ilmestyvää ,;Litterär tidskrift"iä.
Valtiopäivillä 1877-88 hän oli porvarissäädyn
jiisenenä kuuluen ri. s. liberaaliseen j)Uolueeseen;
hänelle on annettava se tunnustus, että hän
siinä, usein miltei yksinään, koetti todellakin
toteuttaa niitä vapaamielisiä jjeriaatteita. joiden
nimellä puolue kulki, vieläpä silloinkin kun ne
tulivat ristiriitaan ruotsalaisuuden etujen kanssa.

(K. G.)
4. Johan Jakob C. (1836-90), kemian-

profes.sori
; ylioppilas 1851, do.sentti 1861, nimi-

tetliin professoriksi 1871. Terveydellisistä syi.stä

hän luopui tästä virastansa jo 1880. C. oli aikai-
.semmin, osaksi ystävänsä A. E. Nordenskiöldin
kanssa, tutkinut maalajinietalleja (toriumi),
mutta oleskeltuansa Wiirlzin luona Pariisissa
hilu ryhtyi orgaanisen kemian tutkimuksiin. C
oli (inuiksunut kokonaan sen uuden oppisuunnan,
jota Wurtz. Kekul^. Hofmann y. m. edustivat, ja

toi tämän kiisityskannan meidän yliopistoomme.
Hiin on julkaissut, paitsi väitöslcirjoja, useita
kemiallisia ja yleisluonnontieteellisiä kirjoituk-
sia. C. oli innokas jäsen siinä valtiollisessa pii-

ris.sä, jota ..Helsingfors Dagblad" edusti, Vv.
1859-73 G. oli Uudenmaan ja Hämeemaänin
maanviljelysseuran sihteerinä. Edv. Ilj.

5. Jakob Wilhelm C. (s. 1863) , lakitieteen
|)rofessori ; tuli ylioppilaaksi 1881. fil. kand.
1884, lakit. kaud. 1888. lakit. toht. 1891. V. 1892
C. nimitettiin yliopiston äskenperustettuun ylei-

sen lakitieteen ja lainopin ensyklopedian apulai-

sen virkaan ja 1901 Suomen siviilioikeuden pro-,

fessoriksi, ollen v:sta 1907 lainopillisen tiede-

kunnan dekaanuksena. Hän on julkaissut väitös-

kirjana ..Bidrag tili läran om leveransaftalet"

(1891) sekä ..Hustrus förmögenhetsrättsliga för-

hällande tili manuen oeh lians arfvingar enligt

finsk lag" (1900), Lainopillisen yhdistyksen
aikakau.skirjassa („Tidskrift utgifven af Juri-

diska förrningen i Finland"), jonka toimitta-

jana hän on ollut v:sta 1892, C, on julkaissut

arvokkaita (utkimuksia, etupäässä siviilioikeu-

den alalta, joista useita sitten on erikseenkin pai-

nosta ilmestynyt. Niistä mainittakoon „Läran
om köp" (189'3), .,0m försträckning" (1894),

..Om iniag oeh ombud" (1896). .,0m aktiebolag"

(1898). „Om arbetskontrakt" (1906-1907).

Chyluria ks. K h y 1 u r i a.

Chylus ks. K h y 1 u s.

Chymos ks. K h y m o s.

Ciaccona [tsakn'na] (it.) ks. Chaconne.
Cialdlni flstihll'-]. Enrico (1811-92). it. ken-

raali : oltuansa Portugalissa ja Espanjassa sota-

palveluksessa, hän tuli 1848 Milanossa vapaa-

joukon i)iiälliköksi ja oli Krimin sodassa sardi-

nialaisen ]]rikaatin komentajana. Sardinian sota-

joukon päällikkönä hän 1859-60 voitti ensin paa-

villisen ja sitten napolilaisen armeian, valloitti

Capuan, Gaetan y. m., ja otti samoin kunnialla

osaa 1866 v:n sotaan. Sittemmin C. oli 1876-81

Italian lähettiläänä Pariisissa.

Ciampoii llsnm-J. Domenico (s. 1855), it.

runoili j.i. Hänen ensimäinen novellikokoelmansa

oli „Fiori de nmnte" (1876). Sitä seurasivat:

„Fiabe abru/zesi" (1880), „Raeconti abruzzesi"

(1880), „Trecce nere" (1882) ja „Cicuta" (1884),

jotka osaksi si.sältävät nerollisia vuoristolais-

clämän kuvauksia. C. on lisäksi julkaissut ro-

maanit: ..L'ignoto" (1884). „Roccamarina"(1890),
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.,L'invinsibile" (1896), „I1 barone di San Gior-

gio" (1807). C. ou harrastanut slaavilaista kir-

jallisuutta ja julkaissut „Melodie russe" (1881)

sekä „Studi slavi" ja „Letterature slave" (1889-

90). Kääntänyt italiaksi Kalevalaa, mutta julkais-

sut näitä käännöksiään vain 8:nnen ja 50:nnen
runon (1890).

Ciboriuta (lat. ; kreik. hibo'rionJ, alkujaan
erään egyptiläisen hernekasvin siemenkodan,
sittemmin metallisen juoma-astian nimi. Kato-
lisessa kirkossa c. merkitsi aluksi hopeapikaria,
jossa rippileipä (hostia) säilytettiin, myöhem-
min erityistä alttarin yläpuolelle tai sen sivulle

rakennettua hostiakaappia, tabernaakkelia.
(F. L.J

Cibrario [isihru'-], Giovanni Antonio
Luigi, kreivi (1802-70), it. valtiomies, histo-

rioitsija ja taloustieteilijä; toimi v:sta 1824

Sardinian valtion palveluksessa, oli 1850-56

peräkkäin ylitullitirehtöörinä, raha-asiainminis-
terinä, opelusasiainministerinä ja ulkoasiain-

ministerinä; luopui viimemainitusta toimesta,

koska ei hyväksynyt Sardinian sekaantumista
Krimin sotaan. C. oli sittemmin senaatin jäse-

nenä, mutta harjoitti pääasiallisesti historiallista

tutkimustyötä. Kuuluisimmat hänen julkaisuis-

taan ovat yhteiskunta-historialliset teokset: ,.Dell'

economia politica del raedio evo" (1839; kään-
netty ranskaksi 1S59) ja „Della schiavitö e del

servaggio e specialmonte dei servi agrieoltori"

(1808-09).

Cicadidse ks. Kaskaat.
Cicer arietinum, k a h v i h e r n e, itämailla ja

Espanjassa sekä Etelä-Ran,skassa viljelty n.

jalankorkuinon, hernekasvoihin kuuluva yrtti.

Kasvi on yksivuotinen : kukat yksittäin lehti-

liaiigoissa, punaisia tai valkeita, palot lyhyitä,

pullistuneita. Siemenet, jotka ovat erittäin ra-

vit.sevia, ovat varsinkin Espanjassa suosittua

ruokaa fgarhanzos). Xiitä käytetään myös kah-
vin sijakkeena. Villi kantamuoto tuntematon.

Cicero fslsi-], kirjap., ,,korpuksen" ja ,,mitte-

lin" välinen kirjasinlaji, jonka keilinmitta on

12 tj-pografista pistettä, esim. ClCGrO. Nimi-

tys johtuu siitä, että Swcynheim & Pannartz
ensiksi käyttivät tätä kirjasinlajia painattaes-

saan Ciecron kirjeitä (ilm. Koomassa 1407).

Cicero. 1. Mareus Tullius C. (106-43

e. Kr.), ro<imal. valtiomies, puhuja ja kirjailija.

C. syntyi tammikuun 3 p. 100 e. Kr. lähellä

Arpiuumin ])ikkukaupunkia (nyk. Arjiino kaak-
koon päin Koomasta). Saatuaan Roomassa yh-
dessä nuoremman veljensä Quintuksen kanssa
huolellisen kasvatuksen hän esiintyi jo v. 81

julki.sesti puhujana eräässä oikeusjutussa ja

saavutti vähitellen yhä suuremman maineen
varsinkin sen jälkeen kuin hän laajentaakseen
tietojaan ja kehittääkseen puhetaitoaan oli vv.

79-77 harjoitellut opintoja Kreikassa, Vähässä-
Aasia.ssa ja Khodos-saarella. C. otti nyt enem-
män kuin ennen osaa valtiolliseen eläiiiäiin. tuli

v. 75 quacstoriksi sekä kohosi nopeasti läpi kaik-

kien virka-asteittcn. jotta hän huolimatta siitä

että oli nousukas (homo voiuis) pääsi konsulin-

virkaan vuodeksi 63 varhaisimpana lain myöntä-
mänii ikävuotenaan. Konsulina C. paljasti Cati-

linan vallankumoukselliset puuhat sekä kukisti

valtiolle perin vaaralli-sen salaliiton. Mutta

Cicero.

koska senaatti lainvastaise.sti oli tuominnut Cati-

linan rikostoverit kuolemaan ja C. konsulina
pannut tuo-

mion täytän-

töön, täytyi

C:n jo huhti-

kuussa 58 läh-

teä maan-
pakoon Roo-
masta kansan-
tribuuni P.

Clodius Pul-

cherin (ks. t.)

esittämän laki-

ehdotuksen
johdosta. Kui-
tenkin C. kan-
sankokouksen
päätöksen mu-
kaan seuraa-

vana syksynä
kutsuttiin ta-

kaisin, jolloin

Rooman kansa
suurella rie-

mulla otti hä-

net vastaan.

Seuraavat vuo-
det hän toimi etenkin asianajajana ja puhujana
sekä Forumilla että senaatissa, saavuttamatta
kumminkaan aikaisempaa vaikutustaan. V. 51 C.

joutui prokonsulina hoitamaan Kilikian maakun-
taa vuoden ajan. Kun C. Kilikiasta palasi Koo-
maan, oli kansalaissota CiTsarin ja Pompeiuksen
välillä jo puhjennut. Kauan epäröityään hän
lähti Pompeiuksen luo Kreikkaan. Pharsaloksen
ratkaisevan taistelun jälkeen v. 48 hän jälleen

palasi Italiaan sekä sai helposti C.tsarilta armah-
duksen. Muuttuneet olot vaikuttivat sen, että

C. toistaiseksi pysyi aivan erillään valtiollisesta

eliimästä omistaen kaiken aikansa vain kirjalli-

sille ja tieteellisille harrastuksilleen. Vasta Cae-

sarin murhan jälkeen 44 C. taasen astui valtiol-

liselle taistelutantereelle asettuen kaikella voi-

mallaan Antoniusta vastaan n. s. philippiläisillä

puheillaan. Mutta sen johdosta hänenkin ni-

mensä vähää myöhemmin joutui valtiopannaan
julistettujen joukkoon ja murhamiehet yllättivät

hänet Caietan luona (nyk. Gaeta) joulukuun
7 p. V. 43. — Joskin C. valtiollisen toimintansa
johdosta useinkin on joutunut ankaran arvoste-

lun alaiseksi, on hän puhujana ja kirjailijana

saavuttanut yleisen tunnustuksen sekä katoa-

mattoman maineen. Hänen merkityksensä omalle
ajalleen sekä jälkimaailmalle on etenkin siinä,

että hän helposti tajuttavassa, miellyttävässä

muodossa Rooman kielellä on esittänyt eetilli-

sesti ja esteettisesti eteviimmän kreikkalaisen
sivistyksien tuotteita ja tuloksia sekä johdon-

mukaisella, puhtaalla ja sointuvalla kielenkäytöl-

lään kohottanut latinan kielen täydellisyyteen,

josta tuli esikuva pitkiksi ajoiksi. C:n kirjallis-

ten tuotteiden lukumäärä on melkoisen suuri.

Pläu ou jälkeensä jättänyt puheita, retoorisia

kirjoituksia, filosofisia teoksia, kirjeitä, histo-

riallisia ja maantieteellisiä kirjoitelmia ynnä
runoja. C:n nykyaikaan säilyneistä puheista

ovat tunnetuimmat: G puhetta Verrestä vastaan,

puhe Gnajus Pompeiuksen ylipäällikkyydestä. 4
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puhetta Catilinaa vastaan, puheet Murenan puo-
lesta, runoilija Archiaan puolustukseksi, Milon
puolesta sekä 14 philippiläistä puhetta Anto-
niusta vastaan. Ectoorisista kirjoituksista mai-
nittakoon ,,De oratore", ,,Brutus de claris orato-
ribus", „Orator" ja „Topiea" ja filosofisista „De
republica", „De legibus", „Acaderaica", ,,De

finibus bonorum et malorura", „Tusculan8e dispu-
tationes"', „De deorum natura", ,,Cato maior
de senectute", „La!lius de amicitia" sekä „De
officiis''. C:n kirjeitä on säilynyt neljä suu-
reksi osaksi hänen vapautetun orjansa ja sihtee-

rinsä Tiron toimittamaa kokoelmaa, jotka tar-

joovat tärkeitä lisiä aikakauden historiaan sekä
C:n elämän ja toiminnan val^aiseraiseksi, nim.
kirjeet C:n veljelle Quintus C:lle, kirjeet hänen
uskolliselle ystävälleen Titus Pomponius Attieuk-
selle, pienehkö kirjeenvaihto Marcus Brutuksen
kunssa ja laaja kaikkien huomattavimpien aika-

laisten kanssa. C:n teoksia on toimitettu luke-

mattomia painoksia kaikissa sivistysmaissa
;
jul-

kaisijoista mainittakoon A. Manutius (Venetsia
(1540-40), U. Lambinus (Pariisi 1566), J. C.

Orelli (Zurich 1826-30), J. G. Baiter ja K. Halm
(samoin, 1843-62), C. F. W. Möller (Leipzig 1S7S-

98) sekä Suomessa C. R. Forsman, F. W. G.
Hjelt, C. Synnerberg, O. Grotenfelt y. m.
Suomennoksina ovat ilmestyneet: Ensimäinen

puhe L. Sergius Catilinaa vastaan. Suom. J. E.

Svan (Turku 1864) ; Toinen puhe L. Sergius
Catilinaa vastaan. Suom. E. A. Blomstedt (Oulu

1870) : Puheita (Archias Eunoilijan puolustuk-
seksi ja Q. Ligarion puolustukseksi). Suom. Osk.

Blomstedt (Oulu 1865 ja 1891) : Puhe runoilija

Archiaan puolustukseksi. Suom. K. J. Hidfn (Hel-

sinki 1905) ; Cato Major de senectute. Suom.
K. B[lomstedt] (Hämeenlinna 1886) ; Laelius eli

ystävyydestä. Suom. K. Heino (Jyväskylä 1903) ;

Scipion unennäkö. Suom. K. J. Hid^n (Helsinki

1905). — [Drumann, „Gesch. Boms" 5;s ja 6:s

osa (2 pain.. Leipzig 1906) : M. Schanz, „Ge-
schichte der röraisehen Litteratur" I. (3:s pain.,

Munchen 1908) : E. Norden. „Die antike Kunst-
prosa" (Leipzig 1898) : Fr. Alv. ,,Cicero, sein

Leben und seine Schriften" (Berliini 1891) ; Th.

Zielinski. ,,Cicero im Wandel der Jahrhunderte"
(2:n pain., Leipzig 1908) ; Fr. Cauer, ..Ciceros

politisches Denken" (Berliini 1903) : Cucheval,

„Ciceron orateur" (Pariisi 1901) ; G. Boissier,

„Cieeron et ses amis" (monta pain.. Pariisi) ;

Trollope. ..Life of Cicero" (Lontoo 1880) ; Sabba-

dini, ,,Storia del Cireronianismo" (Torino 1886) ;

Deuerling, ,,Cicero als Schulschriltsteller" (Miin-

chen 1894).]

2. Quintus Tulli us C. (102-43 e. Kr.),

edellisen nuorempi veli. praitorina v. 62, oli Ceb-

sarin alipäällikkönä Galliassa, toimi myös kir-

jailijana: surmattiin samoihin aikoihin kuin hä-

nen veljensä Marcus. K. J. H.

Cicerone ftsi1serö'nej (it.) 1. s i s e r o n i,

opas. varsinkin muukalaisten opastaja ; nimitys

näyttää, päättäen italialaisten siseronien ..kauno-

puheisuudesta", olevan asetettava kuuluisan pu-

hujan Ciceron yhteyteen. Tämä nimitys anne-

taan myös kirjoiksi painetuille matka- ja museo-
oppaille.

Cichorium ks. S i k u r i.

Cicindela (h i e t a k i i t ä j ä), kovakuoriais-

suku; lajeja yli 600, enimmäk.seen lämpimissä

maissa. Suomessa 4. Pitkäjalkaisia, isoleukaisia,
hyvin raatelevaisia eläimiä. Vuoroin juosten,
vuoroin lentäen ne pyydystävät erilaisia hyön-
teisiä hiekkaisilla mailla kuumassa päivänpais-
teessa. Toukatkin ovat petoeläimiä: maahan kai-
vamissaan koloissa väijyvät ohikulkevia hyön-
teisiä. Meidän maamme yleisimmät lajit ovat
C. campestris, metallin-vihreä, usean valkean-
kellertävän täplän kirjailema 13-16 mm pitkä
kovakuoriainen sekä C silvatica, joka on väril-

tään miltei musta, valkeatäpläinen ja oleskelee
kuivissa havumetsissä. U. S-s.

Ciconia ks. Haikarat.
Cicuta ks. K e i s o.

Cid IPid] (< arab. sf(i = herra), tarujen ja

laulujen ylistämä Espanjan kansallissankari.
Hänen oikea nimensä oli Buy (B o d r i g o)

Diaz de V i v a r. Hänen elämäkertaansa ko-

ristaa niin suuri tarunomainen aines, että monet
muinoin epäilivät hänen historiallista olemassa-
oloansa. Uudempien tutkijain, etenkin Dozyn,
on onnistunut todistaa, että hän on historialli-

nen henkilö. Cidin elämänvaiheet ovat lyhyesti

seuraavat. Hän syntyi 1050 vaiheilla kastilia-

laisen grandin poikana, sai maamiehiltään kun-
nianimen Campeador (taistelija) ; nimi Cid
taas on maurilaista alkuperää. Hän taisteli

ensin kuningas Sancho II:n ja tämän kuoltua
kuningas Alfouson puolesta, nai viimemainitun
veljentyttären, Jimenan, ajettiin 1087 maan-
pakoon ja vetäytyi Saragossaan, oli sittemmin,

omaa etuansa katsoen, milloin arabialaisten, mil-

loin espanjalaisten puolella, valloitti 1094 Valen-

cian ja kuoli 1099. C. ei vastaa nykyajan käsi-

tystä jalosta sankariluonteesta. Mutta hänen
aikalaisensa näkivät etupäässä hänen sotaisan

urheutensa ja tämän nojalla kansan mielikuvitus

loi hänestä kansallissankarin. Vanhin häntä

ylistävä runoelma on „Poema del Cid". joka on

syntynyt 12:nnella vuosis. ja joka ilmeisesti no-

jaa kansanlauluihin. Tämän runoelman alku-

lehdet ja muutamat sen muistakin säkeistä ovat

menneet hukkaan. Runoilija on ihannoinut C:n
luonteen, ja sankarinsa erityisen kiitettävänä

ominaisuutena hän tuo esiin hänen vasalliuskol-

lisuuteusa. 50 vuotta myöhemmin syntyi toinen

Cid-runoelma: „Cr6niea rimada del Cid", jo.ssa

sankari esiintyy toisenlaisena kuin ensinmaini-

tussa runoelmassa, nimittäin grandien edusta-

jana vastustaen ehdotonta monarkiaa. Nämä mo-

lemmat Cid-käsitykset vaihtelivat monena vuosi-

satana, kunnes Kastilian täytyi kokonaan tun-

nustaa monarkia, jolloin ,,Poema del Cid"in kä-

sitys pääsi vallitsevaksi. N. s. G i d-r o m a n s-

s i t nojaavat kansanlauluihin, joista alkuperäi-

siraraät ovat ,,Poema"a vanhemmat, mutta joiden

vanhin meille säilynyt muoto ei liene 16:nnen

vuosis. alkua vanhempi. Parhaat Cid-runoelmien

painokset ovat seuraavat: A. v. Keller (Stuttg.

1840); Duran, („Bomaneero General"; Madr.

1849-51), K. Michaelis (Leip. 1872). [V. A. Hu-

ber, „Kritische Geschichte des C." (Brem. 1829) ;

Dozy, ..Recherches sur ITiistoire politique et littö-

raire de l'Espagne pendant le moyen-äge" (Lei-

den 1849, 3 pain. 1881) ; Willemaers, „Le Cid,

son hLstoire, ses l^gendcs. ses poetes" (Briissel

1873) ; \\. Monöndez Pidal, „Cantar de Mio Cid.

Texto, gramätica y vocabulario". I (Madrid

190S).] J. B-l.
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. Cider ks. II e d e 1 m ä v i i n i.

Cieniuegos Ifiiciifiip'-], satamakaupunki Kuban
etelärannikolla, Santa Claran maakunnassa, sy-

vän Jagua-laliden rannalla. 30,100 as. (1007).

Suurta sokerin-, siirapin-, rnniniin- ja Inpaknn-
vientiä.

Cieslar, Adolf (s. 1858), itävalt. metsän-
lioituniies. Toiminut jiäiiasiallisesti Itävallan

metsätieteellisen tutkimuslaitoksen jäsenenä
{18.S4-1905) ja siinä toimessa tehnyt erittäin

arvokkaita tutkinuiksia met.sänhoidon alalla;

useilla luinen tutkimnksillaan on suuri merkitys
meikäläiseenkin metsänhoitoon nähden, esim.

tntkimuksel valon merkitykse.stä metsässä ja

jjuiden ominaisuuksien perinnöllisyydestä. Nimi-
tetty 190.5 \Vienin maatalouskorkeakoulun met-

siinlioidon professoriksi. A. C.

Cieszkowski fts'e.iko'-J. August, kreivi

(1814-94), jniolal, filosofi, julkaissut puolan, sak-

san ja ranskan kielisiä teoksia hegeliläisen filoso-

fian hengessä. Huomattavimpia niistä ovat
„f)jezp-nasz" (1848), filosofis-nskonnollinen esitys

I.sämeidän rukouksesta) ja „l)rogi ducha"' (Hen-
gen tiet, 18G3). (_', oli pitkän aikaa Posenin |)U0-

lal, tiedeseuran esimies ja preuss. eduskunnan
jäsen. ./. J. M.

Cif, kniip., rahti ja vakuutus hintaan luettuina.

Alkuaan sälikösanomalyhennys, käsittävä seuraa-

vien cngl. sanojen alkukirjaimet: fos/ = kustan-
nukset, hinta, iiisiirance = vakuutus, freight =

rahti, Myöjä huolehtii ja suorittaa lastaus- y. m.
kulut, rahdin ja täysin turvaavan vakuutuksen
niiiärättyyn jjaikkaan (ostajan satamaan) ollen

sen tehtyään muust.a vastviusta vajiaa (kuitenkin

myiijä saa velvoittaa ostajan suorittamaan rah-

din y. m. kuluja, jolloin nämä on vähennettävä
faktuurasnmmasta) ; tavaran linkkuessa on
ostaja oikeutettu saamaan vakuutussumman,
multa ei vaatimaan uutta lähetystä. /. K-o.

Cigarrette [si(jiiic'l] (ransk.) ks. S i g a r e t t i.

Cilia ks. V ä r e k a r v a t.

Ciliata, r i p s i 1 i k o e 1 ä i m e t, värekarvai-

set infusorit, likoeläimet; nämä ovat alkueläimiä,

joiden ruumista peittävät lukuisat värekarvat ja

joilla on solusuu, iso päätuma (mncroniicJeus) ja

pienempi sivutuma (»licrmiiiHeux), yksi tai

useampia supistuvaisia nesteonteloita. Lisäänty-

minen tapahtuu kahtia-jakautumalla (poikit-

tain) tai siten, ettii koteloitunut eläin jakautuu
lukuisiin osiin. Eräät lisiiäntyvät myös silmu-

koimisella. Lisiiäntyniisajan edellä tapahtuu n. s.

konjugatsioni eli kahden .samaan lajiin kuulu-
van yksilön lyhytaikainen yhdistyminen ja näi-

den lumien uudistus. Tämä eliiinryhmä käsittää

lukuisia lajeja, jotka eliivät vesiliitäköissä, jär-

vissä sekä meressä, runsaasti etenkin vesikasvil-

lisuuden seassa. Lahkot: 1. Ilolotricliu, 2, llifc-

rairichn, 3. Pvritiirhii, 4, [liipotricha, 5. Suctn-

rio. K. .1/. /..

Cilicia ks. K 1 1 i k i a.

Cimabue [tsbnahuU']. (i i o v a n n i. oik. C e n-

no di Pepo(n. 1240-1302), firenzeläiseen kou-

luun kuuluva it. taidemaalari. Häntä ])idetään

uudenaikaisen maalaustaiteen isiinii, sinä joka

vapautti länsimaisen taiteen hysanttilaisesta

kaavamaisuudesta. Täydellisesti tämä onnistui

kumminkin vasta C:n jälkeisille taiteilijoille, hä-

nen omissa teoksissaan — tai hänen nimellään
kulkevissa — on vielä lukuisasti bvsanttilaisia

piirt<'itä. C:n pääteoksina pidetään kahta kulta-
pohjaiselle [mulle maalattua madonuankuvaa,
joista toinen on Firenzen taideakatemiassa ja

toinen, n. s. Madonna de'Rucellai, S. Maria No-
vella kirkossa. Kolmas samantapainen säilyte-

tään Pariisin Louvre mu.seossa. Kysymys C:n
teoksista on kumminkin joutunut riidanalaiseksi
ja näyttää olevan sangen vaikea ratkaista : muu-
tamat tutkijat väittävät, että Madonna de'Rueel-
lai ei olekaan C:n vaan samanaikuisen sienalai-
sen taiteilijan Duccio di Buoninsegnan maalaa-
ma. .Samoin ollaan epätietoisia niiden, suurim-
maksi osaksi rapjieutuneiden fre.skojeu suhteen,
jotka koristavat S. Franee.soo kirkon .seiniä ja

holveja Assisi'ssa ja joita aikaisemmin |)idetliin

C:u maalaamina, [vrt. esim, A. Aubert, ..Cimabue-
Frage" (1907).] /•'. /,.

Ciniaise [lilmCzJ (ran.sk, ; it. ctmasa, lat. c.i7»i«'-

liiiiii. kreik. icjimaUion ) nimitystä käytetään ra-

kennustaiteessa merkitsemään kreikkalais- tai

roomalaistyylisen rakennuksen kattolistan (kur-

nisin) ylintä, koristeltua osaa, jonka tehtävänä
alkuaan oli sadeveden kokoaminen ja johtaminen
pois katolta. Samaa nimitystä käytetään myö.s-

kin ovien, akkunoiden, kaappien y. m. piiällis-

listoista.
"

F. L.

Cimarosa II .ii »Kirii'un], Domenico (1749-

1801), it. oo|)peransäveltäjä, Piecini'n op])ibis.

aikanansa suosittu kuuluisuus. Oleskeli 1789-92

Pietarissa teoksiaan esityttämässä. Hänen 7.5

oopperastaan on vieläkin käytännössä ,.H matri-
monio segrelo" (Salainen avioliitto). /. K.
Cimex ks. L u d e.

Cinchona ks. K i i n a p u u.

Cincinnati l^\vsinn'ti], tärkeii kauppa- ja teol-

lisuuskau])unki Yhdysvalloissa Ohion valtiossa,

perustettu 1788. Alleghany-vuorten liinsipuolella

olevista kaupungeista nopeimmin suurkaupun-
giksi kehillynyt, jo.sta sai „Lännen kuningatta-
ren" liikanimen: 345.230 as. (1906). näistä ]):il-

jon saksalaisia ja monta ruotsalaista. C. sijait-

see Ohio-joen mutkassa, tämän yli käy viisi sil-

ta;), jotka vievät New]iortin ja Covingtonin kau-
punkeihin Kentuekyn valtiossa ; 19:n rautatien
risteyskohta. Kaupunki on kaunis, mutta jok-

seenkin epäsäännölli.spsti r;ikennettu. Mi;imi-

kanava, joka täiillä saa ;ilkniisa ja ])äättyy To-

ledon k;iupungin luona Krie-järven rannalla,

jakaa C:n kahteen osaan. Ttiiosan nimenä on
..Little (Termany", se kun etupäässä on saksa-

biisten kaupunginosa. C:ssa on monta suurta

katua ja kome;ita puistoa ; suurimnuif jiuistot

ovat Eden- ja Hurnet Woods-Park. Rakennuk-
sista mainittakoon upea hallituksen rakennus,
monet kirkot. ])ostitalo, oikeus])alatsi, kirjasto

j;i kaupungintalo. — Teollisuustm)tteiden vuo-

tuinen arvo nousee n. 790 milj. mk:aan. Teh-
taita on yli 5.000; näissä työskentelee n. fi4,000

työmiestä. Päätuotteet ovat vaatetavarat, ko-

neet ja valutavarat, teurastnstuotteet, viina ja

olut, jalkinetavarat, rattaat, taUm.s- ja n;ihka-

tav;irat y. m. — .Toella ja kanavalla on vilkas

liike, r, on Jlississipin jokiliikenteen itiiinen

]iäätekohla. Kauppatavaroita ovat päiiasialli-

sesti vilja, puutavarat, villat, tupakka, kivihiilet

ja punvillii. f':n 27:n pankin liike nousi (1902)

n. 5.900 milj. mk:aan. — Se osa kaujinnkiii, johon

kauppa ja liike keskittyvät, on matala ja alava ;

etnkau|ningit sijaitsevat kukkulaisella ma;illa.
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^ C:ssa on yliopisto ja suuri kirjasto, monta
coUege-opistoa. kouluja ja juutal. rabbiinikoulu.

ainoa Ylidysvalloissa : niouta tieteellistä seuraa,

taidekoulu, museo, tähtitorni y. m. Katolinen
pii.spani.stuin. Suurenmoisia hyväntekeväisyys-
laitoksia ja sairaaloita. — Kaupunginhallituk-
sen johdo.s.sa on kahdeksi vuodeksi valittu por-

mestari (inayoi) ja 34 raatiniiestä (coiiiicillur.'^).

— C':u perustivat New Yorkin ja Uuden Eng-
lannin siirtolaiset; alussa sen nimi oli Losante-

villo. CU'- >^-m.J

Cincinnatus f-'T-J. Lucius Q u i n e t i u s,

konsuli v. 4(J0 e. Kr., diktaattori 4.58, jolloin lois-

tavasti voitti eekvit, sekä jälleen 80-vuotiaana
43!), patriisien etuoikeuksien tarmokas puoltaja
pleheijejä vastaan, ylistetty kaikkina aikoina
niuinaisroomalaisen kunnon, lujamielisyyden ja

vuaiimattomuuden perikuvana. A'. J. H.
Cinclus ks. Koskikara.
Cineraria ks. S e n e c i o.

Cinerariuni /«'-/ (lat. cuii.s- = tuhka) , muinais-

roomal. liautuupaikoilla holviaukko. johon vai-

najain tuhka-astiat asetettiin, sekä sitten itse

tuhka-astia ja myiJhemmia pyhimyksen tuhka-

uurna, vrt. C o 1 u m b a r i u m. A'. J. II.

Cineriitti (lat. ciniis. gen. cineris - tuhka),
vulkaanisesta tuhasta muodostunut vuorilaji. vrt.

T u f f i. P. E.

Cinis (lat.). tuhka. — Ciueres c 1 a v e 1-

1 a t i. potaska.

Cinkoniini ks. Si n k o n i i n i.

Cinna, Lucius C o r n e 1 i u s, kansanpuo-
lueen johtajia Roomassa. Konsulina v. 87 e. Kr.

C. ylulessä Gaius Jlariuksen kanssa SuUan läh-

dettyä A.usiaan anasti vallan Eoomassa, tuli kon-

suliksi V. 8G sekä pysyi siinä toimessa v:een 84,

jolloin hän asettuessaan Italiaan palaavaa Sullaa

vastaan sai surnuinsa sotilaskapinassa Anconan
luona. A. J. //.

Cinuabaris, s i n o o peri (ks. t.)

.

Cinnamonium ks. K a neli puu ja K a ni-

f e r t t i p u u.

Cinober ks. S i n o o p e r i.

Cinq-Mars IssilmtVr], Henri Coiffier
de Huze d'E f f i a t, C:n markiisi (1620-42),

tuli jo lapsena Ranskan hoviin, pääsi Ludvik

XlII:n suosioon ja yhdeksäntoistavuotiaana yli-

tallimestariksi. Menestyksestään ylimielisenä

hän ryhtyi salahankkeisiin kaikkivaltiaan pää-

ministerin Richelieu"n kukistamiseksi, vieläpä

murhaamiseksi, mutta hänen velikeensä tulivat

ilmi ja hän tuomittiin kuolemaan ja mestattiin.

C. on samannimisen -Vlfred de Vignyn kirjoitta-

man (myöskin suomeksi käännetyn) romaanin

pääsankarina.
Cinquecento I tkivhvetsentu], it. sana, lyhen-

ny.-, joka merkitsee vuosilukua 1500 ja tarkoit-

taa 16:tta vuosisataa ja sen kirjallista ja tai-

teellista tyyliä Italiassa. Kirjallisuuden alalla

sellaiset miehet kuin Berni. Ariosto, Tasso, Ma-
chiavelli, y. m. edustavat tätä tyyliä: kuvaama-
taiteen alalla Bramante, Michelangelo. Rafaello,

Correggio, Cellini, y. m. -J /'-'•

Cione [isffnc]. Andrea di. it. taidemaalari.

k-, o r o a g n a.

Cippus (lat.), lyhyehkö, tavallisesti kivinen

jvylväs kirjoitnksinensa. käytetty rajapyykkinä,

tienosoituksena ja hautakivenä.
K. ./. //.

CircEe.i alpina.

Circa (lat.),

likimääriu.

Circeea alpina,

a t p p i V e 1 h o-

1 e li t i, horsmien
heimoon kuuluva.
matala yrtti. Leli-

det vastakkaisia,

ruodillisia, hertta-

maisia, nirluilai-

talsia ; kukat pie-

niä, valkeita tai

punertavia, 2-he-

teisiä.. Kasvaa kos-

teissa lehdoissa,

varjoisilla puron-
rannoilla j. n. e.

maamme pohjoi-

simmissakin

Ivhennvksissä

Circatores /-'J'-/,

Circitores 1.

Circuitores
(<C lat. circiire

-

käydä ympäri)

,

munkit, jotka valvovat toisia luostariveljiä ja

joilla on oikeus milloin tahansa suorittaa tarkas-
tus munkkikammioissa.

Circe ks. K i r k e.

Circulus (lat.), piiri, kehä; e. in demon-
s t r a n d o, c, in p r o b a n d o, „kehä todistami-

sessa", s. o. virheellinen todisteluyritys, jossa

it.se todistettava väite, toisin .sanoin lausuttuna,

käytetään omaksi todistus-

perusteekseen. Samaa aja-

tusvirhettä tarkoittaa „c.

V i t i o s u s", virheellinen

kehä.
Circumcisio [-fsiöj (lat.).

ympärileikkaus.
Circummeridiaanikor-

keus liat. fii-(»i(i = ympäri.

ja meridiaani), tähden

tahi auringon korkeus lä-

hellä meridiaania; useista

sellaisista vähän ennen ja

jälkeen kulminatsionin teh-

dyistii huomioista lasketaan

todellinen korkeus meridiaa-

nissa ; käytetään etenkin me-
rell.ä. missä ei ole liikkumat-

tomia koneita. (V. V. K.)

Circumpolaari ks. C i r-

k u m polaarinen.
Circus ks. Suohaukat.
Circus liat.. = piiri. kehä),

muinaisroomal. kiljiataiiner

l.-rata. C. oli alkuaan aukea
kenttä tai laaksonpohja tila-

päi.sine. ylfympäri asetel-

tuine istuinpaikkoineen.

Tunnetuimmat Rooman cir-

rukset olivat C. M a X i m u s

1. ."^uuri kilpatanner. mikä
kertomuksen mukaan johtui

kun ingasaJalta. Palatinus-

ja Aventinus-kukkulain vä-

lis.sii, C. F 1 a m i n i u s.
^ .^^^j, Huvilla-^^sa.

rakennettu 221 e. Kr., Capi- (Ltaha.)
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toliumin läheisyydessä Mars-kentällä, C. G a i

1. N e r o n i s Vatikaanin puolella ja C. M a x e n-

t i i kaupungin ulkopuolella v:lta 309 j. Kr.
Circukscssa tav. toimeenpantiin monenlaisia

kilpakisoja: kilparatsastusta ja -ajoa, voimistelu-

kilpailuja, eläin- ja gladiaattoritaisteluja y. m.
Tavallisimmat olivat kilpa-ajot : silloin vaunut,

useimmiten 4 kerrallaan, lähtien aitauksesta

(carctres) kulkivat oikealta vasemmalle ympäri
keskimuurin (spina), jonka kumpaisessakin

päässä oli määrUpylväs (meta), tav. 7 kertaa.

Var.sinkin Rooman keisariajalla olivat circuk-

sessa toimeenpannut kisat kansan mielihuvituk-

sia, se kun vain kaipasi leipää ja c.-kisoja.

(Panem et circensesi ks. t.). Usein kil-

pailijat järjestyivät eri puolueiksi, mitkä erot-

tautuivat erivärisillä puvuillaan ja merkeillään

(valkoinen, vihreä, punainen, sininen). Näistä

taasen toisinaan sukeutuivat valtiolliset puolueet,

jotka keskenään kävivät kiivaita taisteluita.

Nykjaikana c. 1. sirkus on teatterinmuotoi-

nen rakennus, missä erilaiset urheilutaiturit

esiintyvät yleisön edessä. K. J. E.

Circus-l a a k s o, altaan- 1. kattilantapainon,

jyrkkännmainen. jäätikön uurtama laaksomuoto,

J'. .-u

fi
tm„
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tavallisesti laakson alussa (sen korkeimmalla
kohdalla). Joskus c.-laaksoja on useampia peräk-

käin, jolloin kapeammat laaksonosat (kynnykset)

niitä yhdistävät. C.-laakson pohja on tasainen,

mutta soran peittämä. Laakson muoto näkyy
selvimmin paikoissa, missä jäätikköä ei enää
ole; muuten ne tavallisesti ovat jäätikön kielen

(1. pään) peittämät, (vrt. Laakso).
Cirkumfleksi ks. Sirkumfleksi.
Cirkumpolaarinen (lat circum = ympäri, ja

/jo/ms = maan- tahi taivaannapa), on taivaankap-
pale, piikä aina on taivaanrannan yläpuolella;

tämä tapahtuu silloin, kun tähden etäisyys tai-

vaannavasta on pienempi kuin paikan napakor-
keus; tällaisia ovat esim. Pohjantähti, Otava,

Cassioppja, y. m. (V. V. K.)
Cirkvenica [IsirkvenitsaJ, Unkarin ainoa

merikylpypaikka Modrus-Fiumen komitaatissa
Quarncron rannalla, Veglia-saarta vastapäätä.

Ilmanala leppeä; kylpykausi kestää koko vuoden
ympäriinsä.

Cirrhipedia ks. Siimajalkaiset.
Cirrocumulus [en'-] (lat. < cirrMs = harso-

pilvi, ja cumulus = Via.sa.) ks. Pilvet.
Cirroosi (kreik. fcirso's = suonikohju) ks. Kir-

roosi.

Cirrostratus l-ä'-] (lat. < cirrus = harsopilvi,

ja s/erHcrc = levittää) ks. Pilvet.
Cirrus, ilmat., harsopilvi, ks. Pilvet.
Cirsium ks. Ohdakkeet.
Cirta [-1-], kaupunki Numidiassa, kuningas

Micipsan ynnä seuraavien hallitsijain asuin-

paikka, sittemmin roomal. siirtolaiskaupunki,

keisari Constantinus Suuren mukaan nimitetty

Constantina, nyk. Constantine (ks. t.) Algeriassa.

K. J. H.

Cis, sävel, joka syntyy korottamalla c-säveltä

'/j-asteen verran.

Cis (lat.), tällä puolen, käytetään lukuisissa

sanayhtymissä, esim. cisalpiininen, Alp-

pien tällä puolen oleva. Vastakohta on trans tai

ultra.

Cisalpiininen ks. C i s.

Cisalpiininen tasavalta, valtio Pohjois-Ita-

liassa, jonka silloinen kenraali Napoleon Bona-

parte perusti julistuksellaan 29 p. kesäk. 1797.

Siihen kuuluivat Lombardia, entiset venetsialai-

set alueet Bergamo, Brescia, Cremona, Verona ja

Rovigo. Modenan herttuakunta. Massan ja Carra-

r;ni ruhtinaskunnat sekä legatsionit (entiset paa-

villiset alueet) Bologna, Perrara ja Tiavenna. Sii-

hen liitettiin vielä 27 p. syysk. Mantova ja 22 p.

lokak. Valtellina. Chiavenna ja Bormio, sittenkuin

Itävalta Campo Formion (ks. t.) rauhassa oli tun-

nustanut uuden valtion. Sen ala käsitti 42,450

km-. C:n valtiosääntö oli järjestetty Ranskan
direktoriiimihallituksen mukaan. Pääkaupun-
kina oli Milano. — Suvorov teki lopun tästä val-

tiosta 29 p.nä huhtik. 1799, kun hän sotajoukkoi-

neen marssi Milanoon, mutta 2 p:nä kesäk. 1800

Napoleon Bonaparte valloitti Milanon takaisin ja

asetti tasavallan uudestaan kuntoon, kuitenkin
iiuiuttamnlla perustuslakia. S. v. siihen liitettiin

Xovara ja Tortona. V. 1802 C. t. muutettiin

Italian tasavallaksi, ja Bonaparte valit-

tiin 26 p:nä tammik. sen presidentiksi. V. 1S05

pyysivät Napoleonin toimesta italialaiset itse sen

muuttamista monarkkiaksi, jonka kruunu tar-

jottiin hänelle, ja 17 p:nä maalisk. s. v. syntyi

Italian k u n i n g a s k u n t a. Napoleonin

kruunaus tapahtui Milanossa 26 p. toukok. Na-
poleonin poikapuoli Eugöne de Beauharnais mää-
rättiin 7 p:nä kesäk. varakuninkaaksi ja hoiti

hallitusta v:een 1814, jolloin tämä valtio Napo-
leonin kukistuessa hävisi. G. K.

Cis-duur, se duur-sävel-

laji, jossa cis on perussäve-

lenä ja ns
sointuna.

gis perus-

7. K.
Cisleithania, pienen Leitha-joen „tällä" s. o.

länsipuolella olevat maat. käytetään 1867 v:n jäl-

keen joskus nimityksenä Itävallan alueeseen kuu-

luvista Itävalta-T'nkarin valtakunnan maista:

vastakohtana Transleithania (ks. t.).

Cis-moll, se moll-sävel-

laji, jossa sis on perussa ve-
lenä ja cis e gis perussoin-

tuna. 7. K.
Cissey [sisc'], Ernest Louis Octave

(1810-82). ransk. kenraali ja politikko, palveli

ensin Algeriassa, kunnostautui Krimin sodassa

ja oli divisionakenraalina Hanskan ja Saksan
välisessä sodassa, mutta joutui Metzin antau-

muksen jäljestä sotavangiksi 1870. Kotiin jialat-

tuaan hän otti tehokkaasti osaa kommuunikapi-

^
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nan kukistamiseen 1871; valittiin samana vuonna
kansalliskokoukseen ja oli 1S71-73 sotaministe-
rinä, jossa toimessa ollessaan hän pani toimeen
tärkeitä uudistuksia sotalaitoksen alalla. V. 1874
bäu muodosti ministeristön, jossa hän itse oli

sotaministerinä; valittiin senaattoriksi 1875.

erosi ministerinvirastaan seur. vuonna ja sota-

palveluksesta 1880 eräiden paljastusten johdosta,

jotka kuitenkin häneen nähden osoittautuivat
perusteettomiksi. J, F.

Cissus, kasvisuku viiniköynnöskasvien hei-

mossa. N. 250 lajia, enimniiik.seen kilpailevia pen-
saita lämpimistä maista. Kauniitten lehtiensä

vuoksi viljellään m. m. jaavalaista C. discoloria.

ja austraaliahusta C antnrcticaa.

Cista (lat.,kreik. 7cii-(c = laatikko, kirstu), pyö-
leä, lav. silinterinmuotoinen kannellinen rasia,

jota muinoin
Kreikassa ja

Italiassa käy-
tettiin eri tar-

koituksiin.

Varsinkin Ita-

liassa, etu-

päässä mui-
naisen Etru-

rian alalta

Prienestestä,

on tavattu

paljo pronssi-

levy.stä val-

mistettuja, si-

roilla kuvilla

koristettuja

cistoja. Tun-
netuin on 1738

löydetty n. s.

Ficoroni'n

(ks. t.)c. (Eoo-

man Museo
Kircheria-

__ , nossa). jonka
t;^;:^ kuvat esittä-

vät argo-

nauttien ret-

eistä, löydetty Palcstrinan luola. keä (ks. t.)

.

C:ksi nimite-

tään myös niitä neliönmuotoisia tuhkakirstuja

(kivestä tahi savesta), joita on tavattu etruski-

laisista haudoista. K. J. H.

Cistersiensit ks. Sistersiläiset.
Cistersiläiset ks. Sistersiläiset.
Citadelli ks. S i t a d e 1 1 i.

Citato loco [-tä'tö -cö] (lat.), lyh. c. l., sano-

tussa, viitatussa paikassa.

Citeaux [sitö'] 1. S:t N i c o 1 a s-1 ö s-C. (lat.

Cisterciinn), kylä Beaunen kihlakunnassa Cöte-

d'Orin departementissa Ranskassa. V. 1098 sinne

perustettiin sittemmin kutiluisaksi tullut saman-

niminen luostari, josta sistersiläismunkisto on

saanut nimensä. Nykyään on kylässä rangaistus-

siirtola. A. J. P-ä.

Citerior [-e'-] (lat.), „tämänpuolisempi", tällä-

puolen jonkun joen, vuoreu j. n. e. oleva, vanho-

jen roomalaisten käyttämä nimitys maiden
osista, joilla Koomasta katsoen oli tällainen

asema: Gallia citerior, Alppien tällä (Rooman)

puolella oleva Gallia. Vastakohta; ulterior.

Cito (lat.), nopeasti; superlat. citissime.

Citrullus vulgaris. a halaistu hedelmii.

Citoyen [situajä'] (ransk.), kansalainen (fe-

miniinimuoto on citoyenne). Ranskassa alkuaan
täysinoikeulettu kaupungin (cit6'n) asukas, sit-

ten (v;sta 1789) valtion kansalainen yleensä.
Vallankumouksen aikana 1792 määrättiin eri-

tyisten säädösten kautta c. yleiseksi puhuttelu-
sanaksi kanssakäymisessä, joten ylimykselliset
monsieur ja madame poistettiin. C. tuli-

kin yleiseksi ja sitä yksinomaan käytettiin viral-

lisesti vielä direktoriumia ja konsulivallan ai-

kana; keisarivallan aikana siitä luovuttiin.

Helmikuun vallankumouksen jälkeen 1848 se tuli

jälleen joksikin aikaa virallisesti ja jossakin

määrin yksityisestikin käytäntöön. Ranskan
nykyisen lain mukaan tulee jokainen ranskalai-

nen 21 vuoden iässä c:ksi eli täysin oikeutetuksi
valtion kansalaiseksi. G. K.

Citraali ks. S i t r a a 1 i.

Citraatit ks. S i t r a a t i t.

Citrofeeni ks. S i t r o f e e n i.

Citrullus, kasvisuku kurkkukasvien heimossa.

Siihen kuuluu 1 -vuotisia yrttejä, joilla on pitkä

rento varsi ja

3-5 liuskaiset

lehdet

;

teriöt

ratasmaisia, 5-

liuskaisia ; kasvi
yksikotinen, he-

delmä joko me-
hevä tai kuiva.

Tähän sukuun
kuuluu m. m.
a r p u u s i (C. vulgarisj, joka lienee kotoisin

Afrikasta, päiväntasaajanseuduista, ja jota ny-

kyään viljellään suurissa määrissä Etelä-Venä-

jällä, Egyptissä, Länsi-Aasiassa, Intiassa ja

Kiinassa. Menestyy meillä ainoastaan ansarissa.

Hedelmät pallonmuotoiset, sileät, vihreät, suu-

rimmat 60-70 cm läpimitaten; niiden hedelmän-
liha on enimmäkseen vaaleanpunaista, hyvin

mehevää, imelähköä ; siemenet mustia. Hyvin
karvaat hedelmät on Afrikassa, Välimerenmaissa,
Intiassa ja Ceylonissa kasvavalla C. colocynthis

lajilla, jonka kuivatulta hedelmiä k o 1 o k v i n-

t 1 n nimellä käytetään voimakkaana ulostuslääk-

keenä. [Elfving, ..Tärkeimmät viljelyskasvit".]

Citrus, Ri/tacece-heimoon kuuluva kasvisuku

Aasian kuumista osista. Pienehköjä, alativiii-

reitä puita, joilla on nahkeat, tummanvihreät,
kiiltävät lehdet, jotka nivelellä liittyvät ruo-

tiinsa. Kukat valkeita tai punertavia, hyvän-

hajuisia. Hedelmä suuri, monilokeroinen, mehevä
marja. Kasvin kaikissa osissa, varsinkin hedel-

mänseinässä, aromaattista öljyä sisältäviä rau-

hasia. Seuraavia lajeja ja muunnoksia viljel-

lään: 1) Sitruuna (C. medica), joka erote-

taan toisista lajeista pjikeasta hedelmästään,

jonka pää, joskus kantakin, on käsnämäisesti

venynyt ja koko pinta usein pieninäppyläinen.

Kuori ei, niinkuin appelsiinissa, irtaannu sisä-

osista. Teriö, usein nuoret oksatkin, jossain mää-

rin punertavat. Tästä lajista tavataan muunnok-
set: o. Oikea sitruuna (C. medica gcnuina),

joka on vähemmän hapan kuin tavallinen sit-

ruuna, mutta tätä isompi, joskus n. 15 cm pitui-

nen ; 6. Tavallinen sitruuna 1. limoni
(C. medica limonum); c. C. medica acida, jonka

hedelmät ovat pienet ja hyvin happamat : d.

Imelä sitruuna (C. medica Umetta), jolla
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on imelät, vaan ei aromaattiset, pyöreät hedel-

mät. — 2) Oranssi (C. auranlium). Tästä
seuraavat muunnokset: «. Pomeranssi (C.

aiiraniium bigaiaäiaj. Hedelmät pyöreitä, käs-

nättömiä. niiden kuori helposti irtaantuva, maku
karvas; b. Appelsiini fC. aurnntium sinen-

sis). Hedelmä = edellisellä, mutta imelä : c.

B e r g a m o t t i s i t r u u n a (C. auranlium ber-

gumia). Hedelmät pieniä, pyöreitä tai päärynän-
muotoisia, hapahkoja, omituisesti aromaattisia.
— -3) Mandariini (('. nobilis). Hedelmä
hiukan litteä, appelsiinin näköinen, hyvin ime-

län-makuinen, kypsyessä irtaantuu kuori itses-

tään sisustasta. — 4) Pompelmuspuu (C.

deciimanaj. Hedelmä jopa ihmis])ään kokoinen,
pallonmuotoinen, erittäin paksukuorinen, ime-

luhkö. — Imelä sitruuna kasvaa villinä

Intian Xilfrhiri-vuoristossa. kolmen sitä ennen
mainitun muunnoksen näköisiä villejä muotoja
on tavattu Himalajan Tntianpuolei.sella juurella.

Pomeranssit ja appelsiinit kasvavat
Intiassa ja Kiinassa, edellinen lännempänä, jäl-

kimäinen idempänä. Berga motti sitruuna
lienee kokonaan kulttuurimuoto. Mandariini
on kotoisin Kiinasta, jossa sitä on viljelty am-
moisista ajoista, p o m p e 1 m u s Ison-valtameren
saaristosta, mutta nykyään yleisesti viljelty

Intiassa, Kiinassa ja Etelä-Euroopassakin, jossa

muitakin CidMslajeja. varsinkin a|)pelsiineja ja

sitruunoita, menestyksellii viljellään. — Tuot-
teita: sitruunahap))oa tavallisesta sitruunasta,

bergamottiöljyä bergamottisitruunan kuorista.
— Aataminomena, p a r a t i i s i n o m e n a

(vrt. t.) on oikean sitruunan raakale. [Elfving.

..'Ijirkcimmät viljelyskasvit".] (J. A. W.J
Cittä [tsiUa'] 1. "C i V i t a (it., < lat. clvitns),

kaupunki, esiintyy useitten italialaisten kau-
punginnimien yliteydessä. esim. ('. di C a s-

t e 1 I o. ( '. S n n A n g e 1 o. C. V e c e h i a.

Cittavecchia [t.siltave'k-jaj (slaav. S t a r i-

grad), kau|)unki Dalmatsiassa. Lesinan-saaren
polijoisrannalhi .3.120 as. (1900). Harjoittaa lai-

vanrakentainiNtn ja kalastusta.

Citta Vecchia [tsittavv'Uja] 1. N o t a b i 1 e,

alkuasukasten Medina (arab.), Maltan enti-

nen i)ääkaupuiiki. keskellä saarta. 6.1.52 as.

(lOllli. Tuomiokirkko. vanlioj:i linnoja ja kata-

kombeja.
City [sili] (engl.. it. e i t t :i. op. e i u d a d <

lat. rivitän), kaupunki. Englannissa käytetäiin

c.-nimitystä kaupungista, joka on ollut tai on
piispan asuinpaikkana. Polijois-.Xmeriikassa o.

merkitsee kaupunkia, jonka 'lalliluksen muodos-
tavat „mayor" ja ..aldermanit". Sen lisäksi c.

sanaa usein käytetään merkit.semään jonkun
kaupungin vilkkainta keskustaa tai vanhinta
osaa, esim. Lontoon C. ks. Lontoo.
Ciudad [piiida'})] (esp.. < lat. civiläs), kau-

punki, jolla on oma tuomiovalta, (':n vastakolita

on viii a. pienempi kauppakaupunki, ja a 1 d e a.

kauppapaikka. kau]>pala tahi suurempi maa-
seutukylä, joilla ei ole omaa tuomiovaltaa (vrt.

Cittä, fity, Civitas). — C. .sanaa käyte-

tään kaupunginnimien yhteyde.ssä. m. m. .seuraa-

vissa:

1. C. Bolivar (s. o. Bolivarin kaujiunki),

ennen A n g o s t n r a. Venetsuelassa Bolivarin
valtion pääkaupunki. Orinokon varrella, n. 12.000

as.; käy kautsu-, nahka-, kulta-, sulka-, kahvi-.

tupakka- ja karjakauppaa. Saanut nimensä S i-

m o n B o 1 i V a r i s t a (ks. t.) . — 2. C. R o d-

rigo [-i'-J, Espanjassa; kaupunki ja rajalinna
Portugalia vastaan Salamaucan maakunnassa;
n. 9,000 as. Piispanistuin: nahkatavara-, saip-

pua- ja savitavarateollisuutta. — Napoleonin
espanjalaisessa sodassa 1810 ranskalaiset valloit-

tivat kaupungin, multa englantilaiset Welling-
tonin johdolla voittivat sen takaisin Espanjalle
1S12. Tä.stä teosta Espanjan cortes antoi Welling-
tonille C. R:n herttuan arvonimen. — 3. Kau-
punkeja Espanjassa ja Etelä-Ameriikassa.
Qiva ks. S i v a.

Civiale [siiia'1], Jean (1792-1867), ransk.
kirurgi, tunnettu litotryptonin (ks. t.), kiven-
musor ta ja kojeen keksimisestä.

Civllis l-iV-J. J u 1 i u s (t. myös Claudius),
batavilainen ylimys ja sotapäällikkö. Sittenkuin
Vespasianus oli Rooman keisariksi julistettu v.

09 j. Kr., yllytti C. bataveja (Reinin ja Vaalin
välissä) nouscnuian kapinaan, voitti puolelleen
useat Germaania n ja Gallian heimot sekä taisteli

menestyksellä roomalaisia vastaan, mutta suos-

tui v. 70 edulliseen rauhansopimukseen. [E.

Meyer. ..Der Freiheitskrieg der Bataver unter
Civili,s" (Hamburg 1856).] A'. J. U.

Civis /((-/ (lat.), kansalainen. C. a c a d e m i-

( u s, akateeminen kansalainen (meillä tavall.

vain: ylioppi];iskunnan jäsen).

Civitas f-liilä-J (\at. riri.v = kansalainen) . va-

]iaan kansalaisen asema t. oikeus, kansalaisoikeus ;

kansalaiset (porvaristo), kaupunkilaiskunta, yh-
teiskunta. Roonum kansalaisoikeuteen sisältyi

valtio-oikeudellisessa suhteessa äänioikeus du»
suffiugii). oikeus valtionvirkoihin (ius hunonini)
sekä oikeus vedota kansankokouksen tuomioon
(iiis prorocationisj ja yksityisoikeudellisessa

suliteessa oikeus pätevän avioliiton solmimiseen
(iim conniibii) sekä oikeus ostaa, myydä ja omis-
taa fIMS rommercii). C. oli alkuaan Roomassa
patriisien etuuksia, mutta myönnettiin plebei-

jeille aikaisin, mikäli kerrotaan, kuningas ."ser-

vius Tulliuksen toimesta. Liittolaissodan jäl-

jestä (90-88 e. Kr.) Rooman kansalaisoikeus suo-

tiin kaikkien Italian yhteiskuntien kansalaisille

ja lopuksi se keisari Caracallan määräyksestä
tuli kaikkien alamaisten osaksi v. 212 j. Kr.

K. J. n.

Civitavecchia ftxirHave'k-jal, linnoitttu kau-
punki Keski-Italiassa. Rooman provinssissa, epä-

terveellisessä seudussa Tyrrhenin-meren rannalla,

Rooman-Pisan radan varrella. 71 km luotei.seen

Rixunasta. jonka satamakaupunki se on, 16,993

as. (1900). Piispanistuin. Kaunis tuomiokirkko,
\anha akvednkti. kimnaasj. teatteri y. m. Sa-

tama, joka myös on sotasatanui, cm Trajanuksen
rakennuttama ja keskiajalta saakka lujasti lin-

noitettu. Se on 87 ha laaja. 6 m syvä. siinä on
13 suurta vesiallasta ja 2 satanuihaaran, jotka

ovat 170 ja 2.')0 m pituiset. .Sen yhteydessä on
laivanveistämöitä. varastohuoneita ja arsenaali.

SäiinnöUinen laivakulku <;eiu)vaan. Livornoon,
Xapoliin ja ( agiiariin. — Lähellä kylpypaikkoja
ja rikkilähteitä. — Kaupunki on vanhimpien ai-

kojen Ccnliiiii ('ellw. joka myöhemmin Trajanvik-

sen aikana sai nimekseen Rortus Trajani. Ny-
kyinen nimen sille antoivat 9:nnellä vuosis. sara-

seenien karkoiltamat ja C:aan (..vanhaan kau-
punkiin") takaisin palaavat asukkaat. 'V.-v:~f.
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C-klaavi osoittaa ..yksiviivaisen" c:ti asfmau
jollakulla nuottiviivaston viivalla; käytetään

nykyfiän ainoastaan joko o:nnella viivalla -WSE

(autoklaavi) tahi 4:nnellä -It-a- (tenoriklaavi)

.

Vanhoissa kuoronuoteissa se tavataan nuiillakin
viivoilla (sopraaniklaavi lisellä. mezzoso|iraaui-
klaavi 2:splla). Se on alkujansa v:n lOUO tie-

noilta, jol-

-3 ^ loinka ruvet-

^ , , . , u. t"" Muotti-
C-klaavin kehuvs. , , ," (neunu-l merk-

keihin asettamaan viivoja niiden sävelten koh-
dalle, joiden alapuolella oli ]iUoliaskel, siis f:u

ja c:n; viivojen alkupäähän merkittiin silloin

kirjaimilla sävelten nimet:

C (keltainen)
F (punainen)

ja niistä ovat vähitellen muodostuneet nykyiset
c- ja f-klaavimme. /. A'.

Cl., latinaisten nimien Claudius ja Clodius
sekä sanojen clarinsimiis (hyvin loistava) ja

cliloriiiii (kloori) lyhennys.
Cladoceia ks. V e s i k i r p n t.

Cladonia ks. Poronjäkälä.
Cladophora ks. Vihreät levät.
Cladothrix, bakteerisukn, johon kuuluu rihma-

maisia lajeja seisovasta tai hiljaa juoksevasta
vedestä. Muodostavat usein limamöykkyjä.

Claeson [kläson], Kristian T e o d o r (1827-

59), ruots. filosofi, tuli Upsalassa 1857 käytän-
nöllisen fHosoliau dosentiksi, oli saanut vaiku-

tuksia ensin Hegeliltä, sittemmin vielä suurem-
massa määrässä Boströmiltä. Hänen tutkimuk-
sensa ,.Oni möjligheten af en filosofisk rättslära"

(1SÖ7) ja ..Om spräkets ursprung oeh väsende"

(1858) .sekä muutamat muut kirjallishistorialli-

sia aineita, filosofiaa ynnä kieliopetusta koskevat
kirjoitnk.set herättivät aikoinaan paljon huo-

miota ja nuoreen ajattelijaan pantiin suuria toi-

veita. C':n kootut teok.set ..Skrifter" (2 os.)

ilmestyivät 1.S60 Tukholmassa. A. Gr.

Claini /i7ri»i/ (engl., = vaatimus, oikeus, val-

lattu maa-ala tai osuus kultakaivokseen (Ame-
riikassa ja Austraaliassa)

.

Clairaudience [k!rirodiu's] (ransk. (/nic = sel-

keä, ja ransk. «iidieiice = kuuleminen), selkeä-

kuuloisMus. k.yky kuulla asioita, jotka eivät ole

säännöllisen, ulkonaisen kuuloaistin havaitta-

vissa, vrt. C 1 a i r V o y a n c e, jota tavallisesti

ymmärretään niin laajassa merkityksessä että

se käsittää myöskin selkeäkuuloisunden.
Clairault 1. C 1 a i r a u t [Idihö']. A ! e x i s

Claude (1713-65). ransk. astronomi ja mate-

maatikko, otti osaa Lapinmaan iistemittaukseen

n.lC ja kirjoitti teoksen ..Theorie de la flgure de

la terre" (Puris 1743, 2 pain. 1808) sen tulok-

.sista. Perusti analj-yttisen stereometrian ja tuli

jo 18 vuoden vanliana Pariisin akatemian jäse-

neksi julkaistuaan tärkeän teoksensa kierevistä

käyristä. Häu keksi erään pyöräyspinnoille

vedettyjä n. s. geodeettisia viivoja koskevan teo-

reemin (Clairaulfn teoreemi). esitti useita tär-

keitä tähtitieteellisiä teorioja, niinkuin kuun
teorinn (17.'')2). V. V. K. (G. M.)

Clairaulfn teoreemi ks. Clairault.
Clairon [kldiu'] (ransk.) ks. C 1 a r i n o.

Clairvatix//,7«)rö7 (lat. Clura rallisj, entinen
P}'hän liernhardin (ks. t.) 1115 perustama sis-

tersiläisluostari Barin kihlakunnassa nyk. .\ut)eu

departementissa (Champagiiessa) Itä-Kanskassa,
nykyään keskusvankila. A. J. P-ä.
Clairvoyance (l.lfirvunjait] (ransk. e?air = sel-

keä, ja ro_i/((»^ = näkevä)
,

,,selkeänäköisyys",
kyky poikkeuksellisessa sieluntilassa nähdä tai

muuten tajuta asioita, joista asianomainen ei näy
voineen saada tietoa tavalli.sen havainnon avulla,
esim. kaukaisia vieläpä tulevaisiakin tapalitumia.
.Jonkinmoiuen ..kaukonäkö" näyttää ilmenevän
soniuambulismin tilassa sekä erityisissä henki-
löissä, ..medioissa", jotka joutuvat omituiseen
„lriinr.c"-tUaan (haltioihinsa). Näitä ilmiöitä

voidaan osaksi selittää „hyperestesiasta" (ks. t.)

johtuviksi, s. o. siitä, että tuollaisessa tilassa

aistien herkkätuntoisuns tavattomasti teroittuu.

Näyttää kuitenkin olevan e.-tapauksia, jotka tie-

tomme nykyisellä asteella ovat aivan selittämät-

tömät. — Monissa maissa on hyvin levinnyt
kansanomainen usko, että eräät ihmiset ovat

selkeänäköisiä, esim. Pohjois-Norjassa, Skotlan-

nissa („incotid-sight'' = , .toinen näkö") y. m. Skot-

lannissa luullaan erittäinkin että tuolla kyvyllä

varustettu ennakolta uäkee kuolemantapauksia.
Häu näkee esim. toisen ihmisen käärittynä ruu-

misliinaau tai yksin kirkossa tai muuten sellai-

sessa ympäristössä, joka muistuttaa kuolemaa.
Jos hän uäkee itseu.sä nurin käännetty vaippa

yllä, niin hänen itsensä pitää valmistautua kuole-

maan, j. n. e. Heillä Suomessakin kerrotaan pal-

jon juttuja sclkeänäköisyydestä. m. m. viisaista

ukoista ja eukoista, jotka kysyttäessä osaavat
ilmoittaa, mihin jokin kadotettu esine on joutu-

nut y. m. s.; tarkoin muistiinpantu ja luotetta-

vasti todeksi vahvistettu on kuitenkin perin har-

voja sellaisia tapauksia. [vrt. A a v i s t u s,

A j a t u s t e n 1 u k e m i n e n. Kaukonäköi-
syys, S o m n a m b 11 1 i s m i.] -I . Gi .

Clan ks. Klaani.
Claparede [-riyd], Antoine Ren6 Edou-

ard (1S.j2-71), sveitsiläinen eläintieteilijä: jul-

kaissut arvokkaita teoksia varsinkin yksisolui-

sista eläimisfil ja nivelmadoista, esim. ,,1'itudes

sur les infusoires et les rhizopodes" (1857-01) ;

„l!tudes anatomiques sur les annelides eh^topo-

des du Colf de Naples" (1868).

Claque /Lhik-J (ransk.. = kädenpaukutus) , tar-

koittaa Ranskan ja varsinkin Pariisin teatte-

reissa esiintyvää palk.nttna käsienpaukut taja-

joukkoa. — Claqueurs [klakur], ..ammatti-

paukuttajat". jotka ranskalaisissa teattereissa

palkiittuina näytännön aikana paukuttavat kä-

siään, täten houkutellen muuta yleisöä tekemään
samoin tai arvostelemaan kappaletta hyväksi.

Tämä ammattikunta on syntyisin Pariisista,

mistä se on levinnyt muihinkin eurooppal. pää-

kaupunkeihin ja Ameriikkaan. Klaköörejä on

erilaisia, kuten: ,.ta]iageurs" (meluavia), ..eon-

nais.seurs" (tuntijoita), „rieurs" (naurajia).

„pleurours" (itkijöitä) y. m. Mutta jo vanhat

roomalaiset tunsivat tuollaisia palkattuja pau-

kuttaji.i. Taeitus kertoo Annaaleissaan eräästä

Perceiinius nimi.sestä miehestä, joka oli rooma-

laisten klaköörien johtaja, ja Plautus ivaa noi-

den pauknttajien (favorites) keinotekoista

suosionosoitusta. •/. //-'.

Clarendon press fklnr^nuljii /, suurenmoinen.
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Claretie [klartV],
kirjaihjn. v:sta \^'?.T^

J. Clarftie.

tiilkieliiiansa, kuten
de 1H70-71" (5 nid.)

Oxfordin yliopistolle kuuluva, 1588 perustettu
kirjapaino, jossa enimmät tulot saadaan Raamat-
tujen ja hengellisen kirjallisuuden painattami-
sesta. Suurin Raamattujen painopaikka maail-
massa.

Jules (s. 1840) , ransk.
alkaen Th^ätre Fran(;ais'n

ylijohtaja, Ranskan
akatemian jäsen. C.

on suosittu kroni-

koitsija, taide- ja

teatteriarvostelija.

Iliinen romaaneistaan
mainittakoon: ..Made-
leine Bertin" (1868),
..Le troisiöme des-

sous" (1878), „Mon-
sieur le Ministre"
(1S81), „Le Million"
11882), ,.Le prince
Zilah"(1884),„Candi-
dat!" (1886), „Puy
joli" (1890). Saksa-
laisvihaa henkivät
hänen historialliset

..Histoire de la rfivolution

C. on myös näytelmän-
kirjoittaja. Hänen ensimäinen draamansa, ,.La

famille des Gueux" (1809). kulki huomaamatta
näyttämön yli. Hänen myöhäisemmät näytel-
mänsä, joista useat ovat hänen romaaniensa
dramatiseerauksia, saavuttivat paremman menes-
tyk.sen. Näitä ovat: ,.Les Muscadins" (1874), „Le
Eögimeiit de Champagne" (1877), „Les Mira-
beau" (1878), ..Monsieur le Ministre" (1883),

y. m. Hänen mieltäkiinnittävät viikkokronik-
kansa ilmestyivät moninidnksisina nimellä .,Vie

ä l'aris". ,7. Hl.
Clarino l-i'-]. 1. Trumpetti 1. oikotorvi. — 2.

Uruissa (avattava torvensävyineu 4-jaIkainen
rekisteri (ransk. olniron). I. K.
Clarissimus (lat.

; „mitä kuuluisin, mainehik-
kain"), filosofian kandidaattitutkinnossa alimmat
ääuimäiirät (9-10) saaneen virallinen, vanhan-
aikaineti arvonimi.
Clark [kläk], Josiah Latimer (1822-98)

,

engl. sähköinsinööri : valvoi insinööritoimi.ston
C. Forde & Co:n päällikkönä merenalaisen kaa-
pelin laskemista yli 50,000 engl. peninkulman pi-

tuudelta maan kaikissa osissa ; kirjoittanut huo-
mattavia teoksia sähkön mittaamisesta ; hänen
ehdotuksestaan on ohmi, faradi ja voltti
otettu sähköyksiköiden nimiksi. Hänen keksi-
mänsä on n. s. Clarkin sähköpari, ks. t.).

(V. V. K.)
Clarke /kläkj, Henri Jacques G u i 1-

1 a u m e, ]'eUren herttua (1765-1818), ransk. so-

tilas, polveutui vanhasta irlantilaisesta .suvusta,

tuli 1782 upseeriksi ja yleni nopeasti vallan-

kumoussotien aikana tullen jo 1793 kenraaliksi.
Kohta senjälkeen hän aatelismiehenä kuitenkin
menetti virkansa ja tilansa sekä vangittiin. .Mutta
Carnot sai hänet vapautetuksi ja asetti hänet
sotaministerien topografisen toimiston |iäälli-

köksi. V. 1796 direktorihallitus lähetti hänet Ita-

liaan pitiimään silmällä Napoleon Honapartea.
Mutta tämä sai hänet heti puolelleen. Bonaparten
päästyä valtaan C:a käytettiin monenlaisissa toi-

missa. V. 1807-14 hän suurella taidolla ja tar-

molla hoiti .sotaministerin vaikeita tehtäviä ja
sai palkinnoksi Feltren herttuan arvonimen 1809.
Mutta v. 1814 hän jo ennen Napoleonin vallasta
luopumista meni Bourbonien puolelle, tuli paa-
riksi ja oli satapäiväisen keisarivallan kukistut-
tua jälleen sotaministerinä 1815-17; korotettiin
Ranskan marsalkaksi 1816. J. F.
Clarke fkläk], Samuel (1675-1729), engl.

jumaluusoppinut ja filosofi, oli v:sta 1709 Lon-
toon S:t James seurakunnan kirkkoherrana.
Teoksissaan ,.Todistus Jumalan olemuksesta ja
ominaisuuksista", „Luonnollisen uskonnon muut-
tumattomista velvoituksista" y. ra. C. arvelee
voivansa järkijjeräisesti, vieläpä „mateniaatti-
sen" toteennäytön tavoin todistaa Jumalan
olemassaoloa ja uskonnon muita perustotuuksia.
Siten perustettu filosofinen järkiuskonto saa kris-

tillisen ilmestyksen kautta täydennyksensä. Si-

vey.sopissa C. niinikään edustaa järkiperäistä
oppisuuntaa, väittäen että siveyslaki ei perustu
tunteisiin eikä ihmisten eikä Jumalankaan mieli-

valtaiseen säädäntöön, vaan asiain aivan vält-

tämättömään luontoon; jokainen siveellisen oi-

keuden rikkomus on muka samallaista kuin jos

yrittäisi kieltää lukujen järkähtämättömiä kes-

kinäisiä suhteita tahi väittäisi, että valkoinen
on musta. Teoksessaan ..Raamatun oppi kolmi-
naisuudesta" C. osoitti taipuvaisuutta areiolai-

siin mielipiteisiin. Aikoinaan kuuluisassa kir-

jallis-filosofisossa kiistassa C. puolusti Leibniziä
vastaan Newtonin luonnonfilosofiaa, Leibniziä

ja engl. filosofia A. Collinsia vastaan tahdon-
vajiaus-oppia. A. Gr.
Clarkia, kasvisuku horsmien heimossa. Siihen

kuuluvat meillä puutarhoissa joks. yleisesti vil-

jellyt kalifornialaiset yrtit C. pulchella ja C. ele-

gan.i. Niillä on kauniit, jokseenkin isot kukat,
joiden terälehdet ovat valkeat tai punertavat,
liuskaiset.

Clarkin elementti k s. Clarkin sähkö-
pari.
Clarkin sähköpari [kläkinj, J. L. Clarkin

(ks. t.) suunnittelema, hyvin konstantti galvaa-

ninen sähköpari, mikä on usein otettu ,.nor-

maalijiariksi" elektromotorisia voimia mitatessa.

Sen positiivisena jioolina on koeputken pohjaan
kiinni sulatettu platinalanka. Tämiin ympärillä
on puhdasta elohopeaa, minkä jiäällä on taikina-

mainen seos mcrkurosulfaattia ja väkevöityä
sinkkisulfaattiliuosta. Sitten seuraa väkevöity
sinkkisulfaattiliuos ja siinä negatiivisena poo-

lina amalgamoitu sinkkitanko. mihin kiinnitetty

tiivis tulppa .sulkee putken. Parin elektromoto-
rinen voima on 18° C lämmössä l,4s«i volttia ja

se alenee O.soias volttia lämpötilan noustessa 1° C.

(V. V. K.)
Clarkson [kläksanl. Thomas (1760-1846),

engl. orjuuden vaslu.staja, harjoitti opintoja
Cambridgen yliopistossa ja sai siellä 1785 palkin-

non tutkimuksestaan, jonka hän kirjoitti vastauk-
s;'ksi kysymykseen ,,.\nne lieet invitos in servi-

tutem diire?" (,.Onko oikein tehdii ihmisiä orjiksi

vastoin heidän tahtoansa?"). Hän joutui nyt
orjuutta vastustavien piirien yhteyteen, julkaisi

tutkimuksestaan enghinninkielisi'n käänni>k.sen

ja omisti eliimänsä taistehillc orjuuden ja orja-

kaupan poistamiseksi. Puheissa, kirjoituksissa

ja yhdistyksiä perustamalla hän innokkaasti ja

t:irmolla ajoi asiaansa. 1794 hänen rasittuneena
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täytyi pitkäksi aikaa asettua lepäämään, mutta
ISOU-Iuvun alussa hän taas uusin voimin ryhtyi
toimintaansa jatkamaan. 1823 hän otti osaa
„Anti-slavery-society"n (Orjmidenvastustamis-
seuran) perustamiseen ja valittiin sen ensimäi-

seksi varapresidentiksi. C:n orjuutta vastaan
julkai.semista kirjoista on huomattavin „History
of the rise, progrcss and accomplishment of the

abolition of the african slave trade" (2 nidosta

1SU8, lisätty painos 1839). vrt. Orjuus.
K. B:dt.

Clason [-ä-], Isak Gustaf (s. 1856), ruots.

arkkitehti, suoritti ensin Teknillisen korkea-

koulun ja sittemmin Taideakatemian arkkitehti-

osaston oppimäärän jn opiskeli 1883-86 ulko-

mailla rakennustaidetta. Nimitettiin Taideakate-

mian jäseneksi 1889, Teknillisen korkeakoulun
rakennustaiteen professoriksi 1S90, josta virasta

luopui 1904. C. on uudenaikaisen n. s. historialli-

sen rakeunussuuuuan johtajia Ruotsissa; tämän
suunnan tarkoituksena on kehittämällä aikai-

sempien tyylikausien saavutuksia ja käyttä-

mällä mikäli mahdollista erilaisia rakennus-

aineita niiden luonnetta vastaavalla tavalla

luoda rakennustaiteellinen vastine meidän ai-

kamme käytöUisille tarpeille ja yksilöllisille

maun erilaisuuksille. Pohjapiirros määrää paitsi

huoneiden järjestelyä myöskin rakennuksen ulko-

asun ja tämän tulee rehellisesti kuvastaa raken-

nuksen tarkoitusta; fasadissa on vältettävä

kaikkea valheellista koriste- ja pintakäsittelyä.

Näiden peri.natteiden mukaan C. on rakentanut

suuren joukon sekä yleisiä että yksityisiä raken-

nuksia Tukholmassa ja muualla Ruotsissa, vie-

läpä ulkomaillakin (Varsovan ja Moskovan tele-

fonirakenuukset) . Hänen pääteoksensa on

„Nordiska museet" Tukholman eläintarhassa.

F. L.

Clason [-ä-], Samuel (s. 1867) , ruots. histo-

riantutkija, v:sta 1904 professorina Lundissa; on

myöskin toiminut valtioarkiston virkamiehenä

ja" valtiopäivillä pikakirjoittajana ja valiokun-

tain sihteerinä; valittiin 1906 valtiopäiväin ensi-

maiseen kamariin; julkaissut „Till reduktionens

förhistoria" (1895), „Historisk redogörelse för

unionsfrägans tidigare skeden" (1898) ,„Studier

öfver arkivväsendet i utlandet" (1902) ; toimit-

tanut julkaisun „A. Oxenstiernas skrifter och

brefväxling" 3;nnen niteen (1900).

Classen, Johan Frederik (1725-92),

tansk. liikemies ja lahjoittaja, antautui jo nuo-

rena liikealalle, tuli 1750 valtion sotatarpeiden

hankkijaksi ja 1750 osakkaaksi erääseen Arre-

snn luona olevaan tehtaaseen, jonka hän laajensi

suureksi sotatarpeiden valmistuslaitokseksi ; teh-

das, jonka ainoaksi omistajaksi C. tuli 1767, sai

nimen rrederiksva-rk. Valtiolle seitsenvuotisen

sodan aikana tekemiensä palvelusten johdosta ja

korkeimpien suosiossa ollen C. sai huomattavia

luottamustoimia ja arvonimiä, 1783 arvonimen

„ylhäisyys". Testamentissaan hän lahjoitti mel-

kein koko omaisuutensa (arvoltaan n. 4 ','2 milj.

kruunua) rahastoksi, jonka nimenä on Det
classenske fideikommis ja jonka ko-

roilla on valmistettava hyödyllisiä kansalaisia

valtion palvelukseen, edistettävä tieteitä ja työ-

teliäisyyttä sekä lievennettävä puutetta ja kur-

juutta'. Niillä pidetään voimas.sa erästä maan-

viljely.skoulua ja on rakennettu Frederiksbergiin

53. Paineuu '/.jOQ.

halpoja työväenasuntoja („de classenske boli-

ger") ; noin 150,000 kruunua käytetään vuosit-

tain tieteellisiin ja hyväätekeviin tarkoituksiin.

Suurin osa hänen kirjastoaan liitettiin 1867 yli-

opiston kirjastoon. K. B:dt.

Claude Lorrain [klöd lorä']. ransk. taidemaa-
lari, ks. G elUe.
Claudiauus [-diä'-J, Claudius (n. 370-n.

404 j. Kr.), roomal. runoilija, synt. ehkä Alek-
sandriassa 4:nnen vuosis. lopulla. C. saapui Ita-

liaan n. V. 395, missä hän pääsi Rooman mahta-
van ministerin Stilichon suosioon ja ystävyyteen.
Myöhemmän keisariajan runoilijoista C. herät-

tää mielenkiintoa runsaalla mielikuvituksellaan,

monipuolisuudellaan ja voimakkaalla, puhtaalla
kielellään, joskaau hän ei aina saata vapautua
aikansa pöyhkeästä tyylistä ja tyhjästä imarte-

lusta. C:n runoelmilla on sitä paitsi suuri arvo
lukuisain historiallisten aiheidensa johdosta. C:n
tärkeimmät teokset ovat komea eepillinen ru-

noelma Proserpinan ryöstöstä (D e r a p t u P r o-

s e r p i n ie, vaillinainen), useat StilichoUe ja

keisari Honoriukselle omistetut, silloisia sotia ja

merkkitapauksia käsittelevät teelmät, häälaulut,

runckirjeet y. m. : myös kreikankielisiä runoel-

mia C. on jättänyt jälkeensä. Julkaisseet L.

Jeep (Leipzig 1876-79) : Th. Birt, „Monumenta
Germania; historica" X (Berlin 1892). K. J. H.

Claudius, kuuluisa muinaiftroomal. suku, jota

olivat Pulcherin, Marcelluksen ja Neron suku-

haarat. Perintätiedon mukaan suku aikaisin oli

tullut lioomaan sabiinien maasta.

1. Appius C. Sabinus, ennen A 1 1 a

Clausus, saapui omaisineen Roomaan Regil-

lumista sekä kohosi siellä suureen mahtavuuteen.

Esiintyi Roomassa patriisien etuoikeuksien kii-

vaana puolustajana ja kansan sortajana sekä

aikaansai plebeijien vaelluksen pyhälle vuorelle

V. 494 e. Kr.
2. A p p i u s C, edellisen poika tai pojanpoika,

konsuli ja deeemviri (ks. t.) v. 451 e. Kr., koetti

laittomasti pitää toimensa varsinaisen virka-

aikansa loputtua. Kun C. t;ihtoi saada valtaansa

erään plebeijiläisnaisen Verginian. ja tämän isä

A'erginius pelastaakseen tyttärensä oli työntä-

nyt puukon hänen rintaansa, nousi kansa raivos-

tuneena kapinaan ja pakoitti decemvirit luopu-

maan vallastaan 449. C. heitettiin vankilaan,

missä hänen kerrotaan lopettaneen itsensä.

i. A p p i u s C. C jecu s (,.sokea"), kahdesti

konsuli, censori 312 e. Kr., jolloin rakennutti

Rooman ensimäisen vesijohdon .\qua Appian

sekä kuuluisan valtatien Via .\ppian, mikä sit-

temmin jatkettiin aina Brundisiumiin saakka.

Vaikka C. oli plebeijien vastustaja, ajoi hän läpi

useat tärkeät kansanvaltaiset uudistukset: se-

naattiin otettiin vapautettujen orjien lapset; va-

rattomat henkilöt, vapautetut y. m. saivat kan-

salaisoikeuden; ajanlasku, varsinkin oikeuspäi-

vien luettelo ja oikeusmenot. saatettiin kansan

tietoon. Loppuiällään C. tuli sokeaksi, mutta

esiintyi silloinkin 280 senaatissa, jolloin hän tar-

mokkaalla puheellaan taivutti senaatin hylkää-

mään kuningas Pyrrhoksen lähettilään Kineaan

rauhantarjoukset Heraclean taistelun jäljestä.

C. mainitaan myös kirjallisuuden harrastajana

ja kirjailijanakin.

4. TiberiusC. Nero, Rooman keisari, ks.

T i b e r i u s.
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Claudius. Vatikaanm Kotondassa.

5. T i b e r i u s C. D r u s u s, myöhemmin T i-

beriiis C. Nero Germanicus, historiassa

tavallisesti ai-

noastaan C,
Rooman keisa-

rina 41-54 j. Kr.,

s. Lugdunu-
raissa (nyk.

Lyon) 10 e. Kr.,

Augustuksen
poikapuolen

Drusuksen ja

triumviri An-
toniuksen tyttä-

ren Antonian
poika. Heikon

terveytensä,

vaatimattomuu-
tensa ja ilmei-

sen vähälahjai-

suutensa tähden
C. sai aina lap-

suudestaan asti

osakseen paljon

halveksimista
ja kehittyi huo-
nossa seurassa

jotenkin nurjasti. Kuitenkin ilmeni hänessä
aikaisin suuri taipumus henkiseen työskente-
lyyn ja kirjallisiin harrastuksiin, niink. kieli-

tieteeseen ja historiaan. Uän koetti paran-
taa lat. kirjaimistoa käyttämällä 3 uutta kir-

jainta, julkaisi useita latinan- ja kreikankielisiä
teoksia sekä esiintyi mielellään puhujana. Sit-

tenkuin Caligula oli surmattu, laahasivat soti-

laat esiin C:n piilopaikastaan sekä julistivat hä-

net keisariksi. Vaikka C. ennen pitkää jätti hal-

lituksen toimet entisten orjien (Narcissuk.sen ja

Pallaksen) ja vaimojensa käsiin, oli hänen halli-

tuskautensa yleensä edullinen valtakunnalle. Hä-
nen aikanaan Mauretania tehtiin roomal. maa-
kunnaksi ja Britannian valloitus pantiin alulle.

Roomassa valmistui m. m. kaksi suunnatonta
vesijohtoa Aqua Claudia ja Anio novus,
Ostian lähelle rakennettiin uusi satama P o r-

t u s ja Fueinus-järven laskemista aloitettiin (ks.

n.). Surmautettuaan kolmannen puolisonsa, irs-

taan Messaliuan, C. koliotti puolisokseen veljensä
tyttären Agrippinan (ks. t.), joka taivutti C:n
syrjäyttämään oman poikansa Britannicuksen
(ks. t.) sekä nimittämään .Vgrippinan pojan Lu-
cius Domitius Ahenobarbuksen (ks. Nero)
kruununperilliseksi; lopuksi .\grippina myrkytti
C:n 54 j. Kr. C.ta esittää m. m. kuvapatsas ja

rintakuva Vatikaanin kokoelmissa. [H. Schiller,

„Geschichte der röm. Kaiserzeit" I.; Ziegler,

„Regierung des Claudiu.s" (1879-82).]

6. M a r e u s A u r e 1 i u s C. G o t h i c u s, his-

torias.sa tav. C. G o t h i c u s. Rooman keisarina
268-270, s. n. 220, kunno.staufui sotapäällikkönä
Valerianuksen ja Gallienuksen hallitusaikana,
julistettiin keisariksi 268. C. koetti tarmolla
saada aikaan järjestystä valtakunnassa, torjui

Pohjois-ltaliaan tunkeutuneet alemannit sekä
voitti gootit Mopsiassa Xaissuksen luona (nyk.
Nis), mutta kuoli äkkiä ruttoon Sirmiumissa
270.

7. C. P t o 1 e m a? u s ks. Ptolemaios.
K. J. E.

Claudius, M a 1 1 h i a s (1740-1815), saks. kan-
sanrunoilija ja kirjailija. Vv. 1770-75 hän jul-

kaisi Wandsbeckissa (lähellä Hampuria) lehteä
„Wandsbecker Boten". C:n merkitys perustuu
hänen toimintaansa kansankirjailijana. Hän oli

saanut suurta vaikutusta pietismi.stä. Hänen
runoilleen ominaista on yksinkertaisuus, tunte-
hikkaisuus, mutta myös karkeasävyisyys ja sa-
tiiri. Hän toimitti itse teoksiensa painoksen
nimeltä ,.A6mus omnia sua seeum portans, oder
Säramtliche Werke des Wandsbeeker Boten"
(Hara. u. TVandsbeek, 1775). [W. Herbst, „Mat-
thias C., der Wandsbecker Bote" (Gotha, 4:s
pain. 1878) ; Schneiderreit, „Matthias C, Seine
Weltansehauung und Lebensweisheit" (Berl.

1898).] J. Hl.
Claus, Karl Friedrich Wilhelm (1835-

99), saks. eläintieteilijä, ollut eläintieteen profes-

sorina Wiirtzburgissa v:sta 1860, Marburgissa
v:sta 1863, Göttingenissä v;sta 1870 ja TVienissä
v:sta 1873; v:sta 1873 samalla Triestin eläintiet.

aseman johtajana. Julkaissut paljon käytettyjä
eläintiet. oppi- ja käsikirjoja: ,.Grundziige der
Zoologie", m3öhemmin nimellä ..Lehrbuch der
Zoologie" (6 pain. 1897, 7 pain. Grobben toimit-

tamana 1904). Hänen erikoisalansa olivat äyriäi-

set ja onteloeläimet: ..Studien iiber Polypen und
Quallen der Adria" (1877) ; „Unters. uber die

Organisation und Entnickelung der Medusen"
(1883). Antanut lisiä polveutumisopin perus-

ajatusten selvittämiseksi: „t*ber Lamarek ais

Grunder der Descendenzlehre"(1888) sekä mieltä-

kiiunittävä. hyvin kriitillinen teos „t'ber die

Werthsch:itzung der naturlichen Zuchtnahl als

Erklärungsprincip"(1888) . [Autobiografia. Althin
päättämä, jo.ssa on luettelo C:n julkaisuista

(Mnrburg lS99i.]

Clausen, Henrik Nikolai (1793-1877),

tansk. teologi ja politikko. tuli 1813 teol. kandi-
daatiksi ja 1817 filos. tohtoriksi sekä oleskeli

1818-20 ulkomailla, m. m. Berliinissä, jossa hä-

neen Sohleiermacher tuntuvasti vaikutti. V. 1822
C. nimitettiin teol. professoriksi Kööpenhaminan
yliopistoon, jossa virassa hän sitten oli yli 50
vuoden. Tänä aikana C. erittäin huomattavalla
tavalla toimi monella muullakin alalla. Hän oli

jäsenenä useissa tärkeissä kirkollisissa ja koulu-

komiteoissa sekä vaikutti puhujana ja kirjaili-

jana suuresti kansansa henkiseen kehitykseen.

Kristian Vilin hallituksen aikana hiin järkäh-

tämättä ajoi perustuslaillis-kansallisia pyrintöjä,

oli 1840-48 Roeskildessa kokoontuvan sääty-

kokouksen jäsenenä, 1842-46 sen jiuheenjohta-

jana. julkaisi Kristian VIII:n kuoleman jälkeen

oppositsionin johtajana yhdessä ystävänsä J. F.

Scliou\vin kanssa lentokirjasen ,,Ved thronskif-

tet" (1848). joka mahtavasti vaikutti Tanskan
perustuslailliseen elämään, oli perustuslakia-

säätäviin valtakuntakokouksen jäsenenä, salkut-

tomana ministerinä 1848-51, ja tuli myöhemmin
vielä valtiopäiväin ja valtakunnanneuvoston jä-

seneksi. Hänen terävästi ja selvästi esitetyistä

teologisista teoksistaan, jotka vapaamielisyydel-

lään .saivat osakseen Grundtvigin ja Lindbergin
vastustuksen, ovat huonuittavimmat: ..Katolicis-

meiis og protestantismeus kirkeforfatning i lare

og ritus" (1825) ; ,.I)et nye testaments hermenou-
tik" (1840) ;

„Fortolkning af de synoptiske evan-

gclier" (1831) ; „Christelig troeslajre" (1853) :
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sekä „Det evangeliske kirkelivs nutid og frem-
tid" (1859, 2 lisätty painos 1878). C:n kuoleman
jälkeen ilmestyi „Optegnelser om mit levneds og
min tids historie" (1877). K. B:dt.

Clausius, Rudolf Julius Emanuel
(1822-88), saks. fyysikko, tuli 1855 polyteknilli-

sen opiston ja 1857 yliopiston professoriksi Zii-

richiin, siirtyi 1867 samanlaiseen toimeen Wur7,-
burgiin ja 1869 Bonniin. C. on mekaanisen lämpö-
teorian etevimpiä merkkimiehiä : näytti 1850.

että Carnofn periaate voitiin yhdistää Mayerin
ja Helmholtzin keksimään lämmön ja työn ekvi-

valenssiin, mikä tutkimus tuli uranaukaisevaksi
termodynamiikan (ks. t.) alalla. Hänen toinen

päätyönsä on kineettisen kaasuteorian perusta-

minen (1857). Muillakin aloilla hän on tehnyt
tärkeitä tutkimuksia. fV. V. E.)
Claustrum (lat.), lukko; luostari.

Clavaria ks. Haarukkasieni.
Clavicembalo [-lse'-J (it.), nykyisen flyygeli-

soittimen alkumuoto; nimestä päättäen ehkä
siitä alkunsa saanut, että sympaaliin (c e m-
b a 1 o) liitettiin koskettimet (klaviatuuri).
Samanaikuisesta neliskulmaisesta C 1 a v i e h o r-

dista (ks. t.) clavicembalo erosi kolmikulmai-

sen muotons.T ja kovemman, mutta lyhyen ja

kuivahkou äänensä kautta. Sitä käytettiin eten-

kin orkesterin säestämiseen ja johtamiseen, ja

nimitettiin usein lyhennettynä Cembaloksi, ks.

myös Piano. LK.
Claviceps ks. H ä r k ä j y v ä.

Clavicliord [-o'-] 1. claviehordium (lat.

c^uuis = kosketin, ja c?iorda = soittimenkieli) ks.

Pian o.

Clavicornia (lat. clävis = avain, ja cornu =

sarvi), kovakuoriaisten alalahko, jota ennen pi-

dettiin yhtenäisenä ryhmänä ja jonka tärkeim-

mät tunnusmerkit ovat 5-niveliset nilkat ja nuija-

päiset tuntosarvet ; on nykyään pir.stottu moneen
kauas toisestaan erotettuun ryhmään. C. oli

kaikkein suurimpia alalalikoja; Suomessakin 362

edustajaa. Niihin luetaan kaikkein pienimmät

tunnetut kovakuoriaiset (Ptilium ja Ptenidium),

joiden pituus on 'l^-l mm, mutta myös joks. isoja

muotoja, esim. raatokuoriaiset (Silpha,

ks. t.) ja t u r k k i 1 o t (Necrophortts, ks. t.) ,
joit-

ten suomalaiset lajit ovat 10-25 mm pitkiä. Cla-

vieorniat elävät miltei yksinomaan mätänemis-

lilassa olevista kasvi- ja eläinaineista ja tava-

taan lannassa, mädänneissä sienissä, rannalle

ajautuneiden rakkolevien ja kuolleiden eläinten

alla; toiset taas elävät kukissa, puiden mahlassa

tai havu- ja lehtipuiden kuoren alla. V. S-s.

Clavicymbalum ks. Clavicembalo.
Clavigei loveolatus, pieni, sokea, keltainen,

lyhyillä peitinsiivillä varustettu, keltamuurahai-

sen' (Laciiis flavus) yhdyskunnissa kivien alla

elävä kovakuoriainen, joka meidän maassamme
tavataan keväällä heti lumen sulattua. Muura-

hainen elättää sekä täysimuotoista kovakuo-

riaista että sen toukkaa. Vastalahjaksi Claviger

erittää ruumiistaan makeata nestettä, jota muu-

rahainen mielihalulla nuoleskelee. U. S-s.

Clavis [-ä-] (lat.), avain; soittokoneen kos-

ketin.

Clavus /-«-/, roomal. alusvaatteen (timica)

leveä (latus c.) tai kapea fanguslus c.) purppura-

reuna, tasavallan loppuajoilta senaattorien ja

ritarien arvomerkki, vrt. myös T o g a. K. J. E.

Clay [klei], Henry (1777-1852), pohj.-amer.
valtiomies, joutui aikaisin orvoksi ja sai joten-
kin puutteellisen kasvatuksen, opiskeli jonkun
aikaa lakitiedettä ja rupesi jo 20 vuoden ikäi-

senä asianajajaksi. V. 1803 hänet valittiin jäse-

neksi Kentuckyn lainsäätäjäkuutaan. joka taas
1806 valitsi hänet liitto-senaattiin. Vtsta 1891
alkaen C. kauan aikaa oli edustajakamarin
puheenjohtajana ja otti muutenkin vaikuttavalla
tavalla osaa valtakunnan tärkeimpien kysymys-
ten ratkaisuun. Koettaen saada aikaan sovintoa
orja- ja vapaiden pohjoisvaltioiden välillä hän
tuntuvasti vaikutti n. s. „Missourin kompromis-
sin" syntymiseen. Maansa viljelyksen edistämi-
seksi hän ajoi kanavain ja teiden rakentamasta
eri valtioiden välille. V. 1824 presidentin-vaa-
lissa C. oli ehdokkaana tulematta kuitenkaan
valituksi. C. oli sitten 1825-29 valtiosihteerinä

(ulkoministerinä). Jacksonin tultua 1829 pre-

sidentiksi C. kokosi hänen vastustajansa ,,whig-

puolueeksi" ja valittiin senaattiin, jossa hän
tarmolla puolusti pohjoisvaltioille edullista uutta
tullitarilTia. Vv. 1832, 1836 ja 1844 hän jälleen

oli presidectinehdokkaana, mutta joutui joka
kerta tappiolle. Kun Meksikolta valloitettua

aluetta järjestettäessä orjakysymys uudelleen
tuli polttavaksi, antoi C. jälleen valita itsensä

senaattiin (1849) ja sai aikaan n. s. ,.1850 vuoden
kompromissin", jonka mukaan Kalifornian tuli

olla vapaa valtio, New Mexiko sai oikeuden
itse ratkaista orjakysymyksen, mutta orjaval-

tioiden hyväksi kiellettiin pohjoisvaltioissa otta-

masta vastaan paenneita orjia. Rauha oli nyt
toistaiseksi turvattu, ja C, jonka maine sen joh-

dosta oli noussut korkeimmilleen, kuoli, ennen-

kuin oli käynyt ilmi. että osaksi juuri tuon sopi-

muk.sen eräät kohdat tekivät etelä- ja pohjois-

valtioiden välisen ristiriidan lopullisesti sovitta-

mattomaksi. K, B:dt.

Claytonia, Uuden Seelannin pinaat-
ti, ks. Pinaatti.
Clearing [klisriijj (engl.), taloust., selvitys,

tasoitus, ks. C 1 e a r i n g ii o u s e.

Clearinghouse [kli3ri7]ltausj (engl.), taloust.,

„selvitystalo", jossa pankkien ja muiden raha-

laitosten keskinäiset saatavat ja velat tasoite-

taan ja kuitataan. Tämä järjestelmä sai alkunsa
Lontoossa 1775, jolloin eräiden pankkien kirj.an-

pitäjät rupesivat säännöllisesti yhtymään
samassa paikassa selvittääksensä laitostensa

keskinäiset asiat noudattamalla sitä periaatetta,

että kun A. on B:lle velkaa 100 ja B. A:lle 110,

niin B. suorittaa A:lle käteistä rahaa 10. Välien

selvitys tapahtuu siis pääasiassa kirjanpidon

avulla. Siellä, missä clearing-järjestelmä on
pitemmälle kehittynyt, ei käteissuoritus tule

ensinkään kysymykseen. Kullakin selvitykseen

osaaottavalla pankilla on johtavassa pankissa

giro-tilinsä, johon se summa, joka kullakin on

saatavana, merkitään hänelle hyväksi, ja se

summa, joka kullakin on suoritettavana, merki-

tään hänelle velaksi. Clearing-järjestelmällä on

suurin merkitys Englannissa ja Pohjois-Anierii-

kan Yhdysvalloissa, koska näissä maissa yksi-

tyiset tavallisesti käyttävät pankkeja raha-

asioitteusa hoitajina, joten sekkiliike on hyvin

laajalle levinnyt. Lontoossa clearing-menettely

on ollut yleisesti käytännössä 1800-luvun keski-

palkoilta asti, jolloin Englannin pankkikin (v:8ta
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1864) rupesi ottamaan siihen osaa. Lontoon
clearingissa on myöskin maaseudun pankkeja
mukana. Sitä paitsi on useilla suurilla Englan-

nin maaseutukaupungeilla oma c:nsa. Lontoon
c:ssa selvitettiin esim. 1904 pelkillä tasoituksilla

n. 260 miljardia Smk. New Yorkissa kuitataan

tällä tavalla vielä suurempia summia. Näin
tullaan toimeen paljoa vähemmällä määrällä

käteistä rahaa kuin muuten olisi mahdollista,

samalla kuin .säästyy se suunnattoman suuri

määrä työtä, joka menisi velkakirjain ja sekkien

näyttämiseen ja perimiseen eri pankeissa. Mitä
muihin maihin tulee, niin clearing-järjestelmä

on kehittynyt pisimmälle Saksassa, jossa ensi-

mäiuen nykyaikainen c. (Abrechnungs-
s t e 1 1 e n) syntyi 1883. Tällaisia laitoksia on

myö.skin olemassa Ranskassa (chambres de
compensation), Italiassa (stanze di

compensazione), Itävalta-L^nkarissa {S a I-

dierungsvereine), v:sta 1896 Ruotsissa

(Tukholmassa) ja v:sta 1898 Norjassa. (Kristia-

niassa ). Suomessa clearing-järjestelmä otet-

tiin käytäntöön Helsingissä 1 p. syysk. 1906.

Selvitys tapahtuu Suomen pankin välityksellä ja

käsittää toistaiseksi vain postiremissivekseleitä

ja sekkejä. [Scharling, „Bankpolitik"; Cannon,

..Clearing-houses" ; Schanz, Artikkeli „Abrech-

nungsstellen", Wörterbuch der Volkswirtschaft.]

J. F.

Clematis, kasvisuku leinikköjen heimossa, n.

170 lajia kaikissa maanosissa. L'seimmat lajit

ovat ärtyvien lehtiruotiensa avulla kiipeileviä

pensaita; lehtiasento vastakkainen; kehä sikiäis-

alaincn; teriö |)uuttuu : verhiö 5-lehtinen, väril-

linen; hedelmät pitkillä karvaisilla vartaloilla

varustettuja pähkylöitä. Luonnontiet. Suomen
alueella Venäjän-Karjalassa yksi laji C. (Atra-

gcne) alpina v. .lihirica, Siperian humala.
L'seat lajit suosittuja, kylmälläkin maalla me-
nestyviä koristuskasveja, joita käytetään huvi-

majojen ja kasvihuoneiden seinien sekä muurien
peitteeksi. Etelä-eurooppalaiset C. vitalba ja C.

flammula sekä pohjoisameriikkalainen C. virgi-

viaua punakukkaisia, eteläeurooppalaisella C.

viticellnUa isot, siniset tai purppuranpunaiset
kukat, itä-aasialainen C florida sini-, violetti-

tai valkeakukkainen. Puutarhojen komeimmat
C;t ovat floridan ja viticellan sekasikiöitä.

Clemenceau fhlemäsö'], Georges Benja-
min Eugöne (s. 1841), ransk. valtiomies,

opiskeli lääketiedettä

XantesMssa ja Parii-

sissa, jossa erotettiin

yliopistosta ja pan-

tiin muutamaksi kuu-
kaudeksi vankeuteen
tasavaltalaisen mie-

lenosoituksen osan-

ottajana; alkoi 1865

harjoitta.a lääkärin-

tointa, mutta lähti

vielä samana vuonna
Ameriikkaan, jossa

Moljä vuotta m. m.
opettajana toimit-

tuaan palasi Rans-
kaan, sai nyt suorit-

taa liiäket. tohtorin

tutkinon ja asettui Pariisiin lääkäriksi. Keisari-

Cl^men''

vallan kukistuttua C. Montmartren työväen-
kaupunginosan määrinä otti tarmolla osaa Parii-

sin puolustamiseen, valittiin 1871 kansallis-

kokoukseen, mutta luopui pian, turhaan koetet-

tuaan saada aikaan sovintoa Versailles'issa ole-

van hallituksen ja kommuunin välillä. Sen jäl-

keen kuin kommuunin kapina oli kukistettu, va-

littiin C. hänen aikaansaamansa lain mukaan
perustettuun Pariisin kunnallisneuvostoon, johon
hän kuului v:een 1876, ollen lopulta sen presi-

denttinä. C. tuli nyt Pariisin edustajana edus-

tajakamariin, jossa hän pian terävällä ja korut-

tomalla puhetaidollaan herätti huomiota ja ennen
pitkää tuli äärimäisen vasemmiston johtajaksi,

jota vastustajat pelkäsivät ja ystävät ihailivat.

Paitsi edustajakamarissa hän kiihkeästi ajoi

radikalismin asiaa 1879 perustamassaan „La
justice" lehdessä. Hän ahdisteli ankarasti kaik-

kia ministeristöjä, väittäen niitä kovin halutto-

miksi uudistuksia toimeenpanemaan ja kun hänen
puolueensa ja vaikutuksensa kasvamistaan kas-

voi, sai hän myös ministeristön toisensa jälkeen

kukistetuksi, vaikuttipa 1887 presidentti Gre-

vynkin eroamiseen. Boulanger'sta hän toivoi

saavansa hyvän välikappaleen puolueensa val-

taan toimittamiseksi, mutta pian juuri bou-

langismi vaikuttikin C:n puolueeseen hajoitta-

vasti, ja vaikka Boulanger sitten, suureksi osaksi

juuri C:n toimesta, saatiin kukistetuksi, oli puo-

lueen asema ehtinyt tuntuvasti heikontua. Käyt-
tämällä hyväkseen Panama-juttua ja esittämällä

perättömiä syytöksiä C:ta vastaan hän-^n vas-

tustajansa v:n 1893 vaalitaistelussa, jota jänni-

tyksellä seurattiin Ranskan ulkopuolellakin,

saivat aikaan sen, ettei hän tullut valituksi.

C. pysyi nyt jonkun aikaa julkisesta elämästä

syrjemmässä, mutta Dreyfusin jutun tullessa

esille hUn taas täydellä innollaan antautui val-

tiolliseen taisteluun, perustaen mainitun jutun

ajamista varten tunnetun „Aurore" lehden.

V. 1902 C. valittiin senaattiin (uudelleen 1909),

ja nyt kasvoi hänen vaikutusvaltansa taas no-

peasti hänen järkähtämättömän jyrkästi ajaes-

saan radikaalista reformipolitiikkaansa. Keväällä
1906 tuosta „ministerien kukistajasta" tuli sisä-

ministeri ja varsinainen johtaja Sarrien'in muo-
dostamaan radikaaliseen ministeristöön ja vielä

samana vuonna syksyllä nimellinenkin pää-

ministeri. Loistavasti hänen onnistui torjua vas-

tustajien hyökkäykset ja suoriutua monista sisäl-

lisistä vaikeuksista. Hän joutui vähitellen yhä
jyrkemmin sosialisteja ja heidän johtajaansa

.laurGsia vastustamaan: myöskin hänen omassa
puolueessaan alkoi kuulua tyytymättömiä väit-

teitä, ettei hän kyllin tarmokkaasti toiminut
r;idikaalisten ja hänen omassa ohjelmassaan lu-

vattujen uudistusten toteuttamiseksi. Vähää
ennen edustajakamarin kesälomalle lähtöä hei-

näk. 1909 C, jonka puoluelaisista useita kymme-
niä jo oli matkustanut Pariisista, joutui eräässä

äänestyksessä tappiolle ja luopui sen johdosta.

Uusi ministeristö on kuitenkin ilmoittanut aja-

vansa edeltäjänsä ohjelmaa. K. I}:dt.

Clemeus, 17 paavin nimi. ks. K 1 e m e n s.

Clemens Aleksandrialainen ks. K 1 e m e n s

Aleksandrialainen.
Clemens, Jakob, liikanimeltä non P a p a

(„ei paavi") (n. 1475-1558), alankom. kuoron-
säveltäjä, Antverpenin tuomiokirkon kapelli-
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mestari. Hänen sävellyksistään on m. m. säily-

nyt 4-ilidoksinen kokoelma psalmilauluja, joissa
alankomaalaisia kansansävelmiä on käytetty
sävellysten pääaiheina. 1. K.
Clemens romanus [-ä'-], kirkkoisä, paavi. ks.

K 1 e m e n s 1.

Clemens [klUmans], Samuel Langhorne
(s. 1835) , M a r k T w a i n nimellä tunnettu amer.

liumoristi, syntyisin
Floridasta. Nuorena liän

työskenteli latojana ja

sitten luotsina Missis-

sippi-joella, Nevadan
kuvernöörin sihteerinä,

kullan- ja hopeankaiva-
jana. Lopuksi hän antau-
tui sanomalehtimiehen
ja kirjailijan uralle.

Käytyään Euroopassa
hän julkaisi hupaisat
humoreskikokoelmat:

..Tunocents abroad" ja

.,A tramp abroad"
(1869). C:n teokset eivät

Samuel Clemens. juuri vastaa korkeam-
(Mark Twam.j man kirjallisuuden vaa-

timuksia : ne ovat tuon
tuostakin ameriikkalaisen liioittelevia, mutta
siitä huolimatta huvittavia. Kokemuksiaan
läntisissä kaivoksissa hän kuvaa kirjassa
.,Houghing it" (1872), poikavuosiaan kirjassa
„Adventures of Tom Sawyor" (1876; myös suo-
meksi) ja luotsiuraansa kertomuksissa „Missis-
sippi sketches" (1883). Hänen .suosituimpia teok-
siaan ovat „Pudd'nhead Wilson" ja „Huckleberry
Finn" (1884; myös suomeksi). Hänen kirjalli-

sesti arvokkain tuotteensa on hänen yhdessä
Charles Dudleyn kanssa kirjoittamansa teos „The
gilded age" ja pieni kertomus „The prinee and
the pauper". Kustantajansa vararikon kautta
C. joutui suuriin velkoihin, niin että hänen oli

pakko tiheään pitää luentoja ja kirjoitella leh-

tiin. Saatuaan ralia-asiansa taas tasapainoon
hän julkaisi humoreskisarjan ,,The man from
Hadleyburg" (1900) ja romaanin „A double-
barreled detective story" (1902). J. H-l.

Clement [klema], Jacques (s. n. 1565),
Hanskan kuninkaan Henrik III:u murhaaja.
Katolilaisen liigan kiihottamana 25 vuotias C,
joka vähää aikaisemmin oli tullut dominikaani-
munkiksi, päätti murhata Henrikin, joka parail-

laan piiritti kapinallista Pariisia. Heinäk. 31

p:nä 1589 hän muka tärkeiden tietojen tuojana
pääsi S:t Cloudissa kuninkaan puheille ja iski

myrkytetyn puukon hänen ruumiiseensa. Pai-
kalle rientäneet palvelijat lävistivät C:n heti

kuoliaaksi, jonka jälkeen hänen ruumiinsa revit-

tiin kappaleiksi ja poltettiin. Kuningas kuoli

kahden päivän kuluttua. Vastustuspuolue ylisti

murhaajaa pyhimykseksi ja marttyyriksi.
Clement [iclemä'], Jean Pierre (1809-70)

,

ransk. historioitsija ja taloustieteilijä, julkaisi

joukon tärkeitä etenkin Ranskan taloudellista

historiaa käsitteleviä teoksia, arvostellen sitä

vapaamielisen koulukunnan kannalta. Teoksista

mainittakoon: „Histoire de la vie et de l'ad-

ministration de Colbert" (1846, uusi painos

1S74) ja sen jatko „Le gouvernement de Louis
XIV" (1848), »Jacques Coeur et Charles VII"

(1853, 4:s painos 1874) sekä huomattava asia-

kirjakokoelma „Lettres, instructions et mfmoi-
res de Colbert" (1861-73). K. B.dt.
Clementi [-e'-], Muzio (1752-1832), it. pia-

nisti ; joutui 14-vuotiaana ylhäisen suosijan toi-

mesta Englantiin kasvatettavaksi ; saavutti kon-
serttimatkoillaan eurooppalaisen maineen. C:n
oppilaita olivat Cramer, Field, Moscheles ja
Kalkbrenuer. Hänen sävellyksensä (m. m. 106
pianosonaattia) tuntuvat yleensä vanhettuneilta,
mutta hänen etydikokoelmallaan ,,Gradus ad
Parnassum" (1817) on pysyvämpi arvo. /. K.
Clementinee [-1'-]. 1. Muutamia kreikan-

ja latinankielisiä essealais-juutalaiskristittyyn

suuntaan kirjoitettuja kirjoituksia (Homilise
Clementis, Eecognitioues ja Epitome) , jotka ovat
syntyneet Ilolla vuosis. j. Kr. ja joita väärin on
sanottu Klemens Roomalaisen kirjoittamiksi.
— 2. Paavi Klemens V:n toimittama kokoelma,
joka sisältää Viennen kokouksen (1311) säädök-
set ; tämä kokoelma — hänen seuraajansa Johan-
nes XXII:n vahvistamana — muodostaa seitse-

männen kirjan teoksessa „Corpus juris canonici".

Cleptes ks. Harakka.
Clerc [klärj (ransk., < lat. clericus, ks. t.),

hengelliseen säätyyn kuuluva ; kirjuri, kans-

listi, asianajajan apulainen.

Clericus [-e-] (lat., < kreik. klSriko's), se,

joka kuuluu kleerukseen, hengellinen mies;

Ranskassa käytetään tätä nimitystä myös asian-

ajajan kirjureista y. m. vrt. Clerc, Kleerus.
Clerk, [kluk] (engl., < lat. clericus), kirjuri-

apulainen ; kirjanpitäjä.

Clermont [kUirmö'], useiden Ranskan kaupun-
kien nimi. 1. C. 1. C.-F e r r a n d, Puy-de-Dömen
departementin pääkaupunki, Lyon'in radan var-

rella, 407 m yi. merenp., Mont-Ferrand'in ja C:in

kaupunkien yhteenkasvamisen kautta muodostu-
nut, 58,363 as. (1906). Sen monista, tavallisesti

tumuia.sta laavasta rakennetuista rakennuksista
mainittakoon muhkea tuomiokirkko, kaunis

.,Notre dame du port" kirkko ja raatihuone.

Piispanistuin. Yliopisto (lainopillinen tiedekunta

puuttuu) , ilmatieteellinen observatori, kasvitie-

teellinen puutarha, muinaistieteellinen ja luon-'

nonhistoriallinen museo, kirjasto (90,000 nid.)

,

tiede ja taideakatemia, lukuisia kouluja y. m.

Useita kivennäisvesilähteitä kylpylaitoksineen.

Väestö valmistaa kemiallisia aineksia, nahka-

tavaroita ja koneita ja käy vilkasta nahka-,

juusto-, voi-, viini- ja hedelraäkauppaa. — Kau-
punki, vanhan ajan Nemossus, sai nykyisen ni-

mensä roomalaisesta Clarus mons linnasta.

Keskiajalla C:ssa pidettiin 7 kirkolliskokousta,

joista 1095 pidetyssä paavi Urbanus II saar-

nautti ensimäistä ristiretkeä. — 2. C.-e n-

Bea, uvaisis, arrondissementin pääkaupunki
Pohjois-Kanskassa, Öisen departementissa. Öisen

syrjäjoen varrella, 5,723 as. (1901). Kirkkoja,

vanha linna, mielisairaala ja kauppatuomioistuin.
— 3. C.-rH 6 r a u 1 1. Etelä-Ranskassa, Hfraulfn
departementissa, eteläradan varrella, 5,004 as.

(1901). Verka-, paperi- ja nahkateollisuutta,

viini- ja viljakauppaa. V. v. F.

Clerus [-C-J (lat., < kreik. kli'ro's - osa,

jierintöosa. Jumalalle pyhitetty osa), hengellinen

säiity. vrt. Kleerus.
Clewberg. 1. Kaarle Abraham C.

(1712-05), kielentutkija, synt. Helsinglannissa,
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missä isä oli kirkkoherrana. C, joka oli tullut

maisteriksi Upsalassa, pääsi 1746 Raamatun
kielten professoriksi Turkuun sekä 1757 juma-
luusopin professoriksi samaan yliopistoon. Hän
oli etevin itämaisten sekä kreikan kielen opet-

taja, mikä akatemialla siihen saakka oli ollut,

ja hän oli matkoillaan koonnut arvokkaita kir-

joja sekä käsikirjoituksia, joista yliopisto hänen
kuoltuaan osti useita. Varsinkin on mainittava
C:n toimi suomalaisen raamatunkäännöksen
parantamisessa, josta oli tehty päätös 1746 vuo-

den valtiopäivillä. Parannettu raamatunkäännös
ilmestyi 175S; sitä katsottiin erittäin hyväksi,

ja ansio siitä lienee suureksi osaksi ollut C:n.

Hänen poikansa oli 2. A b r a h a m Niklas C.

ks. E (1 e 1 c r a n t z. G. R.

Cleve /-f-/, P e r Teodor (1840-1905) , ruots.

kemisti, geologi, kasvitieteilijä ja oseanografi,

v:sta 1874 kemian professorina Upsalan yliopis-

tossa. C. on julkaissut useita tärkeitä tutki-

muksia en tieteitten aloilta. Varsinkin kemis-
tinä hän on tullut tunnetuksi. Epäorgaanisen
kemian alalta C. on tutkinut metalli-ammoniakki-
yhdistyksiä ja ennen kaikkea harvinaisia metal-

leja kuten yttriumia, erbiumia, lantaania, didy-

mia, samariumia, toriumia ja skandiumia, jonka
uuden metallin hän 1880 näytti olevan identtisen

venäläisen Mendelejevin ennustaman ekaborin
kanssa (vrt. Alkuaineitten periodi-
nen järjestelmä). Orgaanisen kemian
alalta C. on selvitellyt erinäisten naftaliini-

johdannaisten kokoumusta ; näillä tutkimuksilla

on ollut käytännöllinen merkitys, sillä ne ovat
johtaneet uusien tervavärien keksimiseen. —
Myös liydrogralian ja geologian alalla C. on
työskennellyt. V. 1868-69 hän teki tieteellisen

matkan Pohjois-Amcriikkaan ja Länsi-Intiaan,

jolta matkaltaan hän on valmistanut geologisen

kartan koillisista Antilleista. Paitsi tieteellisiä

julkaisuja on C. kirjoittanut moniaita oppi-

kirjoja, jotka suuresti ovat edistäneet kemian
tuntemusta hänen kotimaassaan. C. oli jä.senenä

useissa kotimaisissa ja Ulkolaisissa tieteellisissä

seuroissa ja sai 1894 Royal soeiety'n Davy-mita-
lin (ks. t.). Vv. 1900-05 hän toimi tiedeakate-

mian kemiaa käsittelevän Kobel-komitean puheen-

johtajana, tl'. B.

Cleve, Sakari Joakim (1820-1900), kas-

vatusopin professori, synt. Rantasalmella, jossa

hiinen isänsä oli

kirkkoherrana. Tul-

tuaan filosofian tohto-

riksi V. 1850 C. nimi-

tettiin filosofian lehto-

liksi; tämän viran
tultua lakkautetuksi

hän oli luonnontietei-

<len lehtorina Kuopion
lukiossa 1857-60. Teh-
(yiiän valtion apu-

rahalla kasvatu.sopil-

lisen opintomatkan
useihin Euroopan mai-
hin, hän julkaisi

väitöskirjan nimeltä

sakail Joakim Cleve.
..Skolan. Prdagogiskt
utkast". V. 1802 C.

nimiteltiin kasvatus- ja opetusopin professo-

riksi. Täitä virkaa hän hoiti v:een 1882, jolloin

täysiupalvelleena erosi. — Opettaja- ja professori-

toimensa ohella C. suoritti useita tehtäviä julkisen
elämän alalla, ottaen tehokkaasti osaa varsinkin
kouluky.symysten käsittelyyn. Niinpä hän Cyg-
naeuksen rinnalla oli huomattavimpana jäsenenä
siinä komiteassa, joka sai tehtäväkseen kansa-
kouluasetuksen laatimisen maallemme. Hänen
aloitteestaan syntyi v. 1864 Kasvatusopillinen
yhdistys, jonka ensimäisenä puheenjohtajana C.

toimi useita vuosia. Niinikään hän oli „Kas-
vatusopillisen aikakauskirjan" ensimäisenä toi-

mittajana aina vuoteen 1874. C:n laatima on
myös Helsingin kansakoulujen ensimäinen ohje-

sääntö, niinkuin hän muutenkin järjesti pää-
kaupungin kansakoululaitoksen ja oli sen ensi-

mäinen tarkastaja. Hänet valittiin myöskin
useille valtiopäiville ja oli jäsenenä eri valio-

kunnissa.

C:n kasvatusopillinen pääteos on „Grunddrag
tili skolpedagogik" (1884; suom. ,.Koulun kasva-
tusoppi", 18S6). Hänen tarkoituksensa oli jul-

kaista luentojensa perustuksella myöskin yleinen
kasvatusoppi, mutta ennätti saada siitä valmiiksi
ainoastaan johdannon, joka v. 1901 ilmestyi
nimellä ,,Männi.skans bildning och dess villkor".

Samana vuonna ilmestyi suomennoksena myöskin
,,Mietteitä Suomen kansakoulusta ja sen opetus-

ohjelmasta", vaikka kirja oli kirjoitettu jo 1876,

selvittämään rahvaalle kansanopetuksen tarpeel-

lisuutta ja hyötyä. Näiden lisäksi C. on kir-

joittanut useita huomattavia kasvatusopin, kir-

joitelmia, varsinkin „Kai5vatusopillisen yhdis-
tyksen aikakauskirjaan", ja julkaissut ..Sielu-

tieteen oppikirjan" v. 1S54 (suomennos v. 1869).

C:n yleinen kasvatusopillinen käsityskanta oli

ihanteellinen: kasvatuksen sisällyksenä on hyvän
aate, mikii ilmaantuu totena ja oikeana. Hyödyn
periaatteen tulee tämän tieltä syrjäytyä. Kui-
tenkin C. pani arvoa myöskin reaaliaineisiin.

Koulu, jonka tarkoituksena ei ole ainoastaan
tiedon jakaminen, vaan sen vaikuttavaksi saat-

taminen myöskin oppiIa<an siveellisessä elämässä
ja myöhemmin kansalaistoiminnassa, jakautuu
kolmeen lajiin: eetilliseen kouluun, ammatti-
kouluun ja yliopistoon. C:n ajatukset koulun
järjestyksestä ja ojietusmetodiikasta ovat varsin

valaisevia ja hänen ..kasvatusoppiansa" onkin
kauan käytetty oppikirjana. [E. Böök, „Z. J.

Cleve" Kasvatusopill. yhd. aikakauskirj. 1901 ja

seur.] O. iV-e.

Cleveiitti, miner., musta, pikimäinen, mutta
raskas kivennäinen, joka sisältää useiden

harvinaisten metallien, kuten uraanin, ceriumin
ja toriumin oksideja. Arendal, Norja. P. E.

Cleveland [kUvlond], 1. Suurista rauta-

malmirikkauksistiian kuuluisa alue Vorkshiressä,
Englannissa; muinoin myös tunnettu ruskeista

hevosistaan (C.-hevosistaan) ; pääpaikka M i d d-

1 e s b r o u g h. — 2. Suurin kau])unki Ohion
valtiossa Yhdysvalloissa, Erie-järven rannalla ja

Cuyahoga-joen sekä Ohio-Erien kanavan suulla.

177 m yi. meren|i. ja 40 m yi. Erie-järven;

400,327 as. (1900). Kaupunki on alueeltaan

laaja, kaunis ja hyvin rakennettu, lukuisine
puistoineen ja istutuksineen (the Forrst City =

metsäkauimnki) . Täällä on paljo loistoraken

nuksia. kuten raatihuone ja kaupungintalo, .suu-

renmoiset säästöpankin ja n. s. „Case hall"-

rakennukset y. m. — C. on Yhdysvaltojen tär-
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keimpiä teollisuuskaupunkeja. Suuria rauta-,

teräs- ja konetehtaita, valimoita, teurastuslaitok-
sia, panimoja, paloijljytehtaita, sähkö- ja vaate-
tustehtaita y. m. Täällä oli 1900 n. 3,000 teolli-

suuslaitosta, joissa n. 59,000 työmiestä työs-
kenteli ; tuotteiden arvo nousi (s. v.) yli 745
milj. mk;n. Laivaliike (vuosittain n. 1,000 lai-

vaa, yhteensä n. 9 milj:n tonnia vetoista; keino-
tekoinen, hyvä, 6,3 m syvä satama-allas) ja

kauppa ovat suuret. Tuonti käsittää pääasiassa
rautamalmia (suurenmoisia varastohuoneita) ;

vienti kivihiiliä, paloöljyä, puutavaroita, viljaa

y. m. C. on kuuluisan, mutta vihatun Stan-
dard Oil Company nimisen, upporikkaan
,,öljykuuinkaan" John D. Eockefellerin perusta-
man yhtiön, myöhemmin trustiksi muuttuneen
liikeyrityksen pääpaikka. Kaupunki on 10 rauta-
tien loppukohta. C:ssä on yliopisto, polyteknil-

linen korkeakoulu, naisseminaari, suuri kirjasto,

monta sairashuonetta. Se on katolisen ja angli-

kaanisen piispan istuin. — C. perustettiin 1796.

(W. S-m.)
Cleveland [Uivland], Grover (1837-190S),

Pohjois-.Xmeriikan Yhdysvaltain presidentti,

harjoitti asianajajan
tointa New Yorkissa,

valittiin Buffalon por-

mestariksi ja järjesti

>iellä hallinnon uudel
leen sekä valittiin sit

ii'n New Yorkin vai

lion kuvernööriksi.
icissa toimessa hän
Sijoittautui tarmok-
kaaksi ja rehelliseksi

hallitusmieheksi. De-

mokraattisen puolueen
ehdokkaana hänet 1884

valittiin Yhdysvaltain
presidentiksi. Presi-

denttinä hän pyrki
olemaan mahdollisim-

man jiuolueeton ja etenkin ehkäisemään demo-
kraattien halua käyttää suojelustullien tuntuvasti
lisäämiä valtion varoja omaksi hyödykseen. Kun
Englannin lähettiläs Sackville oli sekaantunut
presidentinvaaliin C:n hyväksi, käyttivät republi-

kaanit tätä hyökkäyksiin C:ia vastaan ja tulok-
sena olikin — vaikka C. oli tarmokkaasti esiin-

tynyt kalastuskysymyksessä Englantia vastaan
ja lähettänyt Sackvillelle kehoituksen lähteä

Yhdysvalloista — että hän joutui tappiolle 1888
v:n vaalissa. Neljää vuotta myöhemmin kuiten-
kin uudelleen valittuna C. taas oli Yhdysvaltain
presidenttinä 1893-97. Tällä kertaa hänen enim-
mät ponnistuksensa kohdistuivat yhä lisääntyvien
rahallisten vaikeuksien voittamiseen, varsinkin
valtionrahaston kultavaraston peloittavan vähe-

nemi.sen estämiseen. Ulkopolitiikassa C. alussa

oli hyvin varovainen, mutta esiintyi myöhemmin
jyrkliänä Monroen opin noudattajana. Presi-

denttiaikansa loputtua C. siirtyi yksityiselä-

mään; kuitenkin hän persoonallista kunnioitusta
nauttien edelleenkin tuntuvasti vaikutti maansa
\altiolliseen elämään. K. B:dt.

Clias, Phokion Heinrich (1782-1854),

sveitsiläisen ja englantilaisen voimistelun luoja.

Sveitsiläisenä tykistöupseerina ottaessaan osaa
iS14-vuoden sotaan, hän järjesti sotilailleen voi-

Grover Cleveland.

uiistelun- ja uinninopetusta. Seur. v. hän toimi
Bernin orpolastenkodissa voimistelunopettajana,
mutta muutti sitten Pariisiin ja sieltä 1822 Eng-
lantiin, jossa hänet nimitettiin maa- ja meri-
joukkojen ruumiinharjoitusten ylitarkastajaksi.
Euglantilaisten käytettäväksi hän julkaisi 1823
teoksensa „An elementary course of gymnastic
exercises". Sittemmin hän toimi voimistelun-
opettajana ensin Sveitsissä, myöhemmin Rans-
kassa. Vv. 1844-48 hän oli Ranskan alkeisopisto-

jen voimistelunopetuksen ylitarkastajana. — C:n
voimistelunopetus oli aiottu sekä miehille että
naisille; hänen järjestelmässään on rekki-, ren-

gas-, tikapuu- ja köysiharjoituksilla ehdotto-
masti huomattavin sija. C. oli lisäksi aikansa
ansiokkaimpia sairasvoimistelijoita. Hänen kir-

jallinen toimintansa sitävastoin on kokonaan
epäitsenäinen ; onpa häntä suorastaan syytetty
kirjallisesta ryöstökynäilystäkin. -Iskm-.

ClifE dwellers [klif-due'l3z], Pohjois-Amerii-
kan intiaaneja, jotka esihistorialliseen aikaan

Ksiliisloriallisia luolarakennuksia. (Clifl" ilwellings.)

asuivat Coloradon ylätasangon ja pohjoisen

Sierra Madresin rotkolaaksoissa. Asunnot (cliif

dicellings), joista enää vain raunioita on jäljellä,

sijaitsivat luolissa ja py.stysuorien kallioseinien

lokeroissa melkoisen korkealla laaksonpohjasta.

Ne olivat hyvin vaikeapääsyisiä

sekä usein muurien tai vallien

suojaamia. Varsin paljo luola-

rakennuksia on Rio Grande del

Norte joen yläjuoksulla. Raken-
nustavasta ja muista muistomer-
keistä päättäen näiden asukkaat

olivat läheistä sukua nykyisilli-

pueblo-intiaaneille. [G. Norden-
skiöld, „Ruiner af klippboniugar

i Mesa Verde's caiSons" (Stockli.

1893).]

Cliff dwelllngs [klif-diie'lirjz,'

ks. Cliff d w e 1 1 e r s.

Clifford flclifadj, R o s a m o n d

(k. n. 1176), Englannin kunin-

kaan Henrik II:n lemmitty, josta

vanlint kansanlaulut tietävät

paljon kertoa. Myöhemmin ker-

rottiin, että kuninkaan puoliso

Eleonora oli surmauttanut hänet
antamalla hänen verensä juosta

kuiviin lämpimässä kylvyssä.

Climax f-i-J ks. KHimaks. cimopodium
Clinopodium vulgare, mäki- vulgare.
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minttu, korkeahko, pystykarvainen, puna-
kukkainon yrtti huulikukkaisten heimossa. Kas-
vaa meillä lehtorinteillä varsinkin kalkkimaalla
Etelä-Suomesta Kajaanin seutuville.

Clio ks. K 1 e i o.

Clio borealis, 4 cm pitkä kuoreton siipijalkais-

kotilo, joka Pohj.-Jäämeressä esiintyy vedessä

uiskennellen ajoittain niin runsaasti, että se on
valaitten pääravintona. K. il. L.

Clique [klik] (ransk.) ks. Klikki.
Clitellum ks. Kastemato.
Clitocybe ks. Helttasienet.
Clitoixilus ks. Helttasienet.
CHtoris (lat.), pärrä, hävynkieli, naisen pien-

ten häpyhuulten yhtymäkohdassa oleva (miehen
,,eorpora cavernosa penis"tä vastaava) muodos-
tuma.

Clive [kUiiv], Robert (1725-74), lordi. Eng-
lannin vallan perustaja Itä-Intiassa, syntyi 29 p.

syysk. 1725 Shrop-
shiressa, meni jo 18-

vuotiaana Itä-Intian

komppanian palveluk-

sessa Madrasiin. Vä-
häisillä sotavoimilla

hän voitti 1755 Eng-
lantia vastaan nous-

seet intial. ruhtinaat,

joista mahtavin oli

Bengalin nahobi Su-

radza Daula, ja val-

loitti Kalkutan. V.

1757 C. voitti uudes-

taan ratkaisevasti

Plasseyn taistelussa

nabobin, ja tätä ta-

pausta voi pitää rat-

kaisevana Intian tulevaisuudelle. Käytyänsä koti-

maassa, jossa korotettiin paariksi, nimitettiin C.

1705 Englannin koko Itä-Intian vallan kuvernöö-
riksi, jona nyt oli kaksi vuotta, saattaen Bengaa-
liu y. m. maakuntia Englannin vallan alle. Ali-

huoneessa syytettynä valtansa väärinkäytöstä ja

omanvoitonpyynnistä C. tosin vapautettiin, mutta
synkkämielisenä hän 1774, 22 p. marrask. ampui
itsensä. [Macaulay, „Lordi Clive" (suomennos,
^sm).\

'

K. G.

Cloaca ks. K 1 o a a k k i.

Cloaca niaxima {cloO'- mä-]. ..Iso viemäri",

Roomassa Forumin (ks. t.) alta Tiberiin kulkeva

Rub. CIiv<'

Cloaca maxinia n>kynika[UT

viemäri, joka vanhan perintätiedon mukaan on
rakennettu kuuingasajan lopulla. ks. myös
Kooma. K. J. H.
Clodius [-Ö-], P u b 1 i u s C. P u 1 c h e r,

roomal. kansanyllyttäjä, kuului Claudiusten
ylimyssukuun, mutta omaksui kansanomaisem-
man nimenmuodon Clodius. Vaiherikkaan nuo-
ruuden jäljestä C. tuli kansantribuuniksi v. 58
e. Kr., aikaansai Cieeron karkoituksen Roomasta
sekä toimeenpani joukkoineen oikean hirmu-
hallinnon Koomassa. Ciceron palattua kaikesta
C:n vastarinnasta huolimatta, pysyi C. rauhal-
lisena muutaman vuoden. Mutta 52, kun C.

pyrki prsetoriksi ja hänen kiivas vastustajansa,
Ciceron harras ystävä Titus Annius Milo. haki
konsulinvirkaa, joutuivat molemmat seurueineen
Via Appialla tappeluun, jolloin C. sai surmansa.
— C;n sisar C 1 o d i a, Metellus Celerin puoliso,

oli kaikesta päättäen runoilija Catulluksen ilcuis-

tuttama Lesbia. E. ,7. Tl.

Clodt, Johan Adolf von Jvirgens-
burg (1658-1720). sotilas, rauistelmain kirjoit-

taja, oli liiviläistä, alkuaan Westfalenista kotoisin

olevaa aatelissukua. Hän otti osaa Tanskan
sotaan 1676-79 sekä Itämerenmaakuntain puo-

lustukseen, jossa toimessa hän Riian antautuessa
1710 joutui venäläisten vangiksi. Suomessa
Uudenmaan rykmentin everstiluutnanttina olles-

saan C. 1699 kirjoitti saksaksi itseänsä ko.skevia

sekä historiallisia (Tanskan sodasta y. m.) muis-
telmia, joista osa (v:een 1677) säilytetään Säf-

staholmin arkistossa. K. S.

Clodt-Jiirgensburg, Petr Karlovits,
])aroni von C. (1805-67), venäl.' kuvanveistäjä.
Hänen erikoisalanaan oli varsinkin hevosten
etevä esittäminen. Hänen huomattavimmat teok-

sensa ovat ,,Nelivaljakko" Riemuportin päällä,

,.Hevosenkesyttäjät" Anitskovan sillalla (jäl-

jennöksiä kuninkaallisen linnan edustalla Ber-

liinissä) ja Nikolai I:n ratsastajapatsas, kaikki
Pietarissa. F. L.

Cloelia [-ii'-], tärinäin mukaan ylhäi.ssukuiuen

roomal. neitsyt, joka yhdessä muitten kanssa
jianttivankina jätettiin etruskien kuninkaalle
J'orscnalle. Kun C. uimalla Tiberin poikki
pakeni vankeudesta, jätti Rooman senaatti hänet
lakaisin, mutta Porsena vapautti C:n ynnä hänen
valitsemansa neitsyet. Tarina lienee historial-

lista perustusta vailla. K. J. B.
Cloiscnne [kluazonv'] (ransk.) ks. E m a 1 j i-

m a a 1 a u s.

Cloots, Jean Baptiste von, vapaaherra,
enemmän tunnettu nimellä Anacharsis C.

(1755-94), ransk. liaaveilija ja vallankumous-
mies, syntyään saksalainen, mutta Pariisissa

kasvatettu. Ranskan valistusfilosofian jyrkin\-

pien aatteiden kannattajana hän päätti ruveta
maailmanparantajaksi, luopui ristimä- ja arvo-

nimistään, otti nimekseen Anacharsis ja matkus-
teli eri maissa esittäen kosmopoliittisia mieli-

piteitään kaikkien kansojen yhdistämisestä yh-
deksi ainoaksi suureksi perhekunnaksi. V. 1789
alkanut Kaufkan vallankumous, josta hän toivoi

aatteittensn toteuttajaa, sai hänet haltioihinsa;

hän kutsui itseään siitä lähtien ,.ihmiskunnan
puhujaksi". Päästyään 1792 Ranskan kansa-
laiseksi hän s. V. valittiin kansalliskonventtiiu,

missä „ihmiskunnan nimessä" äänesti kuninkaan
mestausta; esiintyi kiivaana jumalankieltäjänä.
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ja julisti oIi?T-ansa ...Jumalan ja Kristuksen per-
soonallinen vihamies", mutta joutui Uobespierren
vihoihin ja mestattiin 1794 hebertistien mukana,
joideu joukkoon hänet luettiin. C, joka nähtä-
västi ei ollut täysjärkinen, julkaisi m. m. „L'ora-
teur du genre humain"(1791)

,
„Base constitution-

nelle de la republique du genre humain" (1793).
[Avenel, „Anafharsis C."] J. F.

Closterocera, kiitäjät. k.s. Perhoset.
Cloth [klol>] (engl.), klootti (ks. t.)

.

Cloture [klolyr] (rausk.), oik. sulkeminen;
pprlamenttaarisessa kielessä esiintyvä nimitys,
jota käytetään keskustelun lopettamisesta, var-
sinkin kun tahdotaan estää keskustelun venyt-
tämistä (jarrutusta, ob.struktsionia) . Vain har-
vojen eduskuntain työjärjestyksessä on tarkkoja
säädöksiä tästä asiasta. Ranskan edustajakama-
ri.ssa voidaan keskustelu kamarinpäätöksellä
julistaa lopetetuksi, vaikka kaikki listalle mer-
kityt puhujat eivät olisi vielä käyttäneet puheen-
vuoroansa. Knglanuin alihuoneessa c. otettiin

krytäutöön ISSO-luvulla irlantilaisten edustajain
jarrutuksen johdosta. Se esiintyy myöskin nyt
voimassa olevassa, 1902 hyväksytyssä työjärjes-

tyksessä. Sen unikaan kuka alihuoneen jäsen
hyvänsä voi vaatia, että äänestys on pantava
toimeen pääkysymyksessä. Jos tämä esitys

puhemiehen mielestä on ri.stiriidassa alihuoneen
työsääntöjen kanssa tai loukkaa vähemmistön
oikeutta, niin hän voi alistaa sen huoneen pää-
tettäväksi, jolloin sen hyväksymiseksi vaaditaan
sadan- äänen enemmistö. V:sta 1908 on myöskin
Norjan suurkäräjien työjärjestyksessä c., jonka
päättämiseksi tarvitaan kaksi kolmatta osaa saa-

puvilla, olevien edustajien äänistä.

Clou [klu] (ransk.), „naula", jännittävin oh-

jelmannumero.
Clowii [klaun] (engl.) ks. Klovni.
Club [kloh] (engl.) ks. Klubi.
Cluny [khjnV] 1. C 1 u g n y (lat. Cluniacum),

kaupunki Grosue-joen varrella Mäconin kihla-

kunnassa Saöne-et-Loiren departementissa (Bour-
gognessa) Itä-Ranskassa. V. 910 Aquitanian hert-

tua Vilhelm Hurskas perusti sinne benediktiläis-

luostarin, jonka ensimäinen apotti Berno uudisti

vanhan benediktiläisluostarisäännön koko anka-
ruudessaan. Tarmokasten apottien johdolla pe-

rustettiin uusia, pulidistettiin vanhoja luosta-

reita, ja niin tuli C. keskustaksi kovennettua
kuria' noudattavalle luostariliitolle (c 1 u n y 1 ä i-

nen kongregatsioni), johon sen loisto-

aikana 12:nuella vuosis. kuului eri maissa yli

2,000 luostaria. Paavi Gregorius VII:n aikana
clunyläinen liike muodostui koko kirkkoon vai-

kuttavaksi uudistusliikkeeksi, edistäen siten voi-

makkaasti paavien valtapyyteitä heidän taiste-

lussaan maallista valtaa vastaan. Paavit antoi-

vat liitolle lukuisia etuoikeuksia, mutta vallan

ja rikkauden karttuessa se maallistui, menettäen
yhä enemmiln alkuperäisestä merkityksestään.
Clunyn apottien Pariisiin rakennuttama palatsi

Hotel de Cluny on nykyään museona. [Champly,
„Histoire de Fabbaye de C." (2 pain., Mäeon
1879), Penjon, „C., la ville et l'abbaye" (2 pain.,

Cluny 1884), Saekur, „Die Cluniacenser in ihrer

kirchlichen und allgemeingeschichtlichen Wirk-
samkeit bis zur Mitte des 11. Jahrh." (Halle

1892-94, 2 nid.)] A. J. P-ä.

Clupea ks. Haili.

Cluseret [klysrc"], Gustave Paul (1823-

190ö), ransk. upseeri ja kommunardi, palveli

ensin Ranskan armeiassa, erosi 1858, oli 1860
Craribaldi"n mukana hänen Sisilianretkellään,
otti v:sta 1861 osaa Pohjois-Ameriikan sisälli-

seeu sotaan yleten kenraaliksi; oli 1871 Pariisin
koinmuuuikapinan johtajia, pakeni sen kukistut-
tua ja tuomittiin poissaolevana kuolemaan; pa-

lasi armahduksen saatuaan Ranskaan ja valittiin

1888 edustajakamariin
; julkaissut muistelmia.

Clusium [-US-], Rooman vallan aikuinen kau-'

punki Toscanassa (entisessä Etruriassa) ; nykyi-
nen nimi C h i u s i.

Clusius, ransk. kasvitieteilijä ja lääkäri, ks.

L e c 1 u s e.

Clyde [khiid], Skotlannin tärkein joki, alkaa
Lanark-vuorilta, muodostaa alkujuoksussaan
useita kauniita putouksia, saa lukuisia syrjä-

jokia, virtaa Lanarkin, Hamiltonin, Glasgow'n,
Renfrew'n ja Clydebankin kaupunkien ohi ja

laskee Dumbartonin luona C 1 y d e-v u o n o o n,

joka on 100 km pitkä, 1,6-60 km leveä ja 6,7-180

m syvä. Joki on 170 km pitkä, vuoksiaallon

aikana aina Glasgow'hun saakka purjehduskel-
poinen ja yhteydessä Forth-vuonon kanssa Skot-
lannin poikki kulkevan C 1 y d e-k a n a v a n
kautta. — C.-a 1 u e e k s i nimitetään C.-joen ala-

juoksun ja C.-vuonon seutuvilla olevaa laajaa
laivanrakentamisaluetta, jossa on 49 laivan-

veistämöä ja 73 mekaanista konepajaa. 1904

rakennettiin täällä 200 höyrylaivaa ja 54 purje-

alusta. V. V. F.

Cliiver [klyfcrj (Cluverius), Philipp
(1580-1022), tieteellisen hi-storiallisen maantie-
don perustaja, synt. Danzigissa, kuoli Leide-

nissä, missä hän v:sta 1600 oli harjoittanut

maan- ja muinaistieteellisiä tutkimuksia. C.

matkusti 1607-13 useissa Euroopan maissa ja

kävi 1617-18 toistamiseen Italiassa. Hänen pää-
teoksensa on etevä.sti laadittu „I t a 1 i a a n t i-

q u a" (Leiden 1624), mutta tieteen kehitykselle

tärkeämpi on hänen ..Tntroductio in universam
geographiam tam veterem ;|uam novam" (Leiden

s. V.) , jonka suunnittelu kokonaan poikkesi sen

ajan maantieteen oppikirjoista. Tässä C. osoit-

taa, etiä maantieteellisen ja ihmiskunnan ylei-

sen kehityksen välillä vallitsee yhteys ja miten
jälkimäinen on edellisen tulos. Teos, josta v:een

1729 lienee ilmestynyt 39 painosta, oli kokonaisen
vuosisadan arvossapidetyin ja suosituin korkea-
koulujen maantieteen oppikirja. W. S-m.

Cm, yleinen kansainvälinen sentimetrin lyhen-

nysmerkintä; cm" ja em' tarkoittavat neliö- ja

kuutiosentimetriä.

C-moU, se moll-sävellaji,

jossa c on perussävelenä ja

c es g perussointuna.
/. K.

Cn., lyhennyksissä = muinaisroomal. etunimi

G n a; u s (usein myös kirjoitettu Gneius ja vää-

rin Cneius)

.

K. J. H.

Cnlcus benedictus, benediktiohdake,
mykerökukkaisiin kuuluva Välimeren maiden
yrtti. Mykeröt yksinäisiä varren tai haarojen

latvassa. Kehdot lukinverkkokarvaisia, niiden

suomut terävään väkään päättyviä. Lehdistä

saadaan karvas, vatsaa vahvistava rohdos (fo-

liinn Cardni benedicti).

Cnidaria ks. Polttiaiseläimet.
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Cobsa scandeos.

Cntr., c t r., j.sentneri" sanan lyhennys.
Co, koboltin (lat. Cobaltum) kem. merkki.
Co., liikenimissä esiintyvä lyhennys ransk.

Compagnie sanasta:
merkitys: kumppa-
ni, kumppanit.
Cobsea scandens,

Polemoniacece-hei-

moon kuuluv.a kii-

pijäkasvi Amerii-
kan kuumista osista.

Lehdet harvaan
parilehtisiä, niiden

keskisuonen kärki-
osa karhena. Kukat
yksinäisiä, ensin
vihreitä, sitten sini-

punaisia. Euroo-
passa hyvin suo-

sittu, meilläkin jos-

kus viljelty koris-

tuskasvi.
Cobbett [kobttj, William (1762-1835), engl.

valtiollinen kirjailija, palveli ensin sotaväessä,
muutti 1792 Ameriikkaan, jossa rupesi julkaise-
maan valtiollisia kirjoituksia nimellä Peter
Porcupine (Pietari Piikkisika); palasi 1800
Englantiin ja julkaisi kuolemaansa asti viikkn-
lehteä „Weekly political register". Aluksi hän
siinä käsitteli asioita vanhoilliselta kannalta,
mutta muuttui pian mitä jyrkimmäksi radikaa-
liksi. Hän rupesi m. m. vaatimaan yleistä ääni-
oikeutta ja jokavuotisia vaaleja, ja pani alulle

parlamentin uudistusta tarkoittavan agitatsio-
nin; v:n 18.32 parlamenttireformin jälkeen hänet
valittiin alihuoneeseen, mutta ei siellä saavut-
tanut sanottavaa merkitystä. C. oli Englannin
vaikutusvaltaisimpia valtiollisia kirjailijoita;

hänen kirjoitustapansa oli mukaansa tempaava,
mutta usein myöskin persoonallisesti loukkaava.
Hauen kirjoituksistansa mainittakoon: ..The
works of Peter Porcupine" (1801) ; „Grammar
of the english language" (esimerkit valtiollisia,

1818) ; „History of the protestant reformation
in England and Ircland" (1824-25), jossa hän
hyökkää u.skonpuhdistuksen kimppuun. [E. I.

Carlyle, ,,William Cobbett".] J. F.

Cobbler fkobls] (engl.), amer. virvoitusjuoma,
jonka ainesosina ovat viini (etupäässä serry), so-

keri, sitruunankuoret ja jäähdykkeenä muserret-
tua jäätä; nautitaan ruokoputkien läpi imemällä.
Cobden [kobdsn], R i c h a r d (1804-65) , engl.

valtiomies, Englannin vapaakauppaliikkeen kuu-
luisin johtaja, C. aloitti uransa köyhissä oloissa,

oli ensin kirjanpitäjänä ja kauppamatkustajana,
kunnes perusti 1828 karttuunitehtaan. joka me-
nestyi hyvin. Manehe.sterissa, jonne C. oli aset-

tunut a.sumaan. hän pian liittyi niihin miehiin,
jotka 18.30-luvulla vaativat viljatullien poista-
mista ja yleensä olivat sitä mieltä, että valtion
ei tulisi millään tavalla sekaantua taloudelli-

seen elämään. Näillä „Manchesterkoulnkunnan"
(ks. t.) mielipiteillä ei ole ollut innokkaampaa
kannattajaa kuin C. oli, ja vasta hänen tarmok-
kaalla jo: .'.ollaan viljatullien poistamiseksi toi-

meenpanti; igitatsioni v:sta 1838 lähtien sai niin
suurenmoisin muodon, ettei moista oltu Eng-
lannissa sitä ennen nähty (vrt. Anti-corn-
1 a \v-l c a g u e). V. 1841 C. valittiin parlamenttiin,

Richard Cobden.

ja täällä hän erittäinkin John Brightin (ks. t.)

kannattamana sai aikaan, että viljatullit 1846
kokonaan poistettiin.

Tämän asian perille

ajamiseksi C. oli uh-
rannut sekä kaiken
harrastuksensa että

koko omaisuutensa

;

hänen hyväksensä
pantiin sitten kaksi
eri kertaa toimeen
varojen keräys. V;sta
1847 lähtien C. parla-

mentissa toimi vapaa-
mielisten parannus-
ten ja varsinkin rau-

hanasian hyväksi vas-

tustaen 1850-luvulla

samaten kuin John
Brightkin Englannin
hallituksen sotapolitiikkaa. V. 1860 C. sai suori-

tetuksi elämänsä toisen suurtyön, kun hänen
onnistui saada Ranskan keisari Xapoleon III

tekemään Englannin kanssa vapaakaupan peri-

aatteille rakennetun kauppasopimuksen, joka
sitten seuraavina vuosina vaikutti paljon mui-
denkin valtioiden tullipolitiikkaan. C:n kirjoi-

tuksia ja puheita on julkaistu nimillä „Political

«ritings" (1867) ja „Speeches on questions of

public policv" (1870). [J. Morley, „The life of

Richard Cobden".] J. F.

Cobden-klubi, v. 1866 Cobdenin muistoksi
Lontoossa perustettu yhdistys, jonka tarkoituk-

sena on toimia hänen aatteittensa: vapaakaupan
ja rauhan asian hyväksi. Se on harjoittanut vil-

kasta propagandaa toimeenpanemalla esitelmiä,

julkaisemalla kirjoituksia y. m,; on nyttemmin
kuitenkin joutunut syrjään muiden järjestöjen

rinnalla.

Cobitis ks. K i v e n n u o 1 i j a i s e t.

Cobron ks. C o c k b u r n.

Coca-pensas [-Ö-] (Erythroxylon cocaj, n. 2-3

m:n korkuinen pensas Andes-vuorten itärinteiltä

Boliviassa ja Perussa,
josta sittemmin viljelyk-

sen kautta on levinnyt

Etelä-.Ameriikan pohjois-

osan kaikkiin valtioihin.

Antillcille, Zanzibariin,
Ceyloniin, Intiaan ja

Austraaliaan saakka.
Lehdet vastapuikeita tai

soikeita. ehytlaitaisia,

kiiltäviä, kaljuja, ylä-

pinta tummanvihreä, ala-

pinta vaaleampi. Niiden
kärjessä pieni ota ja

siitä alkaen kahden puo-
len keskisuonta viivau-

tapainen juova. Kukat
pieniä, valkeita, ryhmit-
täin lelitihangoissa. C:n
lehtiä käyttivät Perun ja Bolivian alkuasukkaat
kiihotusaiueena jo eurooppalaisten maahan tul-

lessa, ja nykyajan intiaani ei ilman niitä tule
toimeen. 3-4 kertaa päivässä hän pitää lepo-
hetken, kaivaa nahkakukkarostaan muutamia (:n

lehtiä, pyörittää ne mälliksi ja ottaa lisäksi suu-
hunsa hieman sammuttamatonta kalkkia tai Qvi-

Coca. n kukka, 6 he-
delmä.
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«oo-savikkaan tuhkaa kurpitsapullostansa. Mo-
net eurooppn Iäisetkin käyttävät eocaa, mutta
tavallisimmin teenä. — C:n omituisin vaikutus
on siinä, että se poistaa nälän, janon ja väsy-
myksen tunteet joks. pitkäksi aikaa, jotenka sen
nauttijat s.Tattavat kestää kovia ponnistuksia
väsymystä ja nälkää huomaamatta. Mitään ter-

veydelle vahingollista vaikutusta ei c:ssa ole

huomattu, jos sitä jonkinlaisella kohtuudella
käyttää, V. 1750 ransk. kasvitieteilijä Joseph
de Jussien toi kasvin ensi kerran Evirooppaan.
— Vaikuttavana osana cocalehdissä on alkaloidi

kokaiini (ks. t.)

.

(J. A. W.)
Cocceji [koktse'jiJ, Samuel von, vapaah.

(1079-1755), saks. lainoppinut, toimi v:sta 1702
professorina Oderin Frankfurtissa, mutta siirtyi

pian virkamiesuralle ; tuli 1727 Preussin valtio-

ja sotaministeriksi, 1738 Preussin oikeuslaitoksen
päälliköksi, 1747 suurkansleriksi ; nauttien Fred-
rik suuren täyttä luottamusta hän ryhtyi menes-
tyksellä uudistamaan Preussin oikeudenhoitoa.
Hänen laatimansa oikeudenkäyntijärjestys „Pro-
jekt des codicis fridericiani pomeranici" (1747)
ja ,,Projekt des codicis fridericiani marchici"
(1748) oli voimassa v:een 1780. Hänen siviili-

lain «lidotnksensa „Projekt des corporis juris

fridericiani" (1749-51) ei tullut käytäntöön. C:n
työtä jatkoivat Carmer ja Suarez. [Trendelen-
burg, „Friedrich der Grosse und sein Gross-
kanzler Samuel von C."]

CoccM [kokki], Igino (s. 1828), it. geologi,

harjoitti aluksi kirjallisia opintoja, mutta kään-
tyi sitten luonnontieteiden alalle, joita opiskeli

Pisassa. Pariisissa, Lontoossa, sekä tuli geologian
ja mineralogian professoriksi Firenzen korkea-
kouluun. Julkaissut 1902 laajan teoksen Suo-
mesta: .,La Finlandia. Ricordi e studi" sekä
valikoiman Kalevalan-runoia (n. 15-16 runoa)
runomittaisesti italiaksi käännettynä ynnä selon-

teon puuttuvista osista: „Kälevala. Poema epico

finnico. Runot scelti" (Arezzo 1906). Tätä vali-

koimaa seurasi 1909 täydellinen Kalevalan kään-
nös italian kielelle: ,,Kalevala. Poema finnico.

Versione italiana di — —. Con prefazione di

Domenico Ciämpoli" (2 nid.). [Valvoja 1903,

s. 154; 1908. s. 638-46; 1909, s. 330-2.] E. N. S.

Coccidse ks. Kirvat.
Coccidiuni, mikroskooppinen Sporozoa-luokan

alkueläinsuku, jonka lajit ovat loisina luuran-

koislen, nilviäisten ja niveljalkaisten eri elinten

epitelisoluissa. Nuorina loiset ovat ketottomia,
muna- tai pallomaisia soluja; niillä on selvä

tuma ja jyväkäs alkulima. Ne kehittyvät osaksi

suvuttomasti, osaksi muodostavat suvullisesti

ketollisia itiöitä, jotka hajautuvat i.säntäeläimen

ruumiissa tai sen ulkopuolella sirppimäisiksi

sporotsoiiteiksi. Näiden päästyä epitelisoluihin,

alkaa taas sama kehityskulku. C. ciiniculi elää

kaniinin ohjassuolen ja sappitiehyeiden epitelissä

sekä maksassa aiheuttaen valtavia ruttoja.

Tavataan muissakin kotieläimissä, etenkin leh-

missä, vaikean taudin synnyttäjänä. On joskus

ihmisessäkin loisena muodostaen maksassa eri-

kokoisia nystyjä. Tarttuman ihminen saa kanii-

neista. Suomessa tunnettu vain kaniinin loisena.

C. bigcminum elää koiran ja kissan suolessa.

A. R:nen.

CoccineUa ks. L e p p ä t e r t u t.

Coccoloba uvlfera, Polygonacece-heimoon kuu-

luva matala puu tai pensas, jolla on isot, hertta-
maiset, jäykästi pystyasennossa olevat lehdet ja

valkeat hyvänhajuiset kukat. Muodostaa Länsi-

Intiau saarten rannoille erittäin tiheitä pen-
saikkoja. Siitä saadaan parkitusaine ,,länsi-

intialainen kino" (ks. Kino). Kovasta, juovik-
kaasta puusta tehdään huonekaluja.
Coccothraustes ks. N o k k a ^' a r p u n e n.

Cochabamba /kutsaba'-]. 1. Etelä-Ameriikan
Andeihin kuuluva vuorijono Bolivian keski-

osassa. Se on vedenjakajana Kio Granden ja

sen lisäjokien Yapacani'n, ChimorSn ja ChaparSn
välillä ja kohoaa n. 5,000 m korkeuteen. San
Antonion ja Cochabamban kaupunkien välissä

johtaa tie sen poikki 3,90U m korkeudella olevan
solan kautta. — 2. Bolivian departementti
60,418 km=, 367,543 as. (1906). Hmasto on lauh-

kea ja terveellinen, sademäärä riittävä ja maa
hyvin hedelmällistä. C. on Bolivian tiheimmin
asuttua ja paraiten viljeltyä seutua. — 3. Yllä-

mainitun departementin pääkaupunki Rio Gran-
den syrjäjoeu varrella, 2,560 m yi. merenp.,
21,886 as. (1906). Piispanistuin. 15 kirkkoa,
10 luostaria, yliopisto, villa-, puuvilla- ja nahka-
tehtaita. — Kaupunki perustettiin Ciudad de

Oropvsa nimisenä 1565. V. v. F.

Cocbin [kolsinj. tamil. Kaisi. 1. Etu-Intiassa,

Madrasin presidcnttikuntaan kuuluva vasalli-

valtio Malabarin (lounais-) rannikolla; 3,528

km-, n. 8,200.000 as. C. sijaitsee Ghats-vuorten
ja rannikon välis.sä, se on suureksi osaksi alavaa,

hedelmällistä maata; siellä on mahtavia teak-

puuraetsiä. Maan päätuotteet ovat tee, kookos-
pähkinät, riisi ja puutavarat sekä pippuri y. m.
mausteet. Rannikkolaguuneista saadaan suolaa.

Paitsi pakanallisia dravida-kan.soja on täällä

monta syyrialais-kristittyä seurakuntaa sekä
juutalaisia, niinhyvin musta-, kuin valkoihoisia.

Näistä ensininainitut jo 3:unel!a t. 4:nnellä vuosis.

tulivat tänne, mutta valkoiset saapuivat vasta
15:nnen vuosis. loppupuolella. C:n pääkaupunki
on Ernakolam. Maa tuli 1791 Englannin vasalli-

valtioksi. — 2. Kaupunki Etn-Iutiassa, Malabarin
piirikunnassa, oli ennen '^':n vasallivaltion pää-

kaupunki; nyt Englannille kuuluva ; n. 19,300 as.,

joista n. puolet kristityltä. Huono, mutta paljon

käytetty satama. — C. oli ensimäineu kaupunki,

jonka portugalilaiset valloittivat Intiassa (Vasco

da Gallia perusti 1502 tänne kauppapaikan ja

Albuquerque rakennutti linnoituksen 1503).

Hollantilaiset valloittivat C:n 1663 ja cnglanti-

lai.set 1795. (M'. S-m.)

Cochlea (lat.), näkinkierä, simpukka, näkin-

kierän näköinen osa korvasokkelossa.
Cochlearia ks. P i p a r u u 1 1 i.

Cochrane [kokrsn], Thomas Dundonaldin
jaarli (1775-1860), engl. amiraali, merisankari,

kunnostautui nuorena upseerina Englannin ja

Ranskan välisissä meritaisteluissa; 1800-01 hän
.jSpeedy" nimisen sotalaivan päällikkönä valtasi

kymmeniä vihollislaivoja, mutta joutui 1801

ranskalaisten vangiksi. V. 1806 hänet valittiin

parlamenttiin. 1809 hän hävitti osan Ranskan
Atlautinlaivastoa Aix'n satamassa, mutta rii-

taantui päällikkönsä lordi Gambierin kanssa,

syystä ettei tämä mainitussa tilaisuudes.sa

auttanut häntä tarpeeksi, ja laivastonhallinnon

kanssa, jota hän ahdisti parlamentissa. Hänen
sotilasuransa keskeytyi tämän johdosta ja hän
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joutui hallituksen vainonalaiseksi. V. 1814 häntä
syytettiia pörssihuijauksista, tuomittiin, vaikka
oli syytön, vankeuteen ja sakkoihin sekä menettä-
mään sotilasarvonsa ja paikkansa parlamentissa ;

valittiin kuitenkin heti uudestaan parlamenttiin.
V. 1S18 C. rupesi Chilen nuoren tasavallan laivas-

ton päälliköksi ja vaikutti tuntuvasti tämän maan
vapaussodan onnelliseen päätökseen. 1823-25 hän
oli Brasilian palveluksessa, ja läksi 1827 Kreik-
kaan ottaaksensa osaa tämän maan vapaussotaan,
mutta palasi sieltä jo seuraavana vuonna syystä
ettei voinut varain ja miehistön puutteessa saada
mitään aikaan. V. 1830 hän pää.si takaisin Eng-
lannin laivastoon, ylennettiin amiraaliksi ja oli

1848-51 Länsi-Intian laivaston päällikkönä. C.

oli, loistavan lahjakas ja kylmäverisessä rohkeu-
dessa Nelsonin vertainen. Hänen julkaisemis-

taan kirjoituksista mainittakoon hänen oma kir-

joittamansa elämäkerta „Autobiography of a
seaman" (1860). J. F.

Cockburn Ikoubän], Samuel (1574-1621),

myöskin C o b r o n, syntyisin Skotlannista, oli

pestatun sotaväen päällikkönä 1598 tullut Kaarle
herttuan palvelukseen ja taisteli mainehikkaasti
kyuimcnvuoti.sessa sodassa A^enäjää vastaan
(1609-17), jossa oli mukana Novgorodin valloi-

tuksessa, Audovan ja Pihkovan piirityksissä

y. m. Myöskin Kustaa Aadolfin sotaretkellä

Eiikaa vastaan 1621 hän kunnostautui, mutta
kuoli vielä sam. v. C. oli saanut Suomessa lääni-

tyksiä ja haudattiin suurella juhlallisuudella

Turun tuomiokirkkoon, jossa hänen hautansa
vielä o!i näiitävänä. K. G.

Cockerill [kokaril], John (1790-1840), engl.

teoUisuudenharjoittaja, sai yhdessä vanhemman
veljensä James C:n kanssa 1807 haltuunsa kone-
tehtaan LiSgessä; perusti sitten suuren joukon
teollisuuslaitoksia sekä Belgiaan että useihin

mulliin mailiin: näistä ovat kuuluisimmat
Seraingin läheisyyteen v:sta 1817 lähtien perus-

tetut suurenmoiset rauta- ja konetehtaat. C.

saavutti pian tarmokkaana liike- ja rahamiehenä
johtavan aseman Belgian teollisuudessa. Mutta
kun Belgian pankki 1838 lakkautti maksunsa,
hän rahapulaan joutuneena oli pakoitettu myy-
mään muut laitoksensa paitsi Li&gessä ja

Seraingissa olevat. Kohta senjälkeen hän lähti

Venäjälle perustamaan uusia liikeyrityksiä,

mutta kuoli paluumatkalla. J. F.

CocktaU [kokteil] (engl.), oikeast. »kukon-
pyrstö". 1. Kilpa-ajohevonen, joka ei ole täysi-

verinen. — 2. Ameriikkalainen juoma, jossa on
sekoitettuna erilaisia karvasaineita konjakkiin,
nhiskyyn, sampanjaan y. m.; tarjotaan tavall.

jäähdytettynä.
Cocos ks. Kookospalmu.
Cocotte [koko't] (ransk.), nainen, joka siveet-

tömyydellään hankkii itselleen varoja elääksensä
komeasti, demimondi-nainen, hienosteleva ilo-

tyttö.

Cod, lat. codex (ks. t.) sanan lyhennys.
Coda {-ö-J (it., < lat. canda = pyrstö), sävel-

lykseen tahi johonkin sen osaan liittyvä päätös-
lisäke. Etenkin Beethovenin sävellyksissä c:lla

on suuri merkitys kokonaisvaikutuksen huipen-
tuniiseen nähden. /. A'.

Codak ks. Kodak.
Code [kodj (ransk., < lat. cödea; = kirja), laki-

kirja; sanaa käytetään esim. niiden viiden ransk.

lakikirjan nimityksenä, jotka julkaistiin vv.

1804-10 Napoleonin konsulihallituksen ja keisari-

vallan aikana ja joihin sisältyi siviililaki, siviili-

prosessi, kauppaoikeus, rikosprosessi ja rikos-

laki. — Erityisesti käy tällä nimellä ensimäinen
näistä, C. e i v i 1. Sittenkuin vallankumouksen
aikana turhaan oli yritetty saada aikaan yhte-

näistä siviililakia, asetti Napoleon Bonaparte
ensimäiseksi konsuliksi tultuaan komitean laki-

iiiiehiä valmistamaan siitä ehdotusta. Se hyväk-
syttiin osittain muodosteltuna 1804 nimellä

Code ci vii des Frangais, mutta sai

1807 nimen Code Kapoleov, jota nimitystä käy-
tettiin myöskin Napoleon III:n aikana (1852-70).

C. civilen perustuksena ovat Ranskan vanha
tavanomainen oikeus, kuninkaalliset asetukset,

roomalainen oikeus ja vallankumousajan lait.

Napoleon I:n aikana se otettiin käytäntöön
myöskin niissä maissa, jotka silloin olivat Rans-
kaan yhdistettyinä ja muutamissa muissakin.

Vielä nytkin se on m. m. Italian, Hollannin ja

Belgian yksityisoikeuden perustuksena. J. F.

Code [koud] (engl., < lat. cödex = kirja).

1. Lakikirja. — 2. Eräänlainen sanakirja,

jonka jokainen sana merkitsee kokonaista lau-

setta ja jota käytetään sähköttäessä menojen
säästämiseksi. Tällaisia sanakirjoja on useita;

enimmin käytetty on ABC-c. (v:sta 1872) ; sähkö-
sauomainvaihtajat saattavat myöskin käyttää
ouiaa yksityistä c:ansa.

Codex (-Ö-] (lat., mon. cödiccs), koodeksi,
nimitys jota roomalaiset käyttivät puu- tai nor-

sunluulevyistä kokoonpannusta kirjasta. Teksti

oli joko kaiverrettu tai värillä kirjoitettu tai

piirtimellä vahapintaan kaiverrettu. Tämä sana

tuli sitten merkitsemään pergamentti- tai paperi-

kirjaa. Ahtaammassa merkityksessä codex (koo-

deksi) merkitsee järjestelmällisesti yhdistettyä

asetusten kokoelmaa, jolloin codex sanan yhtey-

dessä tavall. esiintyy kirjateoksen alkuperää tai

sisällystä ilmaiseva adjektiivi, vrt. myös R a a-

iiiatun käsikirjoitukset. Huomatta-
vimmista koodekseista mainittakoon:

1. Codex aboensis (lat.), nykyään Sko-
klosterin arkistossa säilytetty vanha kopio Turun
tuomiokapitulin n. s. Mustastakirjasta (ks. t.) :

niin nimitti Porthan myöskin erästä hänen aika-

naan Turun yliopiston kirjastossa olevaa kappa-
letta Juusteniu Chroniconia.

2. Codex alexandrinus (lat.) , alek-

sandrialainen c, vanhimpia ja tärkeimpiä Uuden
testamentin käsikirjoituksia (vrt. Raamatun
käsikirjoitukset). Se sisältää, paitsi

V:n T:n Septuaginta-käännöstä, myöskin XJ:n

T:n ja Clemeus Roomalaisen kirjeet. Tämä kuu-
luisa kokoelma on kirjoitettu pergamentille, kau-
niilla unsiaalikirjoituksella ; sen luullaan synty-
neen Egyptissä 5:nnellä vuosis. V. 1628 Kons-
tantinopolin silloinen patriarkka Cyrillus Lucaris
lahjoitti sen Englannin Kaarle I:lle ja se säily-

tetään British Museumissa.
3. Codex argcnteus (lat.)

,
„hopeakirja"

(niin nimitetty hopeakansiensa vuoksi), kallis-

arvoinen, Upsalan yliopiston kirjastossa säily-

tetty teos, joka sisältää katkelmia kaikista nel-

jästä evankeliumista gootin kielellä. Käännös on
piispa AVulfilan (318-383) tekemä. Kirjoitus ou
n. s. „eiieaustum"ia (lämmitetyillä leimasimilla

painettu), tehty purppurapergamentille hopea- ja
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kultakirjaimilla. Tämä merkillinen teos, jonka
arvellaan syntyneen 5:nnen vuosis. lopulla tai

6:unen alkupuolella, joutui tuntemattomia teitä

erääseen ^Verdenin luostarikirjastoon ja sieltä

16:nnen vuosis. lopulla Praagiin. Kun ruotsa-
laiset 1648 (30-vuotisen sodan lopussa) valloitti-

vat Praagin, joutui e. a. H. K. v. Königsmarckin
haltuun, joka sen lahjoitti kuningatar Kristii-

nalle. Sittemmin kuningattaren kirjastonhoitaja
vei sen Alankomaihin, josta sen 1662 400:sta
riikintaalerista valtiokansleri M. G. de la Gardie
esti ja lahjoitti, kallisarvoisiin hopeakansiin
sidottuna, Upsalan yliopiston kirjastoon. Kirja
sisälsi silloin 187 lehteä; 1834 huomattiin puut-
tuvan 10 lehteä, jotka saatiin paikoilleen va.sta

1857. C. a. julkaistiin ensi kerran Dordrechtissa
1665; sittemmin sen ovat julkaisseet G. Stiern-

hielm (Tukholmassa 1671), Erik Benzelius (Ox-
fordissa 1750) ja J. K. Zahn (1805). Kriitillisiä

painoksia ovat julkaisseet Gabelentz ja Löbe
(1836) ja A. Uppström (1854; löydetyt 10 lehteä

1857).

4. Codex aureus (lat.) , „kultakirja",
Tukholman kuninkaallisessa kirjastossa säily-

tetty, pergamentille käsinkirjoitettu evankeliumi-
kirja, sisältäen kaikki neljä evankeliumia lati-

nankielisessä käännöksessä, joka monissa kohdin
eroaa vulgatasta. Kirjoitus on kultainen. C. a.

sisältää myöskin myöhemmän käden lisäyksinä
Hieronymuksen kirjeen paavi Damasukselle sekä
tlieronymuksen ynnä muiden kirjoittamia evan-
keliumien esipuheita. Sen syntymäaika lienee

asetettava 5:unen vuosis. lopun ja 7:nnen alun
välille ; se on mahdollisesti kotoisin Italiasta,

sieltä se joutui Brittein-saarille, josta myöhem-
mät lisät ovat siihen tulleet. V. 1690 se joutui
nykyiseen säilöönsä.

5. Codex b i 1 d s t e n i a n u s (lat.) ks.

alemp. C o d e x 6.

6. Codex bureanus (lat.) , Tukholman
kuninkaallisessa kirjastossa säilytetty perga-
meuttikäsikirjoitus, joka sisältää latinasta kään-
nettyjä pyhimyslegendoja ja on vanhimpia ruotsa-

laisia tunnettuja käsikirjoituksia. Tämä kap-
pale on kotoisin 1350-70 luvuilta, mutta oikein-

kirjoitus ja kielenkäyttö viittaavat vielä van-
hempaan aikaan, kenties 1200-luvun lopulle.

Sen eräs myöhempi jäljennös on tunnettu nimellä
Codex bildstenianus.

7. Codex cumanicus (lat.), itäturkki-

laisten komaanien (ks. t.) kielen vanha kirjalli-

nen muistomerkki, jossa on komaanilainen „isä-

meidän" ja sanasto, v:lta 1303. C. c:n, jonka
Petrarca lahjoitti Venetsian kirjastolle, on jul-

kaissut unk, tutkija G6za Kuun (Budap. 1880-

83, 2 os.). Tutkimuksen C. e:n kielestä on jul-

kaissut W. RadlolT („Das tiirk. Sprachmaterial
des C. c". Piet. 1887).

8. Codex justinianeus (lat.), se Itä-

Kooman keisarin Justinianus I:n (527-565)

roomalaisen oikeuden lähdekirjoista toimitutta-

man kokoelman osa, joka sisältää ne keisarilliset

asetukset (constitutiones principum), mitkä
määrättiin edelleen olemaan voimassa. Ensimäi-
nen keisarin toimituttama (v. 529) kokoelma
(Codex vehis) on hävinnyt, jota vastoin toinen

myöhemmin tehty ja 534 keisarin hyväksymä
(Codex repetitce prcelectionisj on vielä tallessa.

9. Codex kumoensis (lat.) , Kokemäen

kirkon arkiston omistama käsinkirjoitettu nuotti-

kirja, joka sisältää sekvenssejä ja muita hym-
nejä katolisen ajan lopulta ; enimmäkseen on
sisällys latinankielistä, mutta myöskin suomen-
kielistä tekstiä on osittain.

10. Codex (Ephra>mi Syri) rescrip-
t u s (lat.) , raamatunkäsikirjoitus 5:nneltä vuosis.

ks. Raamatunkäsikirjoitukset.
11. Codex sinaiticus (lat.), raamatun-

käsikirjoitus 4:nne!tä vuosis. ks. Raamatun-
kiisikirjoitukset.

12. Codex V a t i e a n u s (lat.) , raamatun-
käsikirjoitus 4;nneltä vuosis. ks. Raamatun-
käsikirjoitukset.
Codrington [kodrirjtoii]. Sir E d \v a r d (1770-

1851), engl. amiraali, oli yhdistyneen englanti-

lais-ranskalais-venäläisen laivaston päällikkönä
Navarinon tappelussa 1827. Sittemmin 1832-40

hän oli alihuoneen jäsen, kuuluen vapaamieliseen
puolueeseen. K. S.

Cody [kandi], 'O* i 1 1 i a m Frederick (s.

1845), pohjois-amer. puhvelinpyydystäjä, palveli

ensin postinkuljettajana Mississipin länsipuo-

lella olevissa seuduissa, jossa saavutti valkoihois-

ten suosion ollen verisis.sä otteluissa intiaanien

kanssa. Otettuaan vakoojana osaa sisäiseen sotaan
hän antautui erään rautatieyhtiön palvelukseen
hankkien sen työmiehille puhvelinlihaa, ja tappoi

tällöin 18:ssa kuukaudessa 4,280 puhvelia, josta

sai kuuluisan nimensä Buffalo Bill. Lii-

tyttyään jälleen armeiaan hän oli tiedustelijana

mukana taisteluissa sioux-intiaaneja ja cheyen-

nejä vastaan. Sittemmin hänet valittiin Nebras-

kan eduskuntaan. Oltuaan vielä kerran mukana
taisteluissa hän kokosi itselleen joukon intiaa-

neja, paimenia (cowboys) , vakoilijoita, trappeja

y. m. ja tällä joukollaan hän loistavalla menes-
tyksellä antoi sekä Ameriikassa että Euroopassa
näytäntöjä kaukaisen lännen elämästä.

Coecum (lat. cactts = sokea) , umpisuoli.

Coehoorn [kuhörn], Menno van (1641-

1704), alankoni, sotilasinsiuööri, kunnostautui
isänmaansa sodassa Ludvik XIV:ta vastaan
ollen johtamassa Maastrichtin puolustusta ja

Graven piiritystä 1673, jolloin ensi kerran käy-

tettiin hänen mukaansa nimitettyjä keveitä

mörssäreitä patterien ja juoksuhautojen pommi-
tukseen. C. rakensi uusia ja paransi useita van-

Iioja linnoituksia ottaen käytäntöön tärkeitä

uudistuksia linnoitustaidon alalla. Espanjai;

perintösodassa hän oli mukana anastamassa
useita vihollisten asemia. C. on kirjoittanut

teoksia linnoitustaidosta.

Ccelenterata ks. O n t e 1 o e 1 ä i m e t.

Coelenteron, onteloeläinteu ruumiinontelo, joka

on sisälehden (entodermin) ympäröimä ja jossa

ruoansulatus tapahtuu. Yksinkertaisimmassa
tapauksessa c. on pussimainen ontelo, mutta
useimmiten se lähettää ruumiin sivuosiin tasku-

maisia tai kanavanmuotoisia haaroja, joissa

ravintoneste virtaa. C:n suu toimii sekä suu-

aukkona että peräaukkona. C. yleensä toimittaa

niinmuodoin samat tehtävät kuin ruoansulatus-

kanava, ruumiinontelo ja verisuonisto korkeam-
milla eläimillä, jonka vuoksi c:ia myös sanotaan
gastrovaskulaari-systeemiksi.

K. M. L.

Coelibaatti ks. Selibaatti.
Coelogenys paca, p a a k k a. iso, 60-70 cm
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Coeloj^lossum viride.

pitkä jyrsijä; sillä on etu- ja takajaloissa 5 var-

vasta, lyhyt, tylppäkuonoinen pää, pienet korvat
ja töpöhäntä. Sen ru.skea,

keltapilkkuinen turkki on
tiheä ja karkeakarvainen.
Paakka elää Etelä-Amerii-

kan kuumissa osissa; .se on
yöeläin, joka päivällä pysyt-

teleikse kaivamissaan maa-
koloissa; liha on hyvän-
makuista. A'. M. L.

Coeloglossum viride,

p u s s i k ä m m e k k ä, käm-
mekkä iskasvi, leveälehtinen,

vihreäkukkainen, matalahko
yrtti. Kasvaa lehtopaikoissa

maamme etelä- ja keski-

osissa.

Coeloma ks. R u u m i i n-

ontelo.
Coemptio fcav'-] (lat. co

1. cum = yhdessä, ja emere =

ostaa), muinaisroomalaisten
keskuudessa se avioliiton

muoto, jolloin vaimo todista-

jien läsnäollessa solmitun kaupan nojalla joutui

miehen valtaan. K. J. II.

Coeur [körj, Jacques (s. 1390-Uivun lopulla,

k. 1456), ransk. kauppias ja finanssimies, pääsi

1430-luvulla Kaarle VII:n suosioon, aateloitiin

1440 ja tuli 1442 kuninkaan neuvoskunnan jäse-

neksi. C. oli aikanaan Ranskan suurin liikemies.

Hän harjoitti vilkasta kauppaa Levautin maiden
kanssa. Englannin kanssa käydyn satavuotis-

sodan hävittämässä Ranskassa hän herätti

uuteen eloon verkateoUisuuden ja pani alulle

suuren joukon erilaisia liikeyrityksiä (kaivos-

teollisuuden y. m. alalla). Hän -oh keskiajan
lopullii .syntymässä olevan kapitalistiluokan ensi-

miiisiä huomattavia edustajia. Myöskin valtiol-

lisissa asioissa hänellä oli suuri vaikutusvalta;

lainoilla ja hyvillä neuvoilla hän antoi tehokasta

apua valtion raha-asiain järjestämiseksi. Syn-
tymäkaupunkiinsa BourgesMin hän rakennutti

linnan, jota nyt käytetään raatihuoneena. Yli-

mielisyydelläiin hän hankki itselleen monta viha-

miestä. V. 1451 häntä syytettiin kuninkaan
lemmityn Agnes Sorelin myrkyttämisestä ja

1453 hän eri rikoksista tuomittiin menettämään
omaisuutensa ja lähtemään maanpakoon; meni
sen jälkeen paavin palvelukseen ja kuoli Khios-

saarella uskottomia vastaan lähetetyn retki-

kunnan päällikkönä. [L. Guiraud, ,,Recherehes

et conclusions nouvelles sur Ie pr^tendu röle de
Jaeques C."]

Coffea ks. Kahvipensas.
Cogito, ergo sum (lat.), „ajattelen, siis olen

olemassa", iJeseartesMn filosofian lähtökohta.
Cognac lkonja'k], arrondissementin pääkau-

punki Länsi-Ranskassa, Charenten departemen-
tissa, luonnonihanassa seudussa Charente-joen
varrella, is,747 as. (1901). Konjakinvalmistuk-
sen keskus; valmistaa sitä vuosittain n. 198
milj. mk arvosta. — Keskiajalla C. oli kreivi-

kuntana, joka joutui Ranskan kruunulle 16:nnella

vuosis. Toukokuun 22 p. 1526 yhtyivät täällä

Frans I, ITenrik VIII, paavi Cleniens VII, Mila-

non lierttua Frans ja Venetsian tasavalta liit-

toon Kaarle V:tä vastaan. (V. v. F.)

Cognatus ks. Kognaatti.
Cogniet [konjc'], L6on (1794-1880), ransk.

Uistoriamaaiari. käsitteli teoksissaan etupäässä
raamatullisia ja historiallisia aiheita. Edellisiin

kuuluvat esim. alttaritaulut „Naiset haudalla"
JIadeleine kirkossa ja „Stefanus auttaa köyhää
perhettä" S:t Nieolas-des-champs kirkossa Parii-

sissa, jälkimäisistä on tunnetuin Louvressa oleva
kattomaalaus ,,Napoleon Egyptissä". Pariisin
Ilötel de villessä olleet C:n dekoratiiviset maa-
laukset ,,Vuodenajat" hävitettiin kommunardi-
kapinassa 1871. — Pääasiallisesti on C;n maine
säilynyt kvimminkin usean Ranskan etevinimän
taidemaalarin — Meissonier'n, Laures'in, Bon-
nat'n y. m. — opettajana. /•'. L.

Cognonien [-no'-] (lat. co 1. c»m= yhdessä, ja

nömiii =uiini), Rooman kansalaisilla varsinainen
sukunimi, esim. Publius (pra>nomen 1. etu-

nimi) Cornelius (n o m e n 1. nimi) Scipio (c o g-

nomen 1. sukunimi) Africanus (a g n o m e n
1. liikanimi), vrt. myös Nimi. K. J. II.

Cohabitatio [ ä'tiö] (mlat., < lat. con = yh-

dessä, ja /iaii7u're = asua), asuntoyhteys, vuode-
yhteys.

Cohen [koen], Emil (s. 1842), geologi, tuli

1878 professoriksi Strassburgiin, josta siirtyi

1885 Greitswaldiin. Matkustanut 1870-luvulla

Etelä-Afrikassa tutkimassa sikäläisiä timantti-

ja kultakaivoksia. On julkaissut lukuisia huo-

mattavia teoksia etenkin vuorilajiopin ja meteo-
riittitieteen alalta. P. E.

Cohen [köcv], Hermann (s. 1842), saks.

filosofi, v:sta 1875 jirofessorina Marburgissa,

,,uuskantilaisen" oppisuunnan edustaja, on selit-

tänyt ja omituisella tavalla keliittänyt Kantin
filosofiaa teoksissaan „Kants Theorie der Erfah-

rung" (2 pain. 1885), „K:s Begrundung der

Ethik" (1877), „K:s Begrundung der Aesthetik"

(1889) ; esittää omaa filosofiaansa teoksessa

„System der Philosophie", josta on ilmestynyt

kaksi osaa, „Logik der reinen Erkenntnis"

(1902) ja „Ethik des reinen Willens" (1904);

sitä paitsi julkaissut m. m. „Die Näehstenliebe

im Talmud" (3 pain. 1888). C. on teräväjärki-

nen, syväaatteinen, jokseenkin vaikeatajuinen

ajattelija. A. Or.

Cohn [kön], Ferdinand Julius (1828-

98), saks. kasvitieteilijä, kasvitieteen professori

Ja kasvifysiologisen laitoksen johtaja Breslaussa.

Julkaissut tutkimuksia kasvi- ja eläinkunnan
rajalla olevista yksisoluisista olioista: ,,Unter-

suchungen iiher die Entwickelungsgeschiehte der

mikroskopis<-hen Algen und Pilze" (1854) ;
„Neue

Untersuchungen iiber Bakterien" (1S72-5). V:sta
1870 julkaisi aikakauslehteä „Beiträge zur Bio-

logie der Pflauzen".

Cohn [köiij. Gustav (s. 1840), saks. talous-

tieteilijä, v:sfa 1884 professorina Göttingenissä;
julkaissut ansiokkaat tutkimukset ..Unter-

suchungen iiber die englische Eisenbahnpolitik"
(1874-75) ja .,Die englische Eisenbahnpolitik der

letzten 10 Jahre" (1883) ja muutamia muitakin
kirjoitelmia tältä erikoisalaltaan. C. on valtio-

rautatiejärjestelmän kannattaja. Hänen ]iää-

teoksensa on ,,System der Nationalökononiie"
(1885-98).

Cohnheim [könhiiiin]. Julius (1839-84),

saks. anatomi, jonka etevä teos ,,<jber Entziin-

dung und Eiterung" (1867) aikoinaan herätti
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suurta huomiota, siinä kun osoitettiin, että mär-
kimisilraiössä valkeat verisolut itsenäisten liik-

keidensä vuoksi siirtyvät verisuonista ympäröi-
vään kudokseen. Tästä lähtien C. kohdisti tutki-
muksensa yksinomaan kokeelliseen patologiaan,
toimien professorina Kielissä, Breslaussa ja

Leipzigissä. Hänen julkaisuistaan mainittakoon
vielä „Vorlesungen flber allgemeine Pathologie"
(1877: II osa 1880).

Coiffeur [kiiaf6'r] (ransk.), tukanleikkaaja,
kähertäjä.

Coillard [kuanä'r], Francois (1834-1904),

ransk. lähetyssaarnaaja, työskenteli 1855-77

basuto-heimojen maassa (vrt. C a s a 1 i s) Parii-

sin lähetysseuran (ks. t.) lähettinä. Perusti
sittemmin uuden lähetyksen barotse-heimon kes-

kuuteen Sambpsin yläjuoksun varrelle. C. on saa-

nut kunnianimen „Sambesi-lähetyksen apostoli".

V. 1898 C. julkaisi teoksen ,.Sur le Haut Zam-
bese". [C. \V. Macintosh, „Coillard of the Zara-

besi" [A-e v. K., „Francois Coillard, konturer
och fragraent" (Porvoo 1907) .] V. P.
Coimbra. 1. Portugalin piirikunta entisessä

Beiran maakunnassa. 3,907 km-, 332,168 as.

(1900). Itäosassa kulkevat Serra da Estrella ja

Serra de Lousä, länsi-osa on hedelmällistä ranta-

tasankoa. — 2. C.-piirikunnan pääkaupunki ja

Portugalin ainoa yliopistokaupunki Mondegon
oikealla rannalla, viinitarhojen ja oliivimetsien

keskellä, 18,144 as. (1900). Kuningas Diony-
siuksen 1290 Lissaboniin perustama yliopisto

siirrettiin C:aan 1308. Siinä on 5 tiedekuntaa,
70 opettajaa ja yli 1200 ylioppilasta. Siihen
kuuluu tähtitieteellinen observatori, kemiallinen
laboratori, kirjasto (100,000 uid.), museo arvok-
kaine kansatieteellisine ja luonnonhistoriallisine

kokoelmineen ja kasvitieteellinen puutarha. Piis-

panistuin. Useita kauniita kirkkoja, kouluja,

teatteri y. m. Väestö harjoittaa viini- ja etelän-

hedelmäkauppaa. — Lähellä sijaitsee Santa Cla-

raa luostari ja Quinta das lagrimas (,.kyynelten
kartano''), jossa kuningatar Inez de Castro mur-
hattiin. — Kaupunki on saanut nimensä lähellä

olleesta roomalaisten Conimbrican kaupungista.
V:een 1064 asti se oli maurilaisten käsissä. Sen-
jälkeen se oli 400 v. Portugalin pääkaupunkina.
V:n 1755 maanjäristys sitä hävitti. V. v. F.

Coincidentia oppositorum (mlat.), „vasta-

kohtien yhtyminen"; muutamat ajattelijat väit-

tävät, että koettaessamme käsittää korkeimpia,
jumal.alli.sia asioita emme voi noudattaa taval-

lisia loogillisia ajatuslakeja, vaan täytyy yhdis-

tää ristiriitaisia määräyksiä saman olennon
käsitteeseen, erittäinkin absoluuttisen olennon
eli Jumalan aatteeseen. Jumala on muuttu-
maton ja kuitenkin samalla elämää ja toimin-

taa. Jumala on subjektin ja objektin, hengen ja

luonnou „identiteetti" eli „samuus" (Schelling)

j. n. e. (vrt. C u s a n u s.) A. Gr.

Coir ks. Kookospalmu.
Coiter (Koyter), Volcher (1534-90),

alankom. lääkäri, tunnettu anatomian tutkijana;

C. on ensimäisenä antanut selvän kuvauksen
sikiön luustosta : hän on m. m. tarkkaan tutki-

nut munan kehitystä sekä on tehokkaasti edis-

tänyt vertailevaa anatomista tutkimusta.
M. OB.

Coitus (lat.), aviollinen yhteys. — C. a n t e-

c i p a t u s, c. ennen avioliittoa. — C. inter-

r u p t u s, keskeytetty c. esim. hedelmöittämisen
välttämiseksi.

. Coke [kouk]. Sir Edward (1552-1633),
engl. tuomari ja lainopillinen kirjailija. Kohot-
tuaan nopeasti asianajajana, hän tuli 1594 attor-
ney genernlMksi (korkeimmaksi viralliseksi syyt-
täjäksi ja Englannin asianajajain esimieheksi),
ollen tässä virassa hallituksen asiamiehenä
useissa tämän ajan valtiopetosjutuissa. V. 1606
hän tuli tuomariksi ,,Court of common pleas"iin
ja oltuaan ennen keinoista sangen vähän välit-

tävä kuningasvallan kannattaja, hän nyt muut-
tui voimassaolevan oikeuden sitkeimmäksi puol-

tajaksi Jaakko I:n ja Kaarlo I:n vallanlaajen-
tamisyrityksiä vastaan, pitäen tavattoman tar-

kasti kiinni vanhoista muodollisista oikeus-
tavoista. V. 1613 hänet muutettiin vastoin tah-
toaan ylituomariksi ,.king's bench"iin, mutta
tuli samalla jäseneksi „privy counsir'iin, kunin-
kaan neuvoskuntaan. V. 1616 kohtasi häntä
kuninkaan epäsuosio, hänet erotettiin tuomarin-
toimestaan ja häntä pidettiin Towerissa vangit-
tunakin 1621-22. Parlamentissa hän oli opposit-
sionin rohkein ja vaikuttavin puoltaja, hänen esi-

tyksestään m. m. kuului-sa „petition of right"
1628 hyväksyttiin. — C:n maine lakimiehenä oli

kauan tavattoman suuri ja hän suureksi osaksi
loikin Englannin ennakkopäätöksiin nojautuvan
„Common law"n. Hänen ..Reports", jotka ilmes-

tyivät (11 osaa 1600-15 ja 12-13 osa hänen kuole-
mansa jälkeen), sittenkuin kuningas, joka ne
ensin oli ottanut takavarikkoon, oli pakoitettu
antamaan ne pois, sisälsivät selostuksia tuo-

mioista, ja ne ovat satoja vuosia olleet englanti-

laisen oikeuden lähteinä. Coken toinen suuri

teos „Institutes of the laws of England" ilmestyi
1028-44: I osan 19 painos 1832. [C. W. John-
sonin kirjoittama elämäkerta (1845) ; G. P.
Maedonellin kirjoitus „Dictionary of nat. bio-

graphy"ssä (XI. 1887).]
"

A. T.

Cokes [kouksj (engl.) ks. Koksi.
Col (ransk.), vuorensola. Sana esiintyy usein

Länsi-,\lppien solien nimi.s.sä. C.-d i-T e n d a

(1,873 m), C.-de-Tr a versette (3.155 m),
C.-d eP a 1 m e (2,204 m). Samoin Pyreneillä
C.-de-la-Perche (1,620 m), C.-d e-C a n f ra ne
(1,632 m).
Cola, kasvisuku Sterculiacece-heimossa.. 14

puuta troopillisesta Afrikasta. C acuminatan
ja C. veran siemeniä, n. s. c o 1 a-p ä h k i n ö i t ä,

alkuasukkaat ovat kauan käyttäneet tekemään
ilkeänmakuista vettä nautittavaksi sekä nälän

tunteen poistajina. C.-pähkinät sisältävät run-

saasti (2,s <yc) kofTeiinia. jonka vuoksi puita

nykyään viljellään myös Länsi-Intiassa ja

Etelä-Ameriikassa. Sekoitettuina viineihin, suk-

laatiin, kekseihin y. m. c.-jauhot antavat näille

virkistäviä ominaisuuksia.
Colban, A d o 1 p h i n e Marie (1814-84) , o. s.

Schmidt, norj. kirjailijatar, jonka taiteelli-

.sesti, mutta keveähkösti kirjoitetuista moni-
lukuisista kertomuksista mainittakoon vain:

„Tre noveller tilegnet de norske kvinder" (1873).

..Jeg lever" (1877). „En gammel jomfru" (1879)

ja „Cleopatra" (1880).

Colberg ks. K o 1 h e r g.

Colbert [-bä'rj, Jean Baptiste (1619-

83), ransk. valtiomies, porvarillista sukuperää,

tuli ensin MazarinMn palvelukseen, joka kuolin-
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Jean Baptiste Colbert.

yuoteellaaii suositti häntä Ludvik XIV:lle. C. pal-

jasti raha-asiain ylitarkastajan Fouquefn kaval-
-_ lukset, sai aikaan

liänen kukistuk-
sensa ja pääsi hä-

nen jälkeensä raha-

asiain johtoon 1661.

Myöhemmin hän
tuli kuninkaallis-

ten rakennusten,
kaunotaiteiden ja

tehdaslaitosten yli-

tarkastajaksi sekä
meriministeriksi-

kin. C. on katsot-

tava Ranskan sota-

laivaston varsinai-

seksi luojaksi. Tar-
kasti silmälläpi-

täen veroukanto-
miehiä ynnä muilla

toimilla C. sai valtion tulot kohoamaan entistään
paljoa suuremmiksi. Merkantilismin periaattei-

den mukaan, joiden etevin edustaja hän oli, —
tätä suuntaa sanotaankin joskus colbertis-
miksi — C. varsinkin koetti kehittää Rans-
kan teollisuutta sekä kauppaa. Suojelustulleja
käyttämällä estettiin niin paljon kuin mahdol-
lista ulkomaisia valmisteita maahan tuomasta,
ja kotimainen teollisuus kohosikin hänen toimes-
taan joksikin ajaksi mitä suurimpaan kukois-
tukseen. Kauppaa varten perustettiin valtion
kannatuksella useita kauppaseuroja. ja monta
uutta siirtomaata hankittiin. Liikeväyliä paran-
nettiin ja uusia rakennettiin, kut*n Languedocin
kanava. Vähemmän C. piti huolta maanviljelyk-
sestä, ja talonpoikain kesken tapahtui hänen
aikanaan useita levottomuuksia veronkannon
johdosta. Myöskin tieteitä ja taiteita C. .suosi

ja perusti niiden hyväksi useita laitoksia. Aat-
teittensa toteuttamisessa C. osoitti älyä, tarmoa
ja tavatonta työkykyä, ja nautti alussa Lud-
vikin suosiota. Mutta kun hän usean kerran
ryhtyi vastustamaan kuninkaan tuhlaamista,
joutui hän Ludvikin epäsuosioon, niin ettei tämä
edes C;n kuolinvuoteella käynyt häntä tervehti-

mässä. C. jätti jälkeensä suuren yksityisomaisuu-
den. Hänen vanhin poikansa peri hänen jälkeensä
Seignelay'n markiisin arvonimen. [..Lettres,

instructions el mfmoires de C."

;

Clöment. ..Histoire de C. et de
son ailministration" ; TTecht, ,,C:s

polit. und volkswirtseh. Grundan-
schaumi^rcii".] G. R.

Colchicum autumnale, myrk-
kylilja, liljakasvi, joka syk-

syllä ensimäisten yöhallojen jäl-

keen maanalaisesta sipulista työn-

tää lehdettömän kukkavanan.
Teriö kellomainen, filukuinen. vil-

lillä kantamuodolla vaalean sini-

punerva. Lehdet ja hedelmä tule-

vat näkyviin va.sta seuraavana
keväänä. Kotoisin Välimeren
maista, meillä viljelty ja metsis-

tynyt. Kasvin kaikki osat. erit-

täinkin siemenet, väkevästi myr- Colfhicum autum
kvllisiä eräästä alkaloidista, koi- n»l"?- " kukan

Cold-cream [kould-krtm] (engl., ..kylmä ker-

ma") , eräs hyvin lievä, ihoa vähän jäähdj'ttävä
voide ; käytetään karheaa ihoa y. m. s. vastaan.
Colding [koUir]], Ludvig August (1815-

88), tansk. fyysikko ja insinööri, v:sta 1847

Kööpenhaminan vesijohtolaitoksen päällikkö ja

v:sta 18-58 kaupungin insinööri ja opettaja poly-

teknillisessä opistossa; tuli 1856 tiedeseuran
jäseneksi jiv 1871 Edinburgh'n yliopiston kunnia-
tohtoriksi. On käsitellyt useita tieteellisiä ja

teknillisiä kysymyksiä. Suurin merkitys on
hänen tutkimuksillaan energian häviämättömyy-
destä. On nykyään yleisesti hyväksytty peri-

aate, ettei yhtään energiaa häviä ; minkä jokin
energia näennäisesti menettää, se siirtyy vain
toiseen paikkaan tai muotoon. Mekaanisen
Uimpöteorian suhteen hänen töillään on niin

suuri merkitys, että häntä yhdessä J. R. Mayerin
ja Joulen kanssa pidetään mekaanisen lämpö-
teorian (ks. t.) ensimäisen pääväittämän perus-

tajana. (V. V. K.)
Colebrooke [koulbrttk], Henry Thomas

(1765-1837), engl. filologi, sanskritisti, on nerok-

kailla ja perusteellisilla tutkimuksillaan toimi-

nut tienraivaajana intialaisen filologian ja kielen-

tutkimuksen alalla. M. m. C. tutkimuksillaan
ja käännöksillään valaisi intial. kirjallisuuden

vaikeimmin ymmärrettäviä aloja: oikeus-, vii-

saus- ja suurctieteellisiä teoksia, ja antoi ensi-

mäisenä luotettavia tietoja veda-kirjallisuudesta.

Erikoisesti huomattava on C:n oivallinen ,.Oram-

mar of the sanscrit language" (1805). Hänen
intial. kirjallisuutta ja historiaa koskevat tut-

kielmansa ovat julkai.?tuina kokoelmassa „Mis-

cellaneous essays" (1837, 2 osaa; uusi painos,

jossa myös C:n elämäkerta, 187.3, 3 osaa).

Colenso [k3le'nzouJ. John William (1814-

S3), engl. teologi, tuli 1853 Xatalin piispaksi

EteUi-.Vfrikassa. Täällä hän innokkaasti harra.sti

zululähetystä; hän käänsi U:n T:n (1876) zulun
kielelle, jo ennen julkaistuaan mainitun kielen

kieliopin (1859) ja sanakirjan (1861). Kiihko,

minkä C. herätti .,St. Paul's Epistle to the Ro-
mans" (1861) nimisessä teoksessaan evUtessänsä

helvetinrangaistusten iäisyyden, nousi huip-

puunsa hänen julkaistuansa ,,The Pentateuch
and the Book of Joshua critically examined"
(1862 seur.). jossa hän epäili Mooseksen kirjain

ailoperäisyyttä ja historiallisuutta; C. kutsut-

tiin Englantiin vastaamaan puolestansa, ja viime-

mainittu teos julistettiin harhaoppiseksi. Etelä-

.\frikassakin oli pantu toimeen tutkinto häntä
vastaan: piispojen kokous havaitsi hänet yhdek-
sässä kohdassa vääräoppiseksi ja tuomitsi hänet
virkansa menettäneeksi. Mutta C. vetosi ku-

ningattaren salaiseen neuvostoon, joka selitti

hänen viraltaanpanemisensa laittomaksi (1865).

C. pysyi siis virassaan kuolemaansa saakka.
— C. on myös julkaissut viseita matematiikan
opi)ikirjoja. [vrt. G. W. Co.k, „Life of J. W. C.,

bisliop of XataV, Lont. 1888]. Edv. St.

Coleoptera ks. Kovakuoriaiset.
Coleosporium ko. Ruostesienet.
Coleridge [koiilridij. Samuel Taylor

(1772-1834), cngl. runoilija ja kriitikko. Hänen
isänsii oli pappi, ja poikakin oli vakaumuksel-
taan uskonnollinen, vaikka hän nuorempana oli

äärimäisen radikaali ja vastusti dogmiuskoa.
Hänen ihanteensa oli Milton. Hän oli yksi koi-
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mfsta n. s. ..järvikoulun'' runoilijasta (lakis-

tista). joka nimi on heille annettu sen nojalla,

että lie kaikki viettivät osan elämästään Cum-
berlandin järvien rannoilla. Yhteistä heille oli

se, että he nuoruudessaan ihailivat Ranskan
vallankumouksen aatteita. C:n runoelmat ovat
haaveellisia kuvauksia täynnä hehkuvaa tun-
netta ja mystillistä luonnonihailua. C:n pää-
teokset ovat runoelmat „Christabel" ja „The
ancient mariner". Lisäksi on hänen runotuot-
teistaan mainittava romanssi ,,Genevieve", rajun
ylevä rapsodia ,,Fire, famine and slaughter" ja

draama „Remorse". Pienet runonsa hän on jul-

kaissut kolmena kokoelmana: „Juvenile poems",
,,Sibylline leaves" ja ..Miscellanous poems". Elä-
määnsä ja kirjallista toimintaansa C. on kuvan-
nut teoksessa ,,Biographical sketches of my lite-

rary life and opinions". C. tutki saksalaista
kirjallisuutta ja välitti sen tuntemusta englanti-

laisille. Hän käänsi Schilleriä englanniksi.

[C:n elämäkertoja ovat kirjoittaneet Gillman
(Lout. 1838), Traill (Lont. 1884), Brandl (Berl.

188Ö), Hall Caine (Lont. 1887); A. Swinburne,
,,Essays and studies" (Lont. 1888), Yarnall,
,,Wordsworth and the Coleridge" (New York
189!)). Coleridge-bibliografian julkaisi Shepherd
(Lout. 1001).] J. n-i.

Coleus, kasvisuku ; kauniisti kirjavalehtisiä
huulikukkaisia Aasian ja Afrikan kuumista
osista. C. Blumeista ja C. Buheristsi viljellään

useita muunnoksia koristuskasveina. Muutamilla
lajeilla on syötävät, tärkkelyksenpitoiset muku-
lat, esim. C. salagcnsis, jolle Togo-maan saksalai-

set uutisasukkaat ovat antaneet nimen „Salaga-
kartofTel", salagaperuna.

Colica ks. Ähky ja Koliikki.
Coliguy [injl'}, Gaspard de (1521-72),

r'h.itillon'in herra. Ranskan amiraali, hugenot-
tien johtajia, osoitti

jo nuorena suurta
urhoollisuutta Frans
I:n ja Henrik II:n

palveluksessa. Viime-
mainitun kuoltua
1559 C. kääntyi Cal-

vinin oppiin. Pian
alkavissa hugenotti-

sodissa C. oli uskon-
veljiensä pääjohtajia

ja Condfn kuoltua

(1569) yksin ylipääl-

likkönä. Ollen har-

taasti uskonnollinen

ja täynnä luotta-

musta asiansa oikeu-

teen hän osasi mitä

vaikeimmissa olosuhteissa ylläpitää taistelua.

C':n taitoa ja sitkeyttä oli hugenottien etupäässä

kiittäminen siitä, että he, vaikka monesti joutui-

vatkin tappiolle, kuitenkin aina osasivat rauhan-

teossa itselleen voittaa etuja. St. Germain'in rau-

han jälkeen 1570 C. lähti hoviin, missä hän ke-

hoitti Kaarle IX:tä sovinnolliseen sisäpolitiik-

kaan sekä sotaan Espanjaa vastaan. Kuninkaan
äiti, Katarina Medici, joka pelkäsi C:n kautta

menettävänsä vaikutusvaltansa, yhtyi nyt Gui-

se'ihin tuhotakseen hänet. Pariisin kadulla C:ta

haavoitti palkattu salamurhaaja. Tämän jälkeen

kuningatar, C:n ja hugenottien kostoa peljäten,

54. Painettu =',,09.

Coligny.

hartailla kehoituksillaan, joita Henrik Guise ja
kuninkaan veli Anjoun Henrik avustivat, sai

vihdoin heikon Kaarle IX:n toimeenpanemaan
Pärttylin yön verisaunan 24 p. elok. 1572. C.

surmattiin ensimäisten joukossa. Sekä johtaja-
kyvyn että mielenjalouden puolesta C. oli aikansa
etevimpiä miehiä. [Marcks, „Gaspard von C."

;

\Vhitehead, .,Caspard de C."] G. R.
Colima, järjestyksessä toinen Meksikon pie-

nimmistä valtioista Tyynen valtameren rannalla,
n. 19° pohj. lev., Nevado de C:n (alkuasukasten
Volcan de nieve, 4,450 m) ja Volcan de C:n
(3,940 m) eteläpuolella. Sen vuorista saadaan
runsaasti metalleja, metsistä hyvää puuainetta
ja väripuuta ja rantalaguuneista suolaa. Maan-
viljelystuotteista ovat tärkeimmät tupakka,
riisi, sokeri, kahvi, maissi ja turkinpippuri. —
2. Edellisen pääkaupunki, sen itäosassa, 20,698
as. (1900). Satamana Manzanillo, johon C:sta
johtaa rautatie. (V. v. F.)

Coliseo ks. Colosseum.
Colitis, paksunsuolen tulehdus.

Collanin rahasto ks. Collan, Torsten
Gustaf.

Collan-s u k u lienee kotoisin Savosta, jossa
sen vanhin tunnettu jäsen Claudius C o 1 1 a-

nus oli Pieksämäen kirkkoherrana (k. 1692).

Hänen jälkeläisensä 4:nnessä polvessa lääkäri ja

salaneuvos Alexander C. (s. 1819) , alempana
mainittujen Fabian ja Karl C:n veli, aateloitiin

1874 nimellä von Collan.
1. Torsten Gustaf C. (1815-69), lah-

joittaja, ylimetsänhoitaja Karjalassa, testament-
tasi kuollessaan Suom. kirj. seuralle rahaston
(nyk. 10,000 markkaa), jonka korot ovat käy-
tettävät Suomen historiantutkimuksen edistä-

miseksi.

2. Fabian C. (1817-51), tiedemies ja kir-

jailija, synt. Iisalmessa, tuli 1834 ylioppilaaksi,

1840 maisteriksi, 1844 Kuopion lukion lehtoriksi

ja rehtoriksi, 1850 filosotian apulaiseksi yliopis-

toon. Kotiseutunsa kansaiu>lämääu ja isänmaan
historiaan lämpimästi innostuneena hän julkaisi

JO ylioppilaana kirjoitelmia niistä aineista, ja

ajoi, tultuansa 1841 Helsingfors Morgonbladin
toimittajaksi, suomalaisuuden asiaa jo ennen
Saiman ilmestymistä. Tutkijana C. oli tarkka,

kiijailijana varsin monipuolinen, liikkuen histo-

rian, kielitieteen, filosofian, kaunokirjallisuuden

aloilla: hänen julkaisuistaan mainittakoon: .,De

reformationis in Fennia initiis" (1843) ; ,.Erik

Fleming, biografiskt utkast" (1845) ; „Finsk
spräklära I" (1847); ..De nntioru' ni'eessitatis

Hegeliana;" (1850).

[„Valda skrifter af

Fabian Collan", julk.

V. Vasenius.]

3. Karl C. (1828-

71), kirjailija ja sä-

veltäjä, synt. lisal

messa, tuli 1842 yli

oppilaaksi, 1850 mais-

teriksi. 1859 saksan

kielen lehtoriksi yli-

opistoon, 18G4 filoso-

fian tohtoriksi, 186G

yliopiston kirjaston

hoitajaksi. Viime-

mainitussa virassa K. rollnii.
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liäuellä oli suuria ansioita kirjaston järjestä-

misestä ajanmukaiselle kannalle. Kirjallisuu-

denhistorian tutkijana hän on julkaissut huo-
mattavat väitöskirjansa „öfversigt af Serviens
historiska folksänger" (1860), ja „Königinho£er
och Grunberger-handskriftcn" (ISbö). Kauno-
kirjallisella alalla hän esiintyi varsinkin runojen
ruotsintajana ; hänen huomattavin julkaisunsa

tällä alalla on Kalevalan täydellinen runomit-
tainen ruotsinnos, joka ilmestyi kahtena osana
lS(i4 ja 1868. C. oli myöskin varhaisimpia
kansanlaulujen keräilijöitä maassamme („Vali-

tuita Suomalaisia kansanlauluja", I ja III, 1854-

55). Hänen omissa sävellyksissään tuntuu jon-

kun verran kansanlaulun vaikutusta ; yksinker-
taisen, sydämellisen .sävyn.sä kautta ne ovat
aikoinaan päässeet laajaan käytäntöön Suomen
sivistyneissä kodeissa. Yleisiksi kansallisiksi

lauluiksi ovat tulleet ,,Vaasan marssi" ja .,Savo-

laisen laulu", n.änen vaikutuksensa versovaan
suomalaiseen sävcltaidehairastukseen on epäile-

mättä ollut var.sin tuntuva. Naimisissa hän oli

Maria Margaretha Paciuksen (s. 1845)

kanssa, joka opiskeltuaan ulkomailla laulua on
toiminut (v:sta 1874) laulunopettajana Helsin-

gissä sekä esiintynyt menestyksellä konserteissa

sekä kotimaassa että ulkomailla. A'. G. (I. K.)
Collanius [u'-], -^ b r a h a m ks. Kolia-

n i u .».

Collapsus (nilat. < coHä'6or = vajota, vaipua),

äkillinen ruumiin voimain väheneminen; sydämen
c, sydämen äkillinen heikontuminen, tila, jossa

elämä saattaa olla uhattuna ja kuolema usein

on seurauksena. C. tapahtuu äkillisis.sä taudeissa

ja myrkytyksissä, joskus myöskin äkkiarvaa-
matta pitkällisissäkin taudintiloissa ja näennäi-

sesti tyydyttävän ruumiillisen voimaintilan valli-

tessa. M. OH.
Colle (ransk. < coUer = liimata), biljardi-

pelissä: hyvin lähellä „vallia" oleva tai aivan
kiinni siinä. — C o 1 1 ^-s y s ä y s, sysäys, jonka
avulla vallin vieressä oleva pallo siirretään pai-

knltuan.

CoUectivum [i] (lat.) ks. Kollektiivi-
nen.
CoUega [-e'-] ks. K o 1 1 e e g a.

College [koJidiJ (en'^\. < lat. colWgium,'ks.t.)

,

oik. yhteisillä velvollisuuksilla ja oikeuksilla

varustettujen henkilöiden järjestetty yhdyskunta.
1. Maaomaisuutta omistavat itsenäiset, rikkaat
jMidyskunnat Englannin Oxfordin (ks. t.) ja

Cambridgen (ks. t.) „vanhoissa" yliopistoissa.

Xe perustettiin alkuaan köyhiä ylio])pilaita var-

ten ja tarjoavat jiisenilleen (ylioppilaille ja

alemmille opettajille) asunnon, ravinnon ja ope-

tuksen, joka osaksi tarkoittaa yleissivistystä

osnksi valmistusta yliopiston professorien edessä

suoritettavia tutkintoja varten: lisäksi kuuluvat
yhtei.selämän ohjelmaan keskustelut, urheilu

y. m. Ennen vanhaan olli eollegein elämällä
luostariinainen leima. C:n johtajana on rehtori

(head t. master t. prineipal t. \varden j. n. e.)

ja opettajina n. s. fellows (dosentit). Useilla

collegeilla on komeat, rakennustaiteellisesti huo-
mattavat rakennukset, oma kappeli, kirjasto,

omat museot ja puistot. — 2. Yliopisto, jossa

on vain yksi college (esim. Dublinissa, „Trinity
college"). — 3. Yleinen englanninkielinen nimi-
tys laitoksille, jotka antavat akateniiallista ope-

tusta. University college on korkeakoulu, joka
antaa akateniiallista opetusta saamatta toimeen-
pauna tutkinnolta ja jakaa oppiarvoja. Uudet
Englannin yliopistot (Manchesterin, Liverpoolin,
Birminghamin y. m.) ovat kehittyneet tällai-

sista ,,university collegeista". Naisia varten
on olemassa erikoisia eollegeja. — 4. Amerii-
kassa käytetty nimitys, joka tarkoittaa yli-

opistoa, joko varsinaista tai ylemmän koulun ja

yliopiston välillä olevaa korkeakoulua. — 5. Usei-
den Englannin ja Pohjois-Ameriikan ammatti-
koulujen ja opetuslaitosten (pappis-, eläin-

lääkäri-, taiteilija- y. ra. opistojen) nimitys. —
6. Nimitys, jota Englannissa käytetään eräistä

yleisistä ylemmistä oppilaitoksista, jotka ovat
etupäässä perustetut maksutonta opetusta varten
ja alkuaan kirkolliselle pohjalle sekä muuten
ovat samaa laatua kuin n. s. .,public schools".

Niissä oppilaat ovat sisäoppilaina. Vapaapaik-
koja on kyllä vieläkin, mutta etupäässä niissä

nykyään käy ylhäisön lapsia. — 7. Eräiden
englantilaisten oppineiden seurojen nimitys. —
8. Kakennusryhmä, jossa on yllämainitunlainen
opitushiitos tai seura.

College [-le'z] (ransk. < lat. colle'gium ks. t.),

Ran.skassa ja Belgiassa käytetty nimitys ylem-
mistä oppilaitoksista, jotka vastaavat meidän
maamme lyseoita. Ne ovat joko kunnallisia tai

aivan yksityisiä kouluja, nauttien kumminkin
ainakin osittain valtion kannatu.sta. CoUöge-
oppilaitoksia on Ranskassa kahta lajia: täydel-

lisiä (colldycn de plein exercise), jotka valmis-

tavat oppilaita ylioppilastutkintoon, jakautuen
3'läasteilla kahteen osastoon (scctions), huma-
nistiseen ja matemaattis-luonnontieteelliseen,

sekä jonkinlaisia keskikouluja (petils colUgcs).

Myöskin ylemmistä tyttökouluista käytetääa
samaa nimitystä: colUges de jevnes filles.

O. M-e.

College de France f-le'z da fräs] (ransk.,

oik. ,,Ranskan oppilaitos"), korkeakoulu Parii-

sissa, jonka kuningas Frans I perusti Bud6n
kehoituksesta 1529. Laitoksessa on tätä nykyä,
yli 40 professoria ja pidetään luennolta sekä
humanistisissa tieteissä että luonnontieteissä.

Luennot ovat maksuttomat ja kaikille vapaat.

Tutkintoja ei laitoksessa toimeenpanna. Var-
hemmin oli laitoksen nimenä ,,CoIl6ge du roi"

tai „Collfgo royal". [Lefranc, „Histoire du Col-

lege de France" (1892).]

Collegia pontificia [-C- -fi'-] (lat.) , opetus-

laitokset, joissa valmistetaan roomalaiskatolisia

lähetyssaarnaajia lähetettäviksi työhön ei-kato-

lisiin kristittyihin maihin. Vanhimman, Colle-

gium germanicuraMn, perusti 1552 Roomassa Ig-

natius Loyola tiaksaan lähetettäviä työntekijöitä

varten, ja se on ollut mallina muille saman-
laisille laitoksille. Muodollisesti se on yliopisto,

mutta on itse asiassa enemmän luostarikoulun

kaltainen. Pian perustettiin useita samanlaisia
kouluja: kreikkalainen 1577, englantilainen 1579'

ja unkarilainen, joka yhdistettiin saksalaiseen

1584, y. m. V. 1621 Urbanus VIII perusti kou-

lun „Collogium urbanum de propaganda fide"-

Myös Wieniin, Praagiin, Napoliin, Pariisiin on

tällaisia laitoksia perustettu. Nykyään ne ovat
kaikki riipjuivaisia kongregatsionista ,,de propa-
ganda fide".

Collegium [e] (lat.), virkatoveruus, mää-
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rätyn tehtäviiu yhteen liittämien henkilöiden
(coUegiE) yhteys, esim. roomalaisten collegium
praitorum, c. tribunorum. Keskiajalla e. tuli

merkitsemään opiskeluhuoneistoa, varsinkin yli-

opistojen yhteydessä olevia rakennuksia, joissa

opettajat ja ylioppilaat saivat asunnon. Nykyi-
sin f. merkitsee myöskin luentokurssia. Lause-
parsi „tres laciunt collegium" tarkoittaa opet-

tajan velvollisuutta luennoida, vaikka vain kaksi
kuulijaa on saapuvilla, vrt. Kolleegiumi.
Collegium canonicorum [-i'- -ö'r-] (lat.)

,

tuomiokapitulin vanha latinainen nimitys.
CoUeg^ium g^ermanicum. [-e'- -ä'-], oppilaitos

Roomassa, ks. Collegia pontificia.
Collegium illustre [-e'- -it'-] 1. Collegium

regium, oppilaitos, joka ritariston ja aatelin

päätöksestä avattiin Tukholmassa 1626 ja oli

aiottu yksinomaan aateliston poikia varten.

V. 1632 opiston toiminta lakkasi.

Collegium medicorum [-e'- -ö'-J 1. colle-
gium m e d i c u m. alkujansa muutamain yksi-

tyisten tukholmalaisten lääkärien peru.stama yh-

distys, jolle kuuink. kirjeellä 16 p:ltä toukok.

1663 oli myönnetty erinäisiä oikeuksia ja velvol-

lisuuksia niin hyvin „sen epäjärjestyksen pois-

tamiseksi ja torjumiseksi, joka rakkaassa isän-

maassamme vallitsee lääketieteen ja lääkäri-

toiminnan alalla" kuin kotimaisten lääkärien

aseman tukemiseksi ja yleisön turvaamiseksi

kaikenlaisten parantajain, leikkaajain ja lääke-

aineiden kaupustelijain ja valmistajain puoska-

roimista vastaan. Vähitellen kehittyi ja järjes-

tyi kuitenkin yhdistys, jolla aluksi oli ajan

hengen mukaisesti johonkin määrin ammatti-
kunnallinen leima, hallinnolliseksi virastoksi,

jonka tuli ,.hallita ja valvoa valtakunnan koko
lääkintälaitosta". Yhdistystä varten 1688 vah-

vistetussa uudessa ohjesäännössä eli ,.armollisesti

vahvistetussa lääkiutäasetuksessa kuninkaallista

collegium medicumia varten", jonka asetuksen

polijalla meidänkin maamme lääkintälaitos on

kehittynyt ja jossa lausutut periaatteet vielä-

kin ovat pääpiirteiltään voimassa. määritelUiiin

lähemmin collegiumin oikeudet tutkia ja laillis-

tuttaa maan tulevat lääkärit, valvoa m. m. ap-

teekki- ja kätilölaitosta, koettaa ehkäistä puoska-

roimista sekä toimia kulkutautien vastusta-

miseksi j. n. e.

Kun maamme oli yhteydestään Ruotsin kanssa

erotettu, määrättiin maahamme erityinen halli-

tus lääkintäasioita varten ja tälle „collegium

medicumille", jota varten ohjesääntö vahvistet-

tiin 1816, uskottiin ,.maan lääkintäasian hoito

ja valvonta niiden perusteiden mukaan, jotka

voimassa olevain asetusten nojalla ovat Ruotsin

collegium medicumia — — — varten voimassa

ja vahvistetut". V. 1830 muutettiin colleg. medi-

cum „ylihallitukseksi lääkintälaitosta varten" ja

1878 . ,Suomen lääkintähallitukseksi". A. K-s.

Collegiunx raumense [e'- -e'-], Rauman fran-

siskaaniluostarin latinalainen nimitys. Se ei

ollut, kuten H. Spegel y. m. (myöhäiseramätkin)

historioitsijat väittävät, mikään oppilaitos, joka

muka olisi ollut luostarin yhteydessä. [K. A.

Bomansson, „Hvad betecknar „Collegium Rau-
mense" (Hist. Ark. VI).]

Collemaceae ks. Jäkälät.
CoUett [-e'-], Jacobine Camilla (1813-

95), o. s. Wergeland, norj. kirjailijatar, ru-

noilija Henrik ^Vergelandin (ks. t.) sisar, herätti
paljon huomiota jo ensimäisellä, vakavasti ja

rohkeasti kirjoitetulla ,,Amtmandens dotre" ro-

maanillaan (1855), jossa hän terävästi ja sääli-

mättä arvostelee yhteiskunnallisia oloja, vieläpä
itse avioliittoakin (kirjasta ilmestyi Norjassa
uusi painos vielä 1897). C:n muista julkaisuista
ovat mainittavat: „Fort8ellinger" (1861), mesta-
rilliset elämäkerralliset kertomukset ,.1 de lange
naetter" (1863), „Sidste blad" (3 o.saa, 1868-73),
,.Fra de stummes leir", „JIod strommen", I-IT

(1879-85). C, jota pidetään Norjan etevimpänä
kirjailijattarena, oli naisasian innokkaimpia ja

taitavimpia puoltajia maassansa. V. 1892-94 il-

mestyivät C:n kootut teokset S niteessä. [Clara
Bergsoe, „Camilla Collett, et liv.sbillede".]

2. Robert C. (s. 1842), norj. eläintieteilijä,

edellisen poika, eläint. professori Kristiaaniassa
1884. Hänen tieteelliset teoksensa käsittelevät

etupäässä erinäisiä selkärankaisten luokkia, var-

sinkin Norjan kalastoa ja linnustoa: „Norges
fugle og deres geografiske udbredelse i landet"
(1868, Forhandl. i Chra videnskabsselskab) ja

„Norges fiske" (1874. 3 täydennysosaa 1879-1905).

C':n etevistä yleistajuisista teoksista mainitta-
koon „Fugleliv i det arktiske Norge" (uusi pain.

1907). Kristiaanian museon arvokkaat luuran-
koiskokoelmat ovat hänen järjestämänsä ja suu-

reksi osaksi hänen keräämänsä.
Colliander-s u k u on peräisin Ruotsin Smä-

landista ja tavataan Suomessa 1600-liivun alku-
puolelta saakka. Otto Immanuel C.

(s. 1848), piisjia; ylioppilas 1867, teol. tohtori

1881, käytännöllisen teologian professori 1883;

nimitettiin Kuopion hiippakunnan piispaksi

1897, Savonlinnan hiippakunnan piispaksi 1899.

C:n erikoisala on ollut hymnologia (julkaissut

,.Evangelisk-luthersk hymnologi", 1880) ja var-

sinkin kirkkomusiikki : hän on ollut puheen-
johtajana 1S86 asetetussa koraalikomiteassa,

jonka työn tuloksena koraalikirja 1897 valmistui

(C.n ja R. Faltinin yhteistyötä) ; periaatteitaan

C. selvitti kirjassa ..Ky-^ymys uudesta koraali-

kirjasta Suomen kirkolle" (1898). Näiden mu-
kaisesti toimitettu, nyt suureksi osaksi myös
rytmillisiä sävelmiä sisältävä iiusi koraali-virsi-

kirjan mallipainos, ynnä tähän liittyvä koraali-

kirja ilmestyi 1904, sen komitean toimesta, joiik;i

kirkolliskokous 1898 oli asettanut, ja jonka
puheenjohtajana C. myös toimi. Muista C:n
julkaisuista mainittakoon „Grunddragen af det

bibliska kyrkobegreppet" (1882), „Suomen kir-

kon evankeliuraitekstien selityksiä" (1891-02:

keskeneräiseksi jäänyt) : laajasuuntainen per-

soonahistoriallinen teos ..Suomen kirkon paimen-
muisto 19:n vuosisadan alu.sta nykyaikaan" (v:sta

1908).

Collie ks. Koira.
Collier [koli3]. -lohn Payne (1789-1880)

,

engl. kirjallisuushistorioitsija. Hänen pääteok-

sensa on .,History of english dramatic poetry'*

(Lond. 1831, 3 nid.).

Collin /-»'-/, Anders (17541 «.'^O) , ruots.

mystikko, tuli 1771 Tukholmaan, jossa kohosi

sukankutojankisälliksi. Täällä hän mieltyi Tol-

stadiuksen kirjoihin, mutta liittyi pian Jakob
Böhmen (ks. t.) „sisäistä kristinuskoa" vaativiin

aatteisiin, joita ryhtyi esittämään pitämissään

kokouksissa (konventikkeleissa) vaatien samalla
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elämän siveellistä puhtautta ja kuuliaisuutta

esivaltaa kohtaan. V. 1789 hän lausui halua-

vansa nauttia ehtoollista kirkossa ja moitti

,.heränneitä" eriseuraisuudesta (separatismista).

Gtsta tuli henkinen johtaja lukuisalle joukolle

hänen hengenheimolaisiaan (colliniaaneja) sekä

Ruotsista että myöskin Suomesta. Suuri osa

hänen suomalaisille ystävilleen kirjoittamiaan

kirjeitä v:i!ta 1783-98 on näiden suomeksi kään-

täminä tallella. Useat ylhäiset tukholmalaiset ky-

syivät Ctlta neuvoa hengellisissä asioissa. Kerro-

taanpa Kustaa Illmkin tuntemattomana käy-

neen hänen kokouksissaan ja kysyneen neuvoa
uskonnonmuutoksesta, josta C. häntä varoitti.

Herttua Kaarle nimitti C;n hovikirjastonhoita-

jaksi. Viimeiset 19 vuotta C:n kerrotaan eläneen

la.stenopettamisella.

Collin, Chris t on Christian Dreyer
(s. 18.57). norj. kirjallisuushistorioitsija, kotoisin

Trondhjemista. Oleskeltuaan yliopistolukujensa

jälkeen n. viisi vuotta Englannissa ja Ranskassa
kirjallishistoriallisia tutkimuksia harjoittamassa

hän tuli 1895 eurooppalaisen kirjallisuuden dosen-

tiksi. C:n pääteos on perusteellinen Björnstjerne

Björnsonin elämäkerta (1902-07, I-II). Hän on
tutkimuksissaan m. m. käsitellyt englannin kir-

jallisuutta, etenkin Shakespearea.
Collin, Johan Gabriel (1794-1879) , ruots.

lääkäri ja kirjailija, on julkaissut lääkeopillisia

ja historiallisia teoksia, m. m. ,,Lefnadsteck-

niugar öfver de utmärktare personerna under
krigct emot Ryssland ären 1808 och 1809"

(1861-62).

CoUings [kolliiz], .Jesse (s. 1831), engl.

sosiaalipolitikko. tuli 1S66 erään Birminghamissa
olevan suuren kauppahuoneen johtajaksi ; liittyi

läheisesti Jos. Ciiamberlainiin toimien hänen
kanssaan innokkaasti kunnallisten uudistusten

aikaansaamiseksi; oli 1878-79 Birminghamin por-

mestarina (mayorina). C. oli myöskin johtavia

miehiä 1S6S perustetussa „Nationat education

league" yhdistyksessä, joka ajoi perille v:n 1870

lain pakollisesta kansanopetuksesta. 1870-luvulla

liän otti osaa „Agricultural labourers' union"
Iiilon perustamiseen, ja tultuaan 1880 valituksi

aliluionceseon hän siellä erityisesti harrasti tämän
liiton ohjelman totiMittamista; oman maan hank-

kimista pienille eläjille. V. 1887 hän sai hyväk-

sytyksi lain (allotments act) pienten vuokralle

annettavain palstatilain perustamisesta ja 1892

n. s. small holdings aet'in. jonka tarkoituksena

on itsevaraison talonpoikaissäädyn uudelleen

eloon herättäminen Englannissa. V. 1886 C.
joka ei hyväk.synyt Gladstonen Irlannin-politiik-

kaa, siirtyi unionistien puolueeseen. Kun hänen
tiiman johdosta täytyi erota „Agricultural labou-

rers' union"isla, perusti hän s. v. samanlaisen

yhdistyksen nimellä „Rural labourers' league",

jonka puhoeiijohta)ana hän on. Vv. 1895-1902

C. oli si.säasiain alivaltiosihteerinä Salisburyn
ministeri.stössä. J. F.

Collins [köHnz], \V i 1 1 i a m W i 1 k i e (1824-

80), engl. novellisti, ou etupäässä sensatsioni-

kirjailija ja rikosromaanien kirjoittaja. Ilänen
tutiuetuiminat kirjansa ovat: ,,The woman in

\vhite" (ISOd; suomennettuna ,,Valkopukuinen
nainen"), „.\rmadale" (1864), „Moonstone"(1867 ;

suonu^nnettuna „Kuoleraankivi'") , „The new
Magdalen" (1873). C:n draamat .,The frozen

deep"" (1857) ja ,,Light house" olivat lontoolaisia

kassakappaleita. [E. v. Wolzogen, „Wilkie Col-

lins", 1885.]

Collinson [kolinsanj, Sir Richard (1811-

83), engl. merenkulkija, myöhemmin amiraali,

johti Enterprise laivalla retkikuntaa, jonka tar-

koituksena oli Franklinin etsiminen. C. saapui,

kulkien Bcringin-salmen kautta, Prince of Wales-
salmelle ja talvehti kolme kertaa arktisessa

Ameriikassa. Hän kirjoitti kertomuksen Martin
Forbisherin vv. 1576-78 tekemästä 3;sta ret-

kestä. C:n veli taasen julkaisi hänen Enter-

prisellä laatimansa päiväkirjan.

CoUocalia ks. S a 1 a n g a a n i.

Collodium ks. K o 1 1 o d i u m i.

Colloquium [-U/-] (lat. mon. colloquia), kes-

kustelu. Tällä sanalla tarkoitettiin keskiajalla

etupäässä koululaisten väitösharjoituksia. Uskon-
puhdistuksen aikana ja sen jälkeen e. merkitsi

arvossapidettyjen eri puoluetta tai mielipidettä

olevien jumaluusoppineiden välistä uskonnollista

kokousta.
Colloredo f-c'-], vanha ja laajalle levinnyt itä-

valt. aatelissuku, Friaulista kotoisin, jossa se

mainitaan jo 1302. Sen jäsenistä oli R u d o 1 f G.

(1585-1657) kolmikymmenvuotisessa sodassa kei-

sarin sotapäälliköitä, oli osallisena Wallensteinin

murhassa, korotettiin sotamarsalkaksi ja puolusti

1648 urhoollisesti Praagia ruotsalaisia vastaan.

CoUot d' Herbois fkolin' derhuä'], Jean Ma-
rie (1750-96). ransk. vallankumousmies, antau-

tui ensin näyttelijäksi, kierteli seurueineen

Ranskaa ja naapurimaita sekä kirjoitteli näytel-

miä, joista eräillä oli hyväkin menestys. 1789

C. asettui asumaan Pariisiin ja tuli, oltuaan

ennen puhdasverinen monarkisti, jäseneksi jako

biinien klubiin, jolta hän 1791 sai palkinnon
kuuluisasta kirjasestaan „Almanach du p6re

GC^rard pour 1792". Päästyään erittäinkin

muutamien puheittensa ja tointensa johdosta

kansan suosioon ja otettuaan vaikuttavasti osaa

elok. 10 p:än kapinaan 1792 C. tuli oikeusminis-

teri Danton'in „neuvonant.ajaksi" ja Pariisin

edustajaksi kansalliskonventtiin. Hän oli nyt
nopeasti kehittynyt äärimäi.seksi vasemmistolai-

seksi. Hänen ehdotuksestaan konventti yksi-

mielisesti päätti hävittää kuninkuuden, hän oli

myös girondistien kiihkeimpiä vastustajia ja

Ludvik XVI:n kohtaloa ratkaistaessa hän äänesti

mestauttamista. Kesäk. 13 p. 1793 C. tuli kon-

ventin presidentiksi ja vaikutti sitten usein rat-

kaisevalla tavalla sen jyrkkiin päätöksiin; kon-

ventin komissaarina hän häikäilemättömän jul-

masti toimi Lyonin kapinan kukistamiseksi.

Yhteishyvän valiokunnan jiiseneksi valittuna C.

aluksi kuului h<^bertisteihin, mutta liittyi sitten

Hol>espierren ryhmään ; kun tämä kuitenkin, C:n
nauttimaa suurta kansansuosiota peläten, päätti

raivata hiinet tieltä, yhtyi C. siihen salaliittoon,

jonka toimesta Robespierre joutui mestauslavalle

(heinäk. 28 p. 1794). Yhdessä muiden hirmu-
vallan voima.ssa pitäjäin kanssa C:kin kuitenkin
pian sen jälkeen kukistui. Jo syysk. 1 p. 1794

C:n oli pakko erota yhteishyvän valiokunnasta
ja raaali.sk. 2 p. 1795 hänet vangittiin sekä vie-

tiin sitten Guyanaan. K. B.dt.

Collum (lat.), kaula; käytetään anatomiassa
merkitsemään myöskin muita hoikkia osia, esim.

c. u t e r i, emän kaula.
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Colobus ks. G u e r e t s a.

Colocasia ks. T a r r o.

Cologne [kolo'nj], Kölnin ransk. nimi.

Coloma j-lo'-], Lnis (s. ISöl), esp. kirjailija,

kuuluu jesuiittain veljeskuntaan, johon meni
hengenvaarassa oltuaan ja siitä pelastuttuaan.

Julkaistuaan aluksi pieniä, sisällykseltään opet-

tavaisia kertomuksia, hän 40 vuoden vanhana
kirjoitti teoksen .jPequeiieres", joka herätti Es-

panjassa tavatonta huomiota, siinä kun terä-

vä.sti — joskin samalla yksipuolisesti — kuva-
taan Madridin korkeimpien piirien elämää.

Kirja sai osakseen sekä ihailua että myöskin
vihaa. Hänen muista teoksistaan mainittakoon
romaani „Por un piojo" ja sarja kertomuksia
lapsille „Cuentos para niuos". C. on sitä paitsi

esiintynyt teräväkynäisenä katolisena sanoraa-

lehtimiehenä ja kirjoittanut 18:nnen vuosis. filo-

sofien ja runoilijain elämäkertoja.

Colomb [koulom], Philip Howard (1831-

99), engl. amiraali, otti osaa useihin meriretkiin,

oli m. m. mukana Viaporin pommituksessa 1855,

keksi 1861 vieläkin käytännössä olevan vilkku-

signaalijärjestelmän; erosi vakinaisesta palve-

luksesta 1886; ylennettiin 1892 vara-amiraaliksi.

C, jota pidettiin auktoriteettina laivastostrate-

gian alalla, on julkaissut useita huomattavia

teoksia, m. m. käänteentekevän teoksen „Naval

uarfare: its rnling prineipe and practiee" (1891).

Colombaczin mäkärä [-haisin] (Simiilia Co-

lomiaczeiisis), 2-2,5 mm pitkä kaksisiipinen, joka

esiintyy alisen Tonavan rantamilla usein todelli-

sena maanvaivana. Vain naaraksella on pistävät

ja impvät suuosat. Pohjois- ja koillistuulilla mä-
kärät ajautuvat äärettömissä laumoissa Serbiaan,

jossa nautaeläimiä vuosittain menehtyy 2 milj.

mk arvosta niiden tuskistuttavista, myrkyllisistä

pistoista. Naaras laskee keskim. 5,000-10,000

yhteisen hyytelön ympäröimää munaa pieniin

puroihin ja vesisuoniin, joissa sitten toukat edel-

leen kehittyvät. V. 8-s.

Colombia f-lo'-], virallisesti La Repflbliea
de C, tasavalta Etelä-Ameriikassa, ks. K o 1 u m-

b i a.

Colombo [-o'm-], Christophoro (it.) ks.

K o 1 u m b u s.

Colon, paksusuoli, se osa suolta, joka jatkuu

umpisuolesta peräsuoleen, vrt. Suoli.
Colon ( A s p i n w a 1 1) , kaupunki Panaman

tasavallassa, n. 10.000 as.; Panaman-radan loppu-

kohta ; harjoittaa suurta banaanien kauppaa ja

vilkasta laivaliikettä Euroopan ja Pohjois-Ame-

riikan kanssa.

Colon [-o'n], C r i s t o b a 1 (esp.) ks. K o-

1 u m li n s.

Colonel ['•'l] (ran.sk.). 1. Eversti. — 2. Peti-

tin ja nonpareillen välinen kirjasinlaji, jonka

keilinmitta on 7 typografista pistettä.

Colonia f-lö'-] (lat.), kolonia, uutisasutus;

esiintyy useissa muinaisroomalaisissa nimissä.

Colonna l-lo'-J, it. aatelissuku, joka on tullut

tunnetuksi varsinkin Rooman kaupungin keski-

aikaisessa historiassa. Tämä mahtava suku kuu-

lui gliibelliinien puolueeseen ja kävi kiivaita

taisteluja guelfiläistä Orsini-sukua vastaan.

Siitä on lähtenyt yksi paavi (Martin V), monta
kardinaalia, sotilasta ja kirjailijaa. Sen jäseniji

oli m. m. Sciarra C, joka yhdessä Ranskan
kuninkaan Filip lV:n lähettiläiin Nogarefn

kanssa otti paavi Bonifacius VIII:n vangiksi

.'\nagni'ssa 1303. Roomassa suvun hallussa on
ollut kuuluisa Palazzo Colonna. joka on
tunnettu komeasta taulukokoelmastaan ja iha-

nasta puistostaan.

Vittoria C. (1492-1547), Pescaran
markiisitar, kuuluisa it. runoilijatar. Jo
lapsena hänet kihlattiin Pescaran markiisille,

Ferrante d'Avalokselle, jonka kanssa meni naimi-

siin 1509. C. rakasti hellästi miestään saavutta-

matta vastarakkautta. Mies kuoli 1525 ; C. suri

häntä syvästi ja lauloi hänen ylistystään ru-

noissaan. V:sta 1544 alkaen hän eli Roomassa.
Mitä herttaisin ystävyyden suhde vallitsi hänen
ja Michelangelon välillä, joka myös ylisti häntä

runoissaan. C':n sonetit ovat enimmäkseen us-

konnollista laatua. Niiden ensim. painos: „Rime"
(Parma 1538). V. C:n kirjeenvaihdon julkaisivat

Ferrero ja Miiller (Torino 1889) : sen täydensi

Tordi (Torino 1892). [A. v. Reumont „Vittoria

Colonna (Freib. 1881) ; Zumbini, „Studi di let-

teratura italiana" (Fir. 1894) : Mazzone, „Vitto-

ria C, e 11 suo conzoniere" (Marsala 1897) ;

Tordi „I1 codice delle rime di V. C. j. n. e."

(Pistoja, 1900).] ./. n-l.

Colonne [-o'nJ, I5 d o u a r d (oik. Judas),
(s. 1838), ransk. orkesterinjohtaja: perusti 1873

kuuluisan konserttilavoksensa Pariisiin, edisti

pontevasti Berliozin sävellysten tunnetuksi saa-

mista, johti 1878 maailmannäyttelyn virallisia

konsertteja. l- K^

Colorado, Ameriikan jokia. 1. Läntinen
C. [kolarädou], Yhdysvaltojen länsiosassa, syn-

tyy kahdesta lähdejoesta Green- ja Grand-
Riveristä, joista edellinen tulee Wind River-

vuorilta ja virtaa etelää kohti ja jälkimäinen

Colorado- I. Front Range-vuorilta virraten län-

teen päin. Yhtyneistä joista .syntyneen joen

nimi on C. Se virtaa nyt Utahin ja Arizonan
valtioitten kautta, mutta saatuansa Gilan lisä-

joen se siirtyy Meksikon alueelle ja laskee

Kalifornian-lähteen. Sekä C. että sen lähdejoet

virtaavat pitkät matkat (n. 480 km) jopa 1,800 m
syvien, paikoittain melkein luoksepääsemättö-

mien canon- I. rotkolaaksojen (ks. C a n o n s)

läpi, jotka ne ovat uurtaneet vaakasuorista ker-

rostumista muodostuneeseen ylätasankoon. .Toen

pituus (Green Riverin lähteiltä suulle) <.;i n.

3,000 km , jokialue n. 600,000 km=. Alajuoksu on

liikenteelle sopimaton joen suupuolella esiinty-

vien tulvavuoksien tähden. — 2. Itäinen C,
suurimpia jokia Texasin valtiossa Yhdysvalloissa,

alkaa Llano Estacadolla ja laskee, virraten Au-

stinin kaupungin ohi, mihin asti se on purjelidus-

kelpoiuen, Meksikon-lähteen. Pituus n. 1.450 kra,

jokialue n. 107,000 knr. — 3. Eteläinen C,
joki Argentiinassa, alkaa Rio Grande nimisenä

Kordillieereiltä, lähellä Chilen rajaa ja virtaa

vuorten itäisten haarojen läpi Pampakselle.

Täältä sen nimi on Rio C. Se laskee .\tlantin

valtamereen kahdella suuhaaralla Bahia Blancan
eteläpuolella. N. 1,300 km pitkä. W. B-m.

Colorado [hol3rä'dou] (lyh. Col.), valtio

"\'lidysvaltojen länsiosassa Utahin, Wyomingin,
Nebraskan, Oklahoman ja New Mexicon val-

tioitten välissä, 269,214 km^ Luonteensa puo-

lesta C. voidaan jakaa kolmeen osaan: itä-,

keski- ja länsiosaan. Itäosa on pääasiallisesti

puutonta, lakeata, erämaantapaista ylänköpree-
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riaa (pliiins). Tämän länsipuolella on kapea,

40-80 km:n levyinen, malmi- ja vesirikas. yleensä

bedelmällinen, mutta varsinkin laitumeksi kel-

paava maa-alue. Tähän liittyvä Kalliovuoriin

kuuluva, syvien jokilaaksojen ja kuilujen paloit-

telema jyrkkärinteinen vuorimaa huippuineen

täyttää valtion koko länsiosan. Huipuista ko-

hoaa enemmän kuin 100 yli 4.000 m meren-
pinnasta. Solat sijait.sevat korkealla, mutta ovat

tärkeitä liikeväyliä; niitten kautta käy rauta-

ja maanteitä. Korkein huippu, Blanca Peak, on
4,386 m yi. mcrenp. Vuorten väliset ylätasangot,

n. s. parks, ovat pääasiallisesti arontapaisia Artc-

Jrttsio-pensaikkoineen („sagebrush")
,
paikoittain

kasvaa niillä myös mahtavaa havumetsää ; ne
ovat usein vanhaa järvenpohjaa. Ilmanala on
kuiva, terveellinen, talvisin kylmä, kesäisin kuu-
manlainen: keskilämpö 9,7°; korkein lämpö-
määrä + 38°, alhaisin — 34°. — Valtion asukas-

luku on suuresti kohonnut: 615,517 (1906) ; v.

1880 .se ei edes noussut 200,000:een. Huolimatta
kuivasta ja kuumasta ilmanalasta viljellään ala-

vammilla paikoilla keinotekoisen kastelemisen
avulla vehnää, maissia, kauraa, perunoita ja

sokerijuurikkaita. — Siiiojenhoito on tärkeä.

Vuorityö tuottaa kultaa vuosittain yli 25 milj.

dollarin arvosta, siis enemmän kuin mikään muu
Ylidysvaltojeu valtio; lisäksi hopeata, kivihiiltä,

vuoriöljyä, vaskea, lyijyä, rautaa, sinkkiä, se-

menttiä, rakennuskiveä y. m., kaikkiaan yli 59

milj. dollarin arvosta vuodessa. Teollisuus on
keliittymässä. sokeriteollisuus on nykyään tär-

kein : myöskin vuori-, mylly-, kone- ja rautatie-

vaunuteoUisuus sekä vientiteurastus ovat huo-
mattavat. Kautateit.ten pituus n. 8,000 km;
monta suurenmoista vuorirataa. Hallitusta joh-

tavat kuvernööri, 35-jäseninen valtionsenaatti ja

65 jäseninen edustajahuone. O. lähettää liitto-

kongressiin 2 senaattoria ja 2 edustajaa. Pää-
kaupunki on Denver. — Siirtyminen C:oon
alkoi 1858, se tuli territoriksi 1861 ja liittotasa-

vallan valtioksi 1876. — Jo 1540 espanjalainen
Vaz(piez Toronado kävi näissä seuduissa ; J. Fre-

moiit tutki niitä 1842. Suuren kehityksensä C.

saavutti Kiilitornian kultakenttien löytämisen
jälkeen. 11'. S-m.
Colorado-kuoriainen (Chri/notnela decem-

linruta), n. 10 em pitkä nahkankeltainen kova-
kuoriainen, Ichtiterttu, jonka etuselässä on
11 mustaa täiplää ja peitinsiivissä 10 mustaa

Colorado-kuorinincn. n niuiiia. h_ t- ja i1 toukkia. >• kotelo.

pituusjuovaa. Pohjois-Ameriikassa sen toukat
tuottavat suurta vanliinkoa tuhoamalla peruna-
kasvia. Onneksi se ei vielä ole päässyt Euroop-
paan leviämään. l'. S-.s.

Coloradon erämaa, hedelmätön, lentohiekan,
suoliin ja niukan kasvullisuuden ])eittäniä, osaksi
merenp. alla (n. 90 m) oleva kuiva nuia-alue

länsipuolella Colorado-joen alajuoksua. Maa on
vanhaa merenpohjaa (merenlahti), joka, meren

vetäydyttyä takaisin, ensin on ollut suurena suola-

järvenä. Tämä on aikojen kuluessa pienentynyt,
vihdoin hävinnyt, jättäen jälkeensä vain suuret
suolakerrostumat, joista Saltouin luona olevat
ovat tärkeimmät. Colorado-joen tulviessa on
tänne joskus syntynyt matala järvi, Salton lake.

Coloradon ylätasanko, laaja, 2,000-2,500 m
yi. merenp. oleva pengerylätasanko Arizonan
valtiossa Yhdysvalloissa. Pohjoisessa sillä ei ole

varsinaista luonnollista rajaa, mutta etelässä sen
rinne la.skee äkkijyrkästi. Tämän nimenä on
ilogollon escarpment. vrt. Kalliovuoret.
Colorado Springs {kol3rä'dou sprirjzj, „Colo-

radon lähteet". Kalliovuorten juurella, ylä-

tasangolla sijaitseva kaupunki Coloradon val-

tiossa. Yhdysvalloissa; 25,861 as. (1904). C. S:llä

on erinomaisen ihana asema ; suurenmoinen näkö-
ala vuorille, joitten joukossa Pikes peak
kolioaa n. 4,300 m yi. merenp. Vuorirata ja

neljän rautatien risteyskohta. Kaupungissa on
college, kuuromykkäin- ja sokeainkoulu. Se
harjoittaa puutavarateollisuutta ja suurta karja-

kauppaa. Kuivan ja terveellisen ilmanalansa
takia paljon käytetty keuhkotautisten parannus-
paikka. Perustettu 1871 Denver- ja Kio-grande-
ratoja rakennettaessa ja kehittynyt nopeasti.

Läheisyydessä kivennäislähteitä (Manitou) sekä
Garden of the gods („jumalien puutarha").
Cheycnne caiions sekä Mouument park, kolme
viimemainittua omituisine vuoriniuodostumineen.
Colosseum [C-J (< \at. colo'ssus, it. Coliseo),

alkuaan .\ m p h i t h e a t r u m Fl a v i u m,
iniiinaiseM liooman suurin ja uhkein amfiteatteri

ffiS? ^IIMIIII-

t

Colosseum.

(ks. t.), keisari Vespasianuksen aloittama, val-

mistunut keisari Tituksen hallitusaikana 80

j. Kr. Soikionmuotoinen rakennus on pitkit-

täin mitattuna 188 m, poikittain 156 m sekä

48,s m korkea; katsomon eri riveille (podium
ja m a; 11 i a n u m ]) r i m u m, m. s e c ii n d u m
m. summum) mahtui kaikkiaan n. 50,000 kat-

sojaa, llkopuolelta C. on 4-kerroksinen ; ensi-

mäisen. toisen ja kolmannen kerroksen muodos-
tavat mahtavat holvit, 80 luvultaan, joita eri

kerroksissa erilaiset puolipylväät — doorilaiset,

joonilaiset ja korinttilaiset — reunustavat; nel-

jännen kerroksen ikkuna-aukoilla varustettua

seinämää koristavat litteät korinttilaiset pilas-

terit. Ylinnä sijaitsivat erilaiset kojeet au-

ringolta suojaavan verhon (vclarium) ohjaami-
seksi (ks. kuva p. 751). C:n näyttämön I. aree-

nan alla on joukko käytäviä ja kammioita,
koneistoa, petoeläinten häkkejä y. m. varten.
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Aina vanhan ajan loppuun C:ssa toimeenpantiin
eläin- ja gladiaattoritaisteluja. Keskiajalla C.

ajoittain oli linnoituksena ja sovellutettiin myö-

Colosseuni (sisiilta).

hemmin eri tarkoituksiin: sen kiviä käytettiin
vielä kauan myös uudella ajalla uusiin raken-
nuksiin. Vasta paavi Benedictus XlVin ajoilta

(1740-58) C:n hävitystä on koetettu tehokkaasti
estää. [H. Babucke, „Geschichte des Colosseums"
(Königsberg 1899).] K. J. U.
Colostrum (lat.) ks. P i h k a m a i t o.

Colt [knult], Samuel (1814-62), amer.
kivääritehtailija, keksi 1828 revolverin
(ks. t.). mutta sai vasta 1835 tilaisuuden perus-
taa tehtaan keksintöänsä varten. Tehdas lak-

kasi, mutta yritykseen ryhdyttiin jälleen, kun
hallitus Meksikon sotaa varten tilasi 1,000 revol-

veria.

Coluber ks. Tarhakäärme ja Käär-
meet.
Columba [-u'-]. Pyhä (k. 615), munkki ja

luostarienperustaja, syntyi 6:nnen vuosis. keski-

vaiheilla Irlannissa, josta hän n. v:n 590 tie-

noissa 12 seuralaisen kanssa lähti Galliaan ja

Burgundiin; tänne hän perusti Luxeuilin luos-

tarin, josta seitsemännellä vuosisadalla tuli

munkkilaisuutta ja kirkollista elämää uudista-
van liikkeen lähtökohta. Joxiduttuaan hovin
epäsuosioon C. 610 karkoitettiin Burgundista ja

päätyi vihdoin Italiaan; täällä hän perusti Treb-
bian varrelle Bobbion Iuo.starin, josta tuli tie-

teellisten ja kirjallisten harrastusten tyyssija.

C. kuoli Bobbiossa. Hänen kootut teoksensa jul-

kaisi Fleming 1667 nimellä ,,Collectanea sacra".

[Seebass, „Columba von Luxeuil" (1883).]

K. ö.

Columbarium [-ä'-] (lat. co?m' »n ha = kyyhky-
nen)

,
,,kyyhkyslakka", roomal. hautakammio,

jonka seinämissä oli rivittäin lukuisia pieniä

holvikkoja (loculi) hauta-astioita (ollee) varten.

Tavallisesti ylhäiset henkilöt rakensivat c;n or-

jilleen ja alaisilleen, eri yhdistykset taasen
jäsentensä tarpeeksi. Lukuisia c:eja on tavattu
eri paikoin Rooman ympärillä maan alta. —
Nyk. krematoreissa (ks. t.) c. on holvi, johon
uurnat asetetaan. ii. J. B.
Columbia [Ic3la'mbi3] 1. Oregon. Pohjois-

.'Vmeriikan joki, alkaa British Columbiassa, Kal-
liovuorten läntisiltä rinteiltä, n. 50° kohdalla
polij. lev., virtaa aluksi luodetta, sitten etelää

kohti, kulkee kaltaisten Arrow-järvien läpi ja

saapuu, saatuaan vasemmalta Kootenay- ja Pend
d'Orcille-syrjäjoet, Yhdysvaltain alueelle. Muo-

dostaen lukuisia koskia (Kettle falls. 17 m) se

täällä virtaa aution laavatasangon poikki, saa va-

semmalta suurimman syrjäjokensa Snake River'n,
kääntyy n. 1 km levyisenä länttä kohti, murtau-
tuu kuohuvina koskina Kaskadi-vuorten poikki
ja laskee, virrattuaan n. 11 km levyisenä ver-

kalleen metsäisten rannikkoseutujen läpi (Ame-
riikan Rein), Tyyneen-mereen. Se on n. 2,250
km pitkä ja purjehduskelpoinen yhteensä 965
kra:n matkalla. Lohenkalastus on tärkeä. V. 1792
Gray löysi joen. V. 1805 Lewis ja Clarke tutkivat
sitä tarkemmin. — 2. (District of C, lyh. D. C.)

Pohjois-Ameriikan Yhdysvaltain liittopiirikunta
Potomac-joen varrella 181 km-, 307,716 as.

(1906). Liittopiirikunta, joka käsittää liiton

pääkaupungin Washingtonin etukaupunkineen,
on 1789:stä ollut liiton hallituksen istuin. Se ei

lähetä edustajia kongressiin vaan on välittö-

mästi sen alainen. — 3. Yhdysvaltain Etelä-

Carolinan pääkaupunki purjehduskeljioisen Con-
garee-joen varrella, 21,108 as. (1900). Kaunis
tuomiokirkko, yliopisto, college. 2 seminaaria,
puuvillatehtaita ja rautavalimoja. — 4. Kau-
punki Yhdysvaltain Pennsylvaniassa, Susque-
hanna-joen varrella, jonka poikki 1,8 km pitui-

nen silta johtaa, 12.316 as. (1900). Harjoittaa
rautateollisuutta, tupakka- ja viljakauppaa. •

—

5. Kaupunki Yhdysvaltain Tennesseessä, Duck-
joen varrella, 6,052 as. (1900). Useita kouluja.
Teollisuutta. — 6. Kaupunki Yhdysvaltain Mis-
sourissa. 5.651 as. (1900). C:ssa sijaitsee valtion

yliopisto ja useita oppilaitoksia. V. v. F.

Columbia [-u'-], virallisesti La Repöblica
de Colombia, ks. Kolumbia.

Columbiitti ks. Kolumbiitti.
Columbus, Christofer ks. Kolumbus,

Kristofer.
Columbus /-(('-/. Samuel (1642-79), ruots.

runoilija, Stjernhjelmin ystävä ja oppilas, joka
kuitenkin runoilijana astui omia teitään. Hän-
kin edusti kuten edeltäjänsä aikakautensa rai-

tista elämäniloa, mutta tuli sairaloisuutensa

kautta henkevämpään ja hienompaan elämän-
käsitykseen, ihaili ennen kaikkea kauneutta elä-

mässä ja lauloi siitä vienoin sävelin. Hänen
parhaat runonsa ovat puhtaasti lyyrilliset, joissa

sitä paitsi perintönä käynyt musikaalisuus on
selvään huomattavissa. Hänellä on monta seu-

raajaa Ruotsin kirjallisuudessa. E. H.
Columbus [k3la'mb3sj, useiden kaupunkien

nimi Yhdysvalloissa. — 1. Ohion pääkaupunki,
Ohion syrjäjoen vScioton varrella, 145,414 as.

(1906). Sen monista kauniista rakennuksista
mainittakoon doorilaiseen tapaan rakennettu
kapitoli, raatihuone ja tuomiokirkko. C:ssa on
2 yliopistoa, 2 katolilaista seminaaria, lääketie-

teellinen opisto, polyteknillinen laitos, hulluin-

huone y. m. Tärkeä rautatiekeskus ja vilkas

teollisuuskaupunki. V. 1900 oli C:ssa 914 teh-

dasta, joista mainittakoon teräs- ja rautatehtaat,

konetehtaat, valimot ja sikaritehtaat. — 2. Kau-
punki Georgiassa Chattahoochee-joen varrella,

jonka voimalla C:n lukuisat myllyt ja puuvilla-

tehtaat käyvät. 17,614 as. (1900). — 3. Kau-
punki Indianassa, White-joen varrella, 65 km
Indianopoliiu eteläpuolella, 8,130 as. (1900).

Sahoja ja tehtaita. — 4. Kauiuinki Missis-

sipissä, Tombigbeen varrella, 6,484 as. (1900).

Tärkeä puuvillaviljelykseu keskus. V. v. F.
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Columella [-e'-], Lucius Juuius Mode-
r a t u s, synt. Espanjassa, eli Italiassa keisari

Neron aikana, julkaisi maataloutta käsittelevän

teoksen Rei rusticte libri XII, alkuaan 9

kirjaa, joihin liittyy opetusrunoelma puutarhan-
hoidosta sekä vielä 2 kirjaa. C:n esitystapa on
yksinkertainen, kieli on puhdasta ja selvää.

Julk. J. G. Schneider (1794), V. Lundström
(1902 y. m. [Barberet, „De Columellse vita et

scripti.s" (Nancy 1888).] K. J. B.
Colutea arborescens, rakkopensas, etelä-

eurooppalainen pensas hernekukkaisten heimossa.
Kukat isot, keltaiset, palot vahvasti pullistuneet.

Tätä samoin kuin muutamia muita lajeja viljel-

lään koristuskasviua.
Colymbus ks. Kuikat.
Coma (lat.) , tukka. — C. Berenices, tälitit.,

Bereniken (ks. t.) tukka.
Comanchit (komunsitj, alkujaan Mississippi-

joen alajuoksun länsipuolella asuva intiaani-

heimo, joka täältä vähitellen tungettiin yhä län-

nemmäksi. Heidän ensimäiuen „reservatsioninsa"

oli nyk. Texasin valtiossa. Mutta kun ne täällä-

kin elivät vanhalla tavallaan: kulkivat ympäri
ratsain ryöstcllen karjaa ja ahdistellen valko-

ihoisia, karkoitettiin heidät Staked plains alu-

eelle. Kun eivät täälläkään eläneet hallituksen

mielen mukaan, lähetti tämä 1872 rangaistus-

retkikunnan, joka menetteli tavattomalla sääli-

mättömyydellä. Pieni jäännös elää nykyään kur-

jaa elämää Intiaaniterritorion reservatsionilla ;

se on nykyään suuresti vähenemässä.
Comarum

palustre, k u r-

j e n j a 1 k a,

ruusukasvipn
heimoon kuu-
luva rautayrtti.

Lehdet päätö-

pariset, 2-3 ])a-

riset, lehdykät
sahalaitaiset,

kukat ruskean-
punaiset. Ylei

n en koko
maassa.

Comatulidae,
nicrilijojen hei-

mo, jonka lajit

ovat nuorena
varrellisia ja

alustassaan
kiinni, myö-
hemmin varron
surkastuttua

vapaasti liikku-

via. Laji: Antedtui

Conmrum palnstro.

'(•(II. ks .\ n t e li o n.

K. M. L.

Combarieu lh-(')b(iriS'J, .Jules (s. 1859), ransk.
musiikkilieteilijä, huomattava etenkin musiikki-
estetiikan alalla. /. A'.

Combes /kubj, Justiu Louis fimile
(s. 1835), ransk. valtiomies, harjoitti ensin teo-

logisia opinnolta, mutta siirtyi vähitellen filo-

sofiaan ja tuli 1800 filos. tohtoriksi ja sitten

lääketiet, (ohtoriksi. Pian hän joutui valtiolli-

seen elämäiin, valittiin 1876 määriksi ja 1885
jäseneksi senaattiin, jossa hän sitten on ollut

radikaalien johtajia ja demokraattisen vasem-

miston presidenttinä. Senaatissa ja parliiraen-

tin asettaman Algerian tutkimuskomissionin
jäsenenä C. pian tuli huomatuksi vapaamielisenä
ja tarkkana opetusasiain harrastajana ja tunti-

jana. Hän tuli 1894 senaatin varapresidentiksi ja

1895 kultusministeriksi Lfon BourgPois'n minis-

teristöön. jossa toimessaan hän alusta aikain ryh-

tyi taistelemaan katolilaisen kirkon vaikutusta
vastaan Kanskan opetuslaitokseen. Ministeristön

1896 kukistuttua C. yhä voimakkaammin ja

jyrkemmin ajoi tätä asiaa. Kesäk. 1902 C.

muodosti radikaalisen ministeristön, jonka kan-
nattajana edustajakamarissa oli n. s. blokki

ja joka nyt järkähtämättömällä tarmolla ja

johdonmukaisuudella jatkoi taistelua klerikalis-

nna vastaan : sen toimesta m. m. saatiin aikaan
laki, joka lakkautti katolilaisten kongregatsio-

uien opetustoiminnan. C:n hallituksen aikana
myös katkesivat Ranskan ja Vatikaanin diplo-

maattiset välit ja konkordaatti kumottiin. Muista
toimenpiteistä mainittakoon kaksivuotisen sota-

palvelusajan hyväks}'minen ja tärkeät aloitteet

sosiaalisen vakuutuslainsäädännön alalla. Kun
ministeristöä, varsinkin sotaministeriä, vastaan
natsionalistien ja muidenkin taholta alettiin yhä
kiivaammin hyökkäillä sen urkkijajärjestelmän

johdosta, jonka avulla valtion viroissa olevien

henkilöiden toimintaa pidettiin silmällä, heikon-

tui C:n asema vähitellen niin, että hän katsoi

parhaaksi erota (tammik. 1905), saatuaan ensin

edustajakamarin periaatteessa hyväksymäiin kir-

kon ja valtion erottamisen. Mutta senkin jälkeen

liän on voimakkaasti ottanut osaa taisteluun kle-

rikaaleja vastaan ja tukenut seuraavaiu ministe-

ristöjen toimintaa kirkon ja valtion eron ja nnii-

den radikaalisten reformien aikaansaamiseksi.

C julkaisi 1905 valtiolliset puheensa nimellä

..Tue rampagne laique". K. B:dt.

Combustio [-u'stiöj (ralat., < combtVrere =

polttaa), palovamma: ensimäisen asteen
e.: iho käynyt tavallistaan punakammaksi ja

verevämmäksi : toisenasteen c: iho noussut

rakoille; kolmannen asteen c: iho ja

elikä ;illa olevat kudokset hiiltyneet, il. 0-B.

Coniedia /-e'-/ (esp.), espanjalaisen teatterin

kukoistusaikana kaikkien maallisten 3-näytök-

sisten näytelmien nimi, riippumatta siitä, oliko

aihe iloinen vai vakava.
Comedie Frangaise [komedl' fräse'zj ks.

T h i5 a t r e F r a n g a i s.

Comenius /-'"'-/ 1. K o m 6 n s k y' .1 o h a n

.\ m OS (1592-1670), böömil. pedagogi, s. Määrissä

29 p. maalisk. 1592.

Suku oli saanut ni-

mensä Komnä nimi-

sestä kylästä. A''an-

liemmat kuuluivat
„Böömin veljesten"

seurakuntaan. Opis-

keltuaan veljeskun-

nan kouluissa ja eri

yliopistoissa C. vihit-

tiin papiksi 1616.

Hän oli .senjälkeen

muutamia vuosia pap-
pina ja veljeskunnan
koulun johtajana Ful-

nokissa. Määrissä,
kunnes oli, samoin- Comenius.
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kuin nuiutkin veljeskunnan papit, pakoitettu 30-

vuotisen sodan hävityksiä 1621 välttääkseen läh-

temään muualle. Oleskeltuaan useita vuosia vai-

nonalaisena Böömissä ]a Määrissä hän sai viimein
1628 turvapaikan puolalaisessa Lissan (eli Lesz-
non) kaupungissa Posenissa. Täällä C. tuli jälleen

koiilunjohtajaksi ja ryhtyi tarmokkaaseen kasva-
tusopilliseen kirjailijatoimeen. joka ennen pitkää
teki hänestä eurooppalaisen kuuluisuuden. Hän
toivoi paljon Kustaa Aadolfin sekaantumisesta
30-vuotiseen sotaan, mutta kuninkaan aikainen
kuolema teki toiveet tyhjiksi. Lissassa C. valit-

tiin „Böömin veljesten" seurakunnan ..vanhim-
maksi" eli piispaksi 1632. Muutamien ystäviensä
toimesta hän sai 1641 kutsun saapua Englantiin,
jossa hänen piti järjestää koululaitos ja .saada

kannatusta pansofis-filosofisille opinnoillensa.

Englannin sekavat valtiolliset olot vaikeuttivat

hänen harrastuksiaan ja C. päätti noudattaa
rikkaan hollantilaisen kauppiaan L. de Geerin
kehoitusta saapua Ruotsiin 1642 järjestämään
sen maan kouluoloja ja laatimaan sopivia oppi-

kirjoja. Täällä hän tutustui Skytteen sekä
Oxenstjernaan, joka erityisesti mieltyi C:n
pyrintöihin ja antoi hänelle toimeksi oppikirjojen

kirjoittamisen. Sitä varten C. oleskeli jonkun
aikaa Elbingissä saaden kannatusta de Geeriltä

ja jatkoi työtänsä sittemmin Lissassa, jonne rak-

kaus veljesseurakuntaan hänet jälleen oli saatta-

nut. Ruhtinas Räköczyn kehoituksesta hän vielä

ryhtyi järjestämään Säros-Patakin koulua panso-

fiseen henkeen saavuttamatta kumminkaan pysy-

vää menestystä. Puolan ja Ruotsin välisen sodan
johdosta hän oli jälleen pakotettu tarttumaan
pakolaissauvaan ; muutti Amsterdamiin, jossa

kuoli 22 p. marrask. 1670.

C. oli kieltämättä 17:nnen vuosis. huomattavin
kasvatusopillinen kirjailija ja oppikirjojen tekijä.

Hänen kasvatusopillinen pääteoksen.sa on ..Didac-

tica magna" (Suuri opetusoppi), jonka hän
aloitti böömin kielellä, mutta käänsi sittemmin
latinaksi, jolla kielellä se ilmestyi 1638. Tässä
hän esitti yleiset kasvatusopilliset periaatteensa.

Kaikkien lasten, ylhäisten ja alhai.sten, poikien

ja tyttöjen, tulee käydä koulua. Koulun teh-

tävä on kehittää tieteellisiä ja taiteellisia taipu-

muksia, hienostuttaa kieltä, kasvattaa hyveeseen

ja Jumalan pelkoon. Kouluja on 4 eri lajia,

joissa kussakin oppijakso kestää kuusi vuotta:

1. äidinkouhi lapsuusiällä joka kodissa; 2. äidin-

kielenkouhi poikaiällä jokaise.ssa seurakunnassa;
3. latinakoulu nuorisolle joka kaupungissa;
4. korkeakoulu joka maakunnassa. Nämä koulut

tulee niin järjestää, että edellinen on valmis-
tuksena seuraavalle — aate, jota mei-

dän aikanamme jälleen pyritään toteuttamaan.
— Laajasti ja monipuolisesti C. tekee selkoa

noudatettavasta opetusmetodista, varsinkin kiel-

ten opetuksessa. Hän huomauttaa äidin-
kielen tärkeydestä ja vaatii vieraita kieliä,

etupäässä latinaa, opetettavaksi sillä tavoin, että

kielenopetus ja asiaopetus likeisesti liitty-

vät toisiinsa. Opetus on koetettava saada mah-
dollisimman havainnolliseksi, sillä ,.aisti-

min havaittu tarttuu varmimmin muistiin". —
Monista oppikirjoista, joissa C. pyrki toteutta-

maan kasvatu.s- ja opetusopillisia periaatteitaan,

soi)ii mainita ennen muita kuuluisa „Orbis sen-

sualiuni pictus" (Aistittavien kuvamaailma.

165S) sekä jo sitä ennen ilmestynyt uusisuun-
taineu kielioppikirja ,.Janna linguarum reserata"

(Kielten avattu ovi), joka saavutti ennen kuulu-
mattoman maineen leviten Aasiaan asti.

C:n kasvatusopilliset teokset sisältävät erin-

omaisen arvokkaita ajatuksia ja aloitteita useaan
eri suuntaan ja hän on jättänyt syvät jäljet

seuraavien aikojen kasvatusoppiin sekä koulu-
olojen käytännölliseen järjestelyyn. C. koetti

mahduttaa itseensä kaikki inhimilliset tiedot ja

yhdistää ne sopusointuisaksi kokonaisuudeksi:
,,kaikkitietämykseksi", „pansofiaksi". Mutta ih-

miskunnan kokonaisuutta silmälläpitäen hän on
aina kansallisen yksilöllisyytensä pohjalla ollen

täten suurimpia tsekkiläisiä. patriootteja. Tsekin
kielen viljelyksen ja puhtauden tärkeyttä hän
teroittaa usein tsekkiläisissä kirjoissaan maan-
mie.steusä mieliin. Hän tutki kansansa historiaa.

Hänen suuri tsekin kielen sanakirja nsn. jota

varten hän oli työskennellyt 44 vuotta, tuhoutui
Lis.san kaupungin palossa 1656. Hänen uskon-

nolliset kehoituskirjansa „Maailman labyrintti

ja sydämen paratiisi" ja „Kuolevan äidin testa-

mentti veljeskunnalle" (1650), jossa hän West-
falenin rauhan päätöksistä pettyneenä ja murtu-
neena ottaa liikuttavat jäähyväiset protestant-

tisten valtojen hylkäämältä veljeskunnalta, ovat

vanhemman tsekkiläisen kirjallisuiulen kauneim-
pia muistomerkkejä. [Ziegler, „Kasvatusopin
historia" (Hels. 1907) ; Kein, ..Eneykl. Handb.
d. P. L." (2:n pain.).] O. Me. (J. J. M.)
Comes, mus. ks. F u u g a.

Comes (lat.), alkuaan korkeamman virka-

miehen seuralainen ja apumies, sitten Konstan-
tinus Suuren ajoilta korkeimpien virkamiesten
arvonimi, esim. C. sacrarum largitio-
n u m, valtiovarainhoitaja 1. ministeri. Keski-

ajalla kreivi, c. p a 1 a t i i 1. p a 1 a t i n u s, pfalz-

kreivi. — C o m i t a t u s, kreivikunta, kreivin-

arvo. K. J. E.

Comines [-mi'n]. mvös Commynes, Phi-
lippe de Ia Cli'te de C. (1445-1509),

ransk. valtiomies ja historioitsija, tuli nuorena
Burgundin herttuan hoviin ja oli Kaarle Roh-
kean neuvonantajana. V. 1472 C. meni herttuan

vihollisen, Ranskan Ludvik XI:n palvelukseen,

joka antoi hänelle korkeita arvoja ja käytti

häntä tärkeissä luottamustoimissa. Ludvikin
seuraajan, Kaarle VIII:n aikana C:ia syytettiin

valtiopetoksesta ja hänet pidettiin monta vuotta

vankeudessa, aluksi suljettuna rautahäkkiin.

Myöhemmin C. kuitenkin taas pääsi arvoon ja

vaikuttavaan asemaan. Hänen muistelmansa
Ludvik XI:n ja Kaarle VIII:n hallituksesta ja

elämästä, 1464-98, jotka ovat käännetyt useille

kielille, ovat tämän ajan historian mitä tärkein

lähde. Varsinkin C. ihailee Ludvik XI;n valtio-

taitoa ; etu ja menestys ovat hänen käsityksensä

mukaan pääasia ja siveelliset näkökohdat väis-

tyvät syrjään, joten häntä voi pitää Machiavelli'n

edeltäjänä. [Kervyn de Lettenhove, „Lettres et

n€gociations de Philippe de C."] G. R.

Comite du salut pubHc fkomite' dy saly'

pnblVb] (ransk.). Ranskan vallankumouksen
aikana asetettu „yhteishyvän valiokunta" (ks. t.).

Comitia [-i't-J (lat. mon. sanasta com!'tiu7n,

ks. t.), ,
,kokous", muinaisessa Roomassa kansan-

kokous, johon kansa eri tavoin järjestettynä

virkamiehen kutsumana kokoontui, etupäässä
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lakien laadintaa, tuomioitten langettamista ja

virkamiesten vaalia varten.

1. C. curia ta. yksinomaan patriisien 30

curiau (ks. t.) muodostama kokous, jonka valta

kuningasajan loputtua rajoittui muutamiin yksi-

tyisoikeudellisiin toimiin.

2. C. c e n t u r i a t a, kaikkien asekuntoisten

patriisien ja plebeijien centuriain (ks. t.) kokous,

jonka paikka tavallisesti oli Mars-kenttä. Näissä
kokouksissa kansa konsulin tai pra,>torin johdolla

sääsi uusia lakeja, tuomitsi törkeistä rikoksista

kuolemanrangaistukseen tai maanpakoon, ]iäätti

sodasta ja rauhasta sekä valitsi korkeimmat
virkamiehet. Rooman tasavallan loppuaikoina

c. c:n toimivalta yhä supistui ja siirtyi keisari-

ajan alussa kokonaan hallitsijalle.

3. C. t r i b u t a, kaikkien 35 piiriin (trihusj

jakaantuneitten kansalaisten pitämä kokous
Comitiumilla ja Forumilla sekä myöhemmin
Mars-kentällä. Nämä kokoukset valitsivat alem-
mat virkamiehet, langettivat tuomionsa eri oi-

keusasioissa y. m.; sitäpaitsi niihin v. 287 e. Kr.
keskittyi koko lainsäädäntötoimi. Myöskin e.

tr:lla oli keisariajalla ainoastaan muodollinen
merkitys. K. J. B.
Comitium /-i'?-7(lat. < com = yhdessä, ja ire =

Ullia), muinaisessa Roomassa tori Capitoliumin
alapuolella Forumin (ks. t.) pohjoisiiuolella, kan-
sankokousten ja valtiontointen paikka tasavallan

aikana, Ca-sarin ajoilta yhdistetty Forumiin,
vrt. myös C o m i t i a. K. J. E.
Conime chez nous fknm-sc-nu'] (ransk.), niin-

kuin meillä.

Comme ci cotnme ga [konisi' kom-sn'] {Tansk.)

,

niin ja näin. jotenkuten, auttavasti.

Conimedia dell'arte [-mc'-J, it. kansankome-
dia. joka improvisoitiin ja johon kuuluivat
mäiirätyt sovinnaiset henkilöt, kuten Arleehino,

Pulcinella, Pantalone, Scaramucoia, Colombina
y. in. C. d. a. muodostaa e o m m e d i a e r u-

d 1 1 a'n vastakohdan ; viimemainittu oli kehit-

tyn.yt roomalaisen huvinäytelmän jäljittelystä

ja dli karaktääri- ja intrigi-kappale. C. d. a.

vaikutti melkoisesti 16:nnen ja ]7:nnen vuosis.

ranskalaiseen huvinäytelmään, etenkin Moliöreen.
[Scherillo, ,.La C. in Itali.a" (Torino 1884) :

Stoi)pato, ,.La conimedia popolare in Italia"

(PaUua 1887) ; De Simone Brouwer. „Rendicouti
della H. Accademia dei Lincei", 5:s sarja, 10:s

nid. (Uoma 1902).] J. Hl.
Commedia, I) i v i n a, Danten pääteos, ks.

1) a n t e.

Comme 11 faut fkom-il-fö'J, (ransk.), niinkuin
tulee, sopivasti, mallikelpoisesti, muodin mu-
kaan.
Commendone f-ö'-}, J o a n n e s Francis-

cus (1524-84), it. kardinaali, kuului Bergamosta
Venetsiaan paenneeseen ylimyssukuun, tuli 1555
paavin salnsihteeriksi sekä Zanthen (nimi-) piis-

paksi ja kilytettiin useissa tärkeissä valtiollisissa

toimissa, paavin lähettiläänä Portugalissa, Eng-
lannissa y. m. V:n lopussa 1560 C. lähetettiin

Saksaan keskustelemaan Pohjois-Saksan suureksi
osaksi protestanttisten ruhtinaiden sekä Tanskan
ja Ruotsin hallitsijani kanssa. Kauemmas kuin
Lyypekkiin C. ei kuitenkaan tullut, kun Fred-
rik IT ja Eerik XIV eivät osoittaneet suurta-
kaan halua vastaanottaa paavin lilhettiUlstä.

Kardinaaliksi hän korotettiin 1565. [II. Biaudet,

j.Commcndunes legation tili Danmark och Sve-

rige, 1561" (Öfversigt af F. vet. soc:n lörhandl.

47).] K. G.

Commensalismi (lat. con = yhdessä, ja miitsa

= pöytä) , kahden eläimen välinen yhdyseläinä,

joka ei kummallekaan tuota vahinkoa, vaan josta

molemmat hyötyvät: esim. erakkoäyriäinen ja

merivuokko (ks. n.).

Commerce [-mc'rs] (ransk.) . komerssi, kauppa.
Commipbora ks. Palsami p u u.

Commis f-»il'j (ransk.), kauppa-apulainen. —
C. voyageur [vuajazo'r], kauppamatkustaja.
Commission [kommissiö'] (ransk.), Ranskan

senaatin tai edustajakamarin valitsema valio-

kunta. C:t valitaan joko täysistunnossa tai

siten, että jokainen niistä toimistoista, joihin

kamarit kuukausittain arvalla jaetaan, valitsee

yhden tai kaksi jäsentä. Muutamat näistä valio-

kunnista (c. d'i n i t i a t i V e p a r 1 e m e u-

t a i r e, e. d'i n t € r e t s p e c i a 1, c. des p ^ t i-

tions ja c. des congös) uusitaan kuukausit-

tain, kun taas n. s. commissions s p ^ c i a-

1 e s pysyvät muuttumattomina koko lainsää-

däntökauden ajan. Viimemainituista on tärkein

kulunkiarviovaliokunta, jolla edustajakamarissa
on nimenä c. du b n d g e t, senaatissa c. des
f i n a n e e s. Jokainen c. valitsee puheenjohta-

jan, sihteerin ja esittelijän (r a p p o r t e u r),

jonka tulee kamarissa esittää ja puolustaa valio-

kunnan mietintöä. J. F.

Commission [k3mi's3n] (engl.), komissioni,

merkitsee useimmissa tapauksissa samaa kuin
„koniitea" Suomessa. Tällaisia „commissions" voi

asettaa sekä hallitus (royal commissions
y. m.) että parlamentti (parliamentary
commissions). Niiden todistajainkuulus-

teliit ja mietinnöt muodostavat Englannin sini-

kirjain arvokkaimman sisällyksen.

Commissum [-V-] (< lat. commi't1ere-ia\-
itiittMn), toimeksi-anto; tehty rikos.

Committee [kamVti] (engl.), komitea; nimi-

tys, jota käytetään Englannin ja Yhdysvaltain
eduskuntain valiokunnista. Englannin alihuoneen
tärkeimmät valiokunnat muodostaa alihuone

kokonaisuudessaan. Tällaisella valiokunnalla on
nimenä committee of the whole house
(keko huoneen muodostama komitea) ja sen

istunto eroaa tavallisesta istunnosta vain siinä

että asiain käsittelyjärjestys on vapaampi ja

että puhetta ei johda puhemies (the speakcr)

vaan erityinen puheenjohtaja (the chiiirman of

comniittces). Meno- ja tuloarviovaliokunnat

(c. of s u p p 1 y ja c. of \v a y s and m e a n s)

ovat tällaisia. On kuitenkin olemassa valio-

kuntia siinäkin merkityksessä, jossa me käy-

tämme tätä sanaa. Ne ovat joko pysyväisiä

(s t a 11 d i n g c o m m i t t e e s) tai satunnaisia

(select committee s).

Myöskin Yhdysvaltain kongressissa koko
huone saattaa muodostua valiokunnaksi, vaikka
kaikki asiat lykätään todellisiin valiokuntiin.

J. F.

Commodianus f-ii'-J, roomal.. ensimäinen kris-

titty runoilija n. v. 250 j. Kr., kirjoitti kristin-

uskon innostamana kaksi runoteosta Carmen
a ji o 1 o g e t i c u m ja I n s t r u c t i o n e s, joissa

hän [lakanoille teroitti kääntymyksen välttn-

mättömyvttä. Julkaissut B. Domhart (Wien
1887). "

"

A'. J. H.
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Como-jilrvi.

Comuiodo (it.), niiis., mukavasti, kiirettä pitä-

mättä. I. K.
Commodus [köm-J, L u e i u .s .il 1 i u s Aure-

lius 1161-192), Rooman keisarina 180-192 j. Kr.,

keisari Marcus Aureliuksen (ks. t.) ja Faustinan
poika. Isänsä kuoltua sodassa germaaneja vas-

taan C. tuli keisariksi, teki heti häpeällisen rau-
han vihollisten kanssa ja riensi Roomaan, missä
hän yksinomaan antautui irstaisiin huvituksiinsa
ja antoi suosikkiensa hoitaa valtiontoimia. Eri-

tyisellä mieltymyksellä C. esiintyi taistelijana,

myös julkisesti kansan edessä. Useiden kapi-
nain ja salaliittojen jäljestä C. sai surmansa
v:n 192 viimeisenä päivänä rakastajattarensa
Marcian ja muutamien hovimiesten toimeenpane-
man salaliiton kautta. C:ta Herculeena esittää

muuan Koomasta 1874 löydetty veistokuva Capi-
toliumin kokoelmissa. K. J. H.
Common law [komon löj (engl.), lakit., oi-

keastaan yleinen eli yhteinen oikeus. Tätä nimi-
tystä käytetään Englannin oikeustieteessä eri

merkityksissä. 1. C. merkitsee vanhaan käytän-
töön ja ennakkotapauksiin perustuvaa tavan-
omaista oikeutta, jolloin sen vastakohtana on
kirjoitettu laki (siatitte laic). Tämä on c:n
lavallisin merkitys myöskin Ameriikassa.

—

2. C. on sama kuin yleisesti noudatettu laki,

vastakohtana jollekin erikoiselle, esim. vain pai-

kallisesti noudatettavalle laille. — 3. C. tar-

koittaa alkuperäistä englantilais-ameriikkalaista
oikeutta roomalaisen ja kansanomaisen oikeuden
vastakohtana. — 4. C. on se „ankara" oikeus,

joka on muodostunut noissa kolmessa vanhassa
ylioikeudessa (,,King's bench", „court of common
pleas" ja ,,court of exchequer") ja jonka vasta-

kohtana on se equity (kohtuuden oikeus),

joka on kehittynyt lordikanslerin ja hänen tuo-

mioistuimensa (..court of chancery") puolittain

hallinnollisesta lainkäytöstä. J. F.

Common prayer-book [koman präa huk] 1.

The Book of Common prayer, „yhtei-

nen rukouskirja". Englannin episkopaalisen kir-

kon käsi- ja rukouskirja, jolla on hyvin suuri
merkitys tämän kirkon elämässä. Sen ensimäinen
laitos v:lta 15-19 liittyi verrattain läheisesti Eng-
lannin kirkon katolisaikuiseen liturgiaan ; Ed-
vard VI:n aikana se 1552 muodostettiin jyrkem-
min protestanttiseksi ; lopputuloksena u.skon-

puhdistusajan taisteluista oli v:n 1559 välittävä
muoto. Sittemmin Stuartit koettivat saada sitä

kehitetyksi korkeakirkollisempaan suuntaan, ja

sellaisena sen parlamentti hyväksyi restaurat-
sionin jälkeen 1062; tämä muoto on siitä saakka
ollut voimassa (pienillä muutoksilla 1859 ja

1872). C".-p.-b. on rikkaimpia ja juhluUisimpia
kaikista protestanttisista liturgioista, vrt. A n g-

1 i k a a n i n e n kirkko. J. G.
Commons [komgnz] 1. C o m m o n e r s (engl.)

,

yhteinen kansa. C o m m o n e r on Englannissa
jokainen, joka ei ole nobilityn, s. o. ylihuoueen
jäsen ; sana esiintyy useimmiten yhdi.styksessä

house of commons, alihuone, ja com-
mon e r voi myöskin merkitä alihuoneen jäsentä.

J. F.

Common sense fkoman sensj (engl.)
, „yhteinen

aisti", ,.yhteinen järki", tavallinen terve ihmis-

järki. Skottilainen filosofi Th. Eeid (ks. t.)

pani ..terveen järjen" filosofisen ajattelemisen
ylimmäksi ohjeeksi.

Commotio f-ö'tiö] ('at.), tärähdys. C. c e-

rebri, aivotärähdys (ks. t.).

Commune [komy'n] (ransk.), kaupunkikunta,
kyläkunta, ks. K o m m u u n i.

Commune bonum [mu'-] (lat.) ks. B o n u m.
Communio [iTniö] (lat.), yhteys, osallisuus:

ehtoollinen (ks. t.).

Communique [-mynikej (ransk.), lähetetty

(sanomalehdissä) : hallituksen oikaiseva tiedon-

anto (jollekin sanomalehdelle).

Como {kO-/. 1. C.-järvi (it. Lago di Como,
myös L a r i o roomalaisten Laeus Larlus
nimestä), Pohjois-Italian kauneimpia alppijärviä.
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Sen suurin pituus on 51, i km Bellagion luona.

22,» km pohjoispäästään, se jakautuu kahteen
haaraan, joista lounainen on 28, s ja koillinen

(Lago di Leceo) 18 km pitkä. Suurin leveys on
4,5 km ja koko pinta-ala 14.5.» km". Syvyy.s on
paikotellen 414 m, suurin mitä alppijärvissä on
tavattu, ja korkeus 198 m yi. merenp. Järvi on
hyvin kalarika.s ja vesilintuja on myös runsaasti.

Sen läpi virtaa Adda-joki ja sitä reunustavat
korkeat vuoret (m. m. Le Grigna 2,410 m ja

Monte Deguone 2,612 m), joiden rinteitä peittää
mitä rehevin etelämainen kasvullisuus ja joiden
juurella, viljelyksien keskellä, kohoaa lukuisia
kaupunkeja, komeita kirkkoja ja hienoja huvi-
loita. Suurenmoisen luontonsa ja leudon ilmas-
tonsa tähden C.-järvi on Euroopan eniten käy-
tettyjä matkailijareittejä. Vilkasta liikettä välit-

tävät sekä laivat että rautatiet. — 2. Italian
provinssi C.-järven ympärillä, 2,861 km", 620,913
as. (1908). Pohjois-osa on luonnonihanuudestaan
kuuluisaa vuori-seutua, eteläosa viettää tasaisesti

Poo-ta.'5ankoa kohti. Väestö harjoittaa viinin,

silkin, oliivin ja hedelmäin viljelystä sekä kalas-
tusta. — 3. Yllämainitun provinssin pääkau-
punki C.-järven lounaisen haaran etelärannalla,
viiniköynnösten, oliivien ja kastanjametsien peit-

tämien kukkuloiden keskellä. 41,636 as. (1906).
C:n komea goottilainen tuomiokirkko on Pohjoi.s-

Italian kauneimpia rakennuksia. Goottilaiseen
tapaan on myös 13:nnelta vuosis. oleva raati-

huone rakennettu. Piispanistuin. Kirjasto (50,000
nid.). lukio, lyseo, seminaari, teknillinen koulu
y. m. Vilkas kauppa ja teollisuus (silkkiä, sa-

mettia, hansikkaita, sukkia ja saippuaa). Eräällä
kukkulalla C';n eteläpuolella on Baradello-linnan
raunioita ja pitkin järven länsirantaa, Strade
Keginan varrella, useita kauniita huviloita. —
C. on roomalaisten Comum. Oli alkuaan insubri-
laisten kaupunki. 1". v. F.
Comcedia [cöme-J (lat., < kreik. kQmödi'a <

Aö»( 0.5 = iloinen joukkue, ja ödc'' = laulu), huvi-
näytelmä, komedia (ks. n.). K. J. H.
Comorln, K a p, Etu-Intian eteläisin niemi,

n. S'' pohj. lov.

Comoro-saaret ks. K o m o r i t.

Compagni [k<,mpa'njil, Di no (k. 1324), it.

kronikoitsija, Danten aikalainen, otti niinkuin
tämäkin osaa Firenzen ])Uoluetaistehuhin ghi-
belliinien puolelhi ; oli kaksi kertaa kaupungin
priorina ja tuli 1293 lippumieheksi (gonfa-
loniere). G. on tullut kuuluisaksi kronikastaan
„Cronaca delle cose occorrenti ne' tempi suoi",
jossa hän hyvin persoonallisella värityksellä esit-

tää Firenzen valtiollista historiaa vv. 1280-1312.
Kysymys tämän teoksen aitoperäisyydestä herätti
v:sla 1858 lähtien oppineitten kesken pitkällisen
kiistan. Tätä nykyä se mielipide on vallalla,

että kronikka on pääosissaan 0:n kirjoittama.
Compagnie [kupan jV] (ransk.) , seura, kauppa-

seura. kom]ipania. vrt. Komppania.
Company (kiiiiip3nij (engl.). seura, kauppa-

seura, komppania, vrt. Komppania.
Comparaison fköparezö'/ (ransk.), vertaus,

vertaaminen. V. n [ä] c., verraten, verrattuna.
S a n s fsuj c., ilman vertaamatta, verrattomasti.
Comparatio f-rä'-J (lat. romparä're = ver-

tailla) . vertailu, ks. myös Komparatsioni.
Comparetti /-e'-/, Domenico (s. 1835),

Kalevalantutkijana suomalaisillekin tunnettu

italialainen tiedemies, tuli kreikan kirjallisuu-
den professoriksi Pisaan 1859 ja Firenzeen
1872, otti täysin-

palvelleena virkaeron
1883, ollut sittemmin
.senaattorina eli ylä-

huoneen jäsenenä
Roomassa. Tieteelli-

sen maineensa hän
ensinnä saavutti

teoksellaan „Virgilio

nel medio evo"
(„Virgilius keski-

ajalla") 1872. Ryh-
tyessään tutkimaan
kysymystä home-
risten runojen ko-

koonpanosta hän
tuli Suomeen ensi

kerran 1886 ja on U. Comparetti.

sittemmin käynyt
täällä useampia kertoja tutustuakseen Kale-
valan tutkimukseen. A'. 1891 hän julkaisi

Julius Krohnin muistolle omistamansa teoksen
„I1 Kalevala", joka sittemmin on ilmestynyt
saksan- ja englanninkielisenä; piakkoin on siitä

odotettavissa uusi painos. Teos on jaettu kah-
teen osaan. Edellisen tarkoituksena on johdattaa
ulkomaista lukijaa aineeseen. Sen ensi luvussa
tehdään selkoa runojemme keräyksestä, runon
rakenteesta ja heimolaiskansojen runoudesta

;

toisessa esitetään Kalevalan sisällys ja kolman-
nessa Kalevalan runojen kokoonpano Lönnrotin
käden kautta. Jälkimäisessä osassa, joka samoin
on jaettTi kolmeen lukuun (jumalaistaru, sankari-
tarina ja runo), hän perustelee erästä Ahlqvistin
esiintuomaa mielipidettä, että suorasanaisesta
samanistisesta loitsimisesta olisi muodo.stunut
suomalainen runolaulu skandinaavilaisen vaiku-
tuksen alaisena, täydentäen tätä siihen suuntaan,
että loitsurunoista olisi syntyrunojen välityksellä

kehittynyt kertomaruno. Comparetti'n teoksen
py.syväisenä ansiona on. että se ensimäisenä on
tehnyt Kalevalan kysymyksen koko laajuudes-

saan tunnetuksi ulkomailla ja että se panemalla
vireille uusia kysymyksiä uusine näkökohtineen
on vaikuttanut Kalevalan tutkimuksen edisty-

miseen. [Valvoja 1907, s. 320-5 ja 1893, 8. 19-34.]

K. K.
Compensatio f-cnsäUiuJ (lat.), tasoitus, sovi-

tus, vrt. K o m p e n s a t s i o n i.

Compidgne fköpie'njj, arrondissementin pää-
kaupunki Ranskan Öisen departementissa, Oi.sc-

joen varrella, 15,933 as. (1901). Kaupungissa
on college, kirjasto (30.000 nid.), museo, kaunis
goottilainen raatihuone, jonka edustalla Jeanne
d'Arcin kuvapatsas. St. Antoine ja St. Germain
kirkot (12 ja 15:nneltä vuosis.), komea linna ja

laaja puisto. Viimemainitun yhteydessä on 14.

i

km* laajuinen CompiCgne-metsä, joka Klodovigin
ajoilta saakka oli Ranskan kuninkaitten suosima
metsästysmaa. Väestö harjoittaa kankaitten, so-

kerin ja nuoran valmistusta, laivanrakentamista
ja kauppaa. — Lähellä sijaitsee PierrefondsMn
linna. — ('. on keskiajan Cotnpcndium. 1430 jou-

tui leanne d'Arc täällä englantilaisten vangiksi.
Compluvium f-plu'-} (lat. complu'ere = satai.

yhteen». Miuinaisroomal. rakennuksessa atriumin
(ks. t.) kattoaukko. K. J. /7.
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Compo-board (amer. ääat.: kompu-iöyd, engl.

ääiit.: koin poH-böd), rakennusaine, joka on val-

mistettu suuria, ohkasia puu- ja pahvilevyjä yh-
teenpuristanialla tulenkestävää sementtiä liima-

aineena käyttäen. Hyvä lämmön ja äänen eris-

täjä. V. V-la.

Compositee ks. M y k e r ö k u k k a i s e t.

Compositeur {köpozit5'r] (ransk.), säveltäjä;

latoja, vit. Kompositööri.
Compositum f-po'-} (lat.)

,
yhdistys, yhdis-

tetty; yhdyssana (ks. t.).

Coinpoundi-kone [kompaund-J (engl.) ks.

K o m p o u n d i k o n e.

Compressio f-f'ssiö], puristus. C. c e r e b r i,

aivopuristus, pääkopassa vallitsevan, syystä tai

toisesta lisääntyneen paineen" aikaansaama aivo-

jen puristus
Conipsognathus lon-

gipes, jura-ajalla elä-

nyt Dinosaurioitten

luokkaan kuuluva ma-
telija, jonka kivetty-

nyt luuranko on ta-

vattu Kehlheimin lius-

kiosta Baierissa. Eläi-

men korkeus oli n. 30-

35 cm, takajalat etu-

jalkoja kaksi kertaa
pitemmät, pyrstö pitkä,

voimakas. Muistutti
huuangon, varsinkin
lantion rakenteelta

lintuja.

Compte [kut] (ransk.

Comptoir [köliiä'r]

M. OB.

Compsognathus longipes.

tili, lasku,

(ransk.), konttori.

Comte [köt] (ransk., < lat. comes), kreivi. —
Coratesse [köte's], kreivitär.

Comte [köt], Isidore Auguste Marie
FranQois Xavier (1798-1857), ransk. filo-

sofi, ,,positivismin"

perustaja, synt. Mont-
pellier'ssä, joutui jo

Pariisin polyteknilli-

sen opiston oppilaana
ollessaan kapinallis-

ten mielipiteittensä

ja jäykän luonteensa
johdosta ankariin yh
teentörmäyksiin opet-

tajainsa kanssa, eli

sitten Pariisissa yksi-

tyisenä matematiikan
opettajana, oli v:sta

1832 polyteknillisen

opiston „repetitorina"

ja sittemmin „tutki-

jana", mutta menetti

v:n 1845 paikoilla

ne toimet, eli sen jälkeen avustuksista, joita

varakkaat häneu teostensa ihailijat hänelle suo-

rittivat. Vv. 1818-24 C. oli sosialistin Saint

Simon 'in oppilaana ja sai häneltä tuntuvia henki-

siä vaikutuksia, mutta he riitaantuivat sitten

jyrkä.sti. V. 1826 C. aloitti esitelmäsarjan,

jossa hän tahtoi esittää koko sen omituisen maa-
ilmankatsannon, joka jo silloin oli kypsynyt
liänen mielessään, mutta harvoja luentoja pidet-

tyään hän sairastui mielenhäiriöön. V. 1828 hän
saattoi uudelleen ryhtyä esittämään mielipitei-

,\. ComtH

tään ja pääsi tällä kertaa esitelmäsarjansa lop-

l)uun. Sen jälkeen hän kehitti ja julkaisi samat
aatteensa suuressa teoksessaan ,,C'ours de philo-

sophie positive" (6 os., 1830-42).

C:n „positivistisen" filosofian ensimäineu perus-

aate on se, etfemme voi tuntea olevaisen emmekä
maailmantapahtuman alkusyitä, vaan tiede voi

ainoastaan selvittää niitä lakeja, joiden mukai-
sesti havainnolliset ilmiöt seuraav.at toisiaan.

Ihmiskunnan tietäminen ja maailmankäsitys
kehittyy C':n mielestä kolmessa pääasteessa.

1'lnsiksi vallitsee „teologineu" eli myyttejä muo-
dostava maailmankäsitys, jonka kannalla olles-

saan ihminen selittää luonnontapahtumia ihmisen-

tapaisten olentojen, ..jumalien", tahallisiksi

teoiksi. Toinen aste on „m('tafyysilliuen", jolloin

koetetaan selittää luonnon ilmiöitä jonkinmoisten
..olioiden" ja „voimien" tuottamiksi, jotka muka
ovat „todellisena olevaisena" havainnollisten

ilmiöiden takana. Lopulta ihmisajatus kohoo
positivistisen maailmankäsityksen kannalle.

Kaikki eri tieteet saavuttavat asteettain ja

määrätyssä järjestyksessä tämän tositieteellisen

katsantokannan: ensiksi matematiikka, joka on
yleisin ja abstraktisin tiede, sitten järjestänsä

tähtitiede, fysiikka, kemia, biologia, viimeisenä

sosiologia (yhteiskuntatiede) . C. katsoo erityi-

sesti omaksi tehtäväkseen sovittaa positivistisen

katsantotavan sosiologiaan ja on yllämainittujen

pääaatteiden pohjalle rakentanut merkillisen

historianfilosofisen kuvauksen ihmiskunnan koko
sivistyskehityksestä.

V:sta 1845 alkaen C. rupesi laajasti kehittä-

mään omituisia aatteitaan yhteiskunnan perin-

pohjaisesta uudistuksesta. Koko yhteiskunta-

elämä on asetettava „eksaktisten" ja positivis-

tisten tiedemiesten johdettavaksi ja heidän auk-

toriteettiaan ehdottomasti noudatettava. Sen

ohessa C. rupeaa muodostelemaan uutta uskontoa,

..ihmisyyden uskontoa". Hän vaatii, että ihmisen

pitää ennen kaikkea viljellä mielensä tunteellista

puolta, kehittää itsessään syvää myötätuutoi-

suutta koko ihmiskuntaa kohtaan. Periaatteel-

lisesti hän pysyy ennen esittämässään maailman-
käsityksessä, mutta alkaa haaveellisesti kehitellä

omituisia kuvaannollisia käsitteitä, joiden muka
pitää olla uuden uskonnon sisällyksenä. Himisen

pitää hartaudella kunnioittaa ihmisyyden („Suu-

reu Olennon", „le Grand-Etre") aatetta, etevien

ja jalojen ihmisten muistoa j. n. e. C. julistaa

itsensä uuden uskonnon ylimmäksi papiksi sekä

erään rouva Clotilde de Vaux'n, johon hän haa-

veellisesti ihastui 1845 ja joka seur. v. kuoli,

jonkinmoiseksi ihmiskunnan suojeluspyhäksi, tah-

too panna käytäntöön kummallisia uskonnollisia

menoja j. n. e. Tätä C:n aatteiden myöhempää
suuntaa esittävät teokset ..Systeme de politique

positive, ou traitö de sociologie. instituant la

religion de rhumanite" (4 os., 1852-4), .,Cath4-

chisme positive" (1852), „Synth6se subjeetive"

(1856) y. m. — C:n oppilaista osa — tieteelliset

ajattelijat — hylkäsi hänen myöhemmän. „sub-

jektiivisen" aikakautensa mietiskelyt, hyväksyen
ainoastaan hänen ensimäisen pääteoksensa : nii-

hin kuului esim. hänen etevin oppilaansa

E. Littrfi. Toiset, esim. P. Laffitte ja J. F. E.

Robinet, ovat pitäneet kiinni hänen myöhtm-
mistäkin opeistaan ja muodostavat vieläkin

muutamissa paikoissa pieniä, tavallaan uskonnol-
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lisiä seurakuntia. [Littrö, „A. C. et la philo-

sophie positive", 1863 ; Hobinet, „L'oeuvre et la

vie d'A. C". 1860; Nyström, „Positivismen",

1879.] A. Gr.

Con affetto /-e'-/ (it.), mi(s., intohimoisesti.

Con amore [-mö'-J (it.) , rakkaudella, mielty-

myksellä, lämmöllä ja sydämen pohjasta.

Con anima (it.), mus., sielukkaasti ; vilk-

kaasti.

Con brio (it.), vius., vauhdikkaasti.
Con calore [-lö'-J (it.), mus., lämmöllä.
Concedo [-e'döj (lat.), myönnän, tunnustan,

yhdyn.
Concentus /-e'-/ (lat.), mus., se laji yksi-

äänistä katolista kirkkolaulua, jossa sävelten

melodinen kulku on yksinkertaista messulaulua
runsaampi ja musiikillisesti vaikuttavampi (vrt.

Acccntus ecclesiasticus). I. K.
Concepcion [konj)epl)io'n]. 1. Maakunta Chi-

lessä n. 37°:lla etel. lev., 9,180 km=, 264,549 as.

(1905). — 2. Yllämainitun maakunnan pääkau-
punki Biobio-joen varrella, 12 km sen suulta,

60,676 as. (1905). Piispanistuin. Tuomiokirkko,
raatihuone, seminaari, maanviljelyskoulu y. m.
Rautatie yhdistää kaupungin Chilen parhaaseen
satamaan, Talcahuanoon. Harjoittaa vilkasta

kauppaa vieden kivihiiltä. — 3. C. d e 1 Uru-
guay, kaupunki Argentiinan Entre Eios-maa-
kunnassa, Uruguayn oikealla rannalla, n. 10,000

as. Rautatie ParanAan. — 4. Villa Keal
d e C, kaupunki Paraguayn pohjoisosassa, P.-

joen varrella, n. 2,000 as. Paraguay-teen vientiä.
•— 5. C. delaVega ks. V e g a. — 6. C. d e

Puno ks. Puno. (V. v. F.)

Conceptio [cö-ncc'ptiöj (lat.), konseptsioui.

hedelmöityminen, sikiäminen. — Conceptio
(immaoulata) beatte Mariae (1. beatse
V i r g i n i s) , Neitsyt Marian (saastaton) sikiä-

minen, roomalaisen kirkon 8 p:nä jouluk. viettämä
pyhä (kreikkalai.sessa kirkossa 9 p:nä).
Concertando, concertante 1. concer-

tato Ikontxerta'-] (it.), »lus., „konsertteeraa-
vasti"; tarkoittaa sellaista sävellysmuotoa, jossa

yksi tahi useampi soitin esiintyy keinovarojansa
huomattavasti näytteille tuoden, toisten soitinten
säestäessä. I. K.
Concertino [kontsertV-], mus., ks. Concerto

g r o s s o.

Concerto grosso f-tsc'r- o's-] (it. „iso kon-
sertti"), mus., 17:nnellä ja 18:nnella vuosis. käy-
tetty orkesterisävellyslaji, jossa useat soittimet
esiintyvät „konsertteeraavina" (vrt. Concer-
tando), milloin kukin erikseen, milloin yhtenä
soitinryhmänä (concertino), vasten koko
orkesterin taustaa. /. A".

Concetti [l;n,itsc'tti] (it.), sukkelat sanasut-
kaukset, kommat ja käänteet, joita ainakin jos-

kus tapaa useimmilla kirjailijoilla, mutta varsin-

kin erityisinä kirjallisina aikakausina. Tyypil-
linen on tässä suhteessa ital. Marini. Missä täl-

laiset „concetti'' esiintyvät liian tiheään ja tar-

koittelevina, ne heikentävät tyylin taiteellisuutta.

Concha (lat.) , simpukka. C. a u r i s, korvan-
lehti, -kuorikko, c. n a s a 1 i s, nenänkuorikko.

Conciergerie [kösicriarV] (ransk.), pariisi-

lainen, oikeu.spaIatsin yhteydessä oleva kuuluisa
vankila, saanut nimensä siitä että tällii paikalla
sijainneen kuninkaallisen linnan vouti, c o n-

cierge, asui siinä. Ranskan suuren vallan-

kumouksen aikana siinä pidettiin valtiollisia

vankeja, ennenkuin ne vietiin mestauslavalle.
M. ra. Marie Antoinette oli siellä jonkun aikaa.
Nyt siinä säilytetään tutkintovankeja.
Concilium [cönci'-] (lat.) , konsiliumi, kokous.
Concone [-ö'n-J, Giuseppe (1810-61), it.

laulunopettaja, jonka säveltämät vokaliisit ovat
yleisesti suosittuna opetusvälineenä.
Concord [-köcl], usean Yhdysvaltain kaupungin

nimi. 1. Xe%v Hampshiren pääkaupunki, Merri-
mac-joen varrella, 60 km Bostonista luoteeseen,

19,632 as. (1900). Nahka-, huonekalu- ja vaunu-
tehtaita, graniittilouhoksia. — 2. Pohjois-Caro-
linan kaupunki Kocky-joen varrella, 7.910 as.

(1900). Puuvilla- ja rautateollisuutta. — 3. lvylä
Massachusettsissa, C.-joen varrella, 20 km Bosto-
nista luoteeseen. 5.652 as. (1900). Hawthornen,
Emersonin ja Thoreaun kotipaikka. — Täällä
oli Amerijkau vapautu.ssodan ensimäinen taistelu

huhtik. 10 p. 1775. (V. v. F.)

Concordia [cöncö'-] (lat.) , sopu, yksimielisyys,

myös jumalattaren nimenä. C:n kuuluisin
temppeli Roomassa Capitoliumin alapuolella

perustettiin 367 e. Kr. muistoksi säätyjen teke-

mästä sovinnosta. Jumalatarta kuvataan usein
rahoissa, tav. runsaudensarvi vasemmassa ja

uhrimalja oikeassa kädessään. K. J. E.
Concordia parvse res crescunt, discordia

maximae dilabuntur, lat. sananlasku Sallustiuk-

sen (Jugurtlia: 10;s luku) mukaan: „Yksimieli-
syyden kautta pienet yritykset (oik. valtiot)

edistyvät, erimielisyyden kautta suurimmatkin
joutuvat rappiolle". ii. J. II.

Concours IkökiVrJ (ransk.), tavallisin merki-
tys: kilpailu Ranskan koululaisten tai taiteili-

jain välillä palkinnon saavuttamiseksi.
Condamine [ködamVn], Charles Marie

de la ks. La Condamine.
Conde [köilv'], ran.sk. ruhtinassuku, Bourbon'in

suvun sivuhaara: nimi johtuu Condö nimisestä

Polijois-Ranskassa Schelde- ja Haine-jokien yh-

tymäkohdassa sijaitsevasta kaupungista, joka
14:nnellii vuosis. joutui BourbonMn suvun hal-

tuun. Ensimäinen, joka käytti tätä nimeä oli

1. Louis (Ludvik) de Bourbon, C:n
prinssi (1530-69), Anton Bourbonilaisen (ks. t.),

Navarran kuninkaan veli. C. oli etevä sota-

päällikkö ja Guisein vihollisena Ranskan protes-

tanttien johtajia ensiraäisissä hugenottisodissa ;

joutui Jaruacin tappelussa (1569) katolisten

vangiksi ja surmattiin.

2. Henri I de Bourbon, C:n prinssi

(1052-88), edellisen poika. Hänen täytyi Pärt-

tylin yönä luopua uskostansa, mutta kääntyi
pian uudelleen protestanttisuuteen ja johti huge-
notteja yhdessä serkkunsa Henrik Navarralaisen
kanssa viimeisissä hugenottisodissa; sanotaan
tulleen myrkytetyksi.

3. Henri II de Bourbon, C:n prinssi

(1588-1646), edellisen poika, juonitteli Ludvik
Xni:n alaikäisyyden aikana hallitusta vastaan,

mutta liittyi sittemmin kardinaali RichelieuMiön,

jonka uskollisimpia kannattajia hän oli.

4. Louis II de Bourbon, C:n prinssi,

tunnettu nimellä Suuri Cond^ (1621-86),

edellisen poika, kuilluisa sotapäällikkö. C. osoitti

jo kaksikymmenvuotiaana suurta sotilaallista

kykyä. V. 1643 hän voitti espanjalaiset Rocroi'n
läheisyydessä ja taisteli seuraavina vuosina me-
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iicstyksplUi Saksassa ja Alankomaissa. Kun
fiomlr-kaiiina 164S alkoi Eanskassa, oli C. ensin

hallituksen puolella

ja teki sille Suuria

palveluksia, mutta
kun hallitus ei tyy-

dyttänyt hänen liial-

sia vaatimuksiaan,
teki hän liiton Espan-
jan kanssa ja aloitti

uuden sisällisen sodan
16Ö1, mutta joutui

1652 tappiolle Parii-

sin edustalla taistel-

lessaan hallituksen

joukkoja vastaan,

joita Turenne johti.

Tämän jälkeen C.

meni Espanjan palve-

lukseen ja kävi Es-

panjan sotajoukkojen ylipäällikkönä vaihtele-

valla menestj'ksellä sotaa omaa isänmaatansa
vastaan. Pariisin parlamentti tuomitsi hänet
1654 kuolemaan majesteetinrikokseta, mutta
kun Espanjan ja Ranskan välinen sota päättyi

1639, teki C. sovinnon Ludvik XIV:n kanssa
ja palasi Ranskaan. Hän oli sitten päällikkönä

Espanjaa ja Hollantia vastaan käydyissä so-

dissa; tuli Turennen kuoleman jälkeen 1675

Reinin armeian ylipäälliköksi, mutta luopui

pian kivulloisuuden takia päällikkyydestä ja

eleli viimeiset vuotensa Chantillyn linnassa.

C. oli taitava ja urhoollinen sotapäällikkö, mutta
samalla ylpeä, omavaltainen ja valtiollista arvos-

telukykyä vailla oleva mies. [Aumale, ,,Histoire

des princes de Condö pendant les XVI:e et XVII:e
siöcles".]

5. Louis Joseph de Bourbon, C:n
prinssi (1736-181S), oli mukana seitsenvuotisessa

sodassa, poistui vallankumouksen alkaessa 1789

Ranskasta, muodosti ran.skalaisi.sta pakolaisista

sotajoukon, jonka johtajana taisteli onuxa isän-

maataan va.staan vuoteen 1801 ;
palasi Bour-

bonien mukana Ranskaan.
C. Louis Henri Joseph de Bour-

bon. C:n prinssi (1756-1830), edellisen poika,

oli vallankumouksen aikana isänsä kanssa maan-
paossa ja taisteli emigranttien joukossa Rans-
kaa vastaan; palasi 1814 Ranskaan; oli viimei-

nen sukuansa. Hänen poikansa oli se E n g-

hienin herttua (ks. t.), jonka Napoleon antoi

ampua 1804. ./. F.

Condillac [ködija'kj, fitienne Bonnot
de C. (1713-80), ransk. sielutieteilijä, „sensua-

lismin" perustaja, oli pappi, „abb^", mutta ei

koskaan toimittanut papillisia tehtäviä, toimi

kauan Parman perintöprinssin kasvattajana ja

oli tuottelias kirjailija. Pääteoksessaan „Trait^

des sensations" hän koettaa osoittaa, että sie-

lumme saa kaiken sisällyksensä aistimuksista;

mielikuvat, tunteet ja yleensä kaikki, mikä
tajunnassa on, on vain ,,muuntuneita aistimuk-

sia". C:n oppi vaikutti hyvin voimakkaasti ajan
naturalististen ja kumouksellisten aate.suuntien

kehitykseen. Itse hän ei kumminkaan ollut

materialisti, vaan piti sielua yk.sinkertaisena,

aineettomana, kuolemattomana olentona. C. on
myöskin julkaissut yleisen historian oppikirjan

(13 OS.) y. m. A. Gr.

Conditio [cöndVliöJ (lat.), ehto, edellytys. —
Conditio sine qua non, „ehto, jota ilman
ei" (asia ole mahdollinen), välttämätön ehto.

Con dolcezza [llse'tKa] (it.), mus., suloisesti.

Condom [ködö'J (ransk.), erään engl. lääkärin

Contonin keksimä, ohkaisesta kumivalmisteesta
tehty tupeutapainen laitos, joka on aiottu mie-
henkalun päällystäksi sekä tarttumavaaran
välttämi.seksi sukupuolisessa yhtymyksessä kuin
myöskin hedelmöittämisen estämiseksi. M. 0-B.

Condominium [-mi'-] (lat. con 1. cin/i = yh-

dessä, ja dominiiim < dominus - herra)
,
yhdys-,

yhteisomaisuus, myös yhteishallinto. K. J. E.
Condor, etelä-amer. kultaraha = 10 pesos'ta;

Chilessä = 47,a Smk., Kolumbiassa = 40,i Smk.
Condorcet [Icödorsv'], Marie Jean An-

toine Nicolas Caritat, C:n markiisi

(1743-94), ransk. tiede-

mies ja historianfilosofi,

antautui ensin mate-
maattisiin opintoihin ja

julkaisi useita mate-
maattisia tutkimuksia,
valittiin 1769 Rau.skan
tiedeakatemian jäse-

neksi ja 1773 sen pysy-
väiseksi sihteeriksi,

jossa toimessa ollessaan

on kirjoittanut lukuisia

tiedemiesten elämäker-
toja. C. yhtyi innok-

kaasti ensyklopedistein
henkisiin uudi.stusaat- Condorcet.

teisiin sekä vallan-

kumouksellisiin pyrintöihin, valittiin 1791 „lakia-

säätävän kansalliskokouksen" ja 1792 ,,kansallis-

konventin" jäseneksi, toimi jonkun aikaa edel-

lisen puheenjohtajana, kuului valtiomiehenä
lähinnä ..girondisteihin". Tämän puolueen kukis-

tuttua hän pantiin syytteeseen, mutta pääsi pa-

kenemaan ja eli 8 kuukautta piiloutuneena, kir-

joittaen siiraikaa m. m. mainion historianfiloso-

fisen teoksensa „Esquisse d'uii tableau historique

des progrös de l'esprit humain" (ilm. 1794), jonka
perusaate on luja luottamus ihmiskunnan lakkaa-
mattomaan ja rajattomaan edistymiseen. Lopulta
hän kuitenkin vangittiin ja kuoli vankilassa,

luultavasti itse ottamastaan myrkystä. C:n koo-

tut teokset julkaisivat F. Arago ja C:n vävy
0'Connor (12 os., 1847-9). A. Gr.

Condottiere, mon. condottieri [S'-] (it., -

päällikkö, johtaja), kondottieeri. Näin nimitettiin

niiden palkkajoukkojen (condotla) päälliköitä,

joita Italian valtiot 1300- ja 1400-luvuilla käyt-

tivät keskinäisissä taisteluissaan. Heidän ai-

noana tarkoitusperänään oli palkka ja saalis

;

voittaakseen suurempia etuja he monesti vaih-

toivat puoluetta ja sotiessaan he usein ryöstivät

omassa maassa, mutta säästivät vihollista. Toisi-

naan lie aloittivat omin päin sodan rosvoami.sen

tarkoituksessa. Muutamat heistä, esim. Fran-
cesco Sforza, kohosivat itsenäisiksi ruhtinaiksi.

G. R.

Condylarthra, paleoni., alkukavioeläi-
m e t. nykyisten kavioeläinten, paksunahkaisten

ja laiskiaisten yhteiset kantamuodot. Ne esiin-

tyivät tertiäärikauden alussa, eocenivaiheella.

P. E.

Condyloma, kondylnmi. C. a c u m i n a t u m.



1727 Con espressione— Confort 1728

terävä koadylomi, terskan ja esinahan välisissä

osissa joskus esiintyvät kapeakärkiset känsän-
tapaiset muodostumat. — C. I a t u m, litteä kon-
(lylomi. syClistaudin (toisessa vaiheessa) siitin-

osien ja peräaukon tienoissa synnyttämät lit-

teät, vetistävät muodostumat, n. s. .,plakit".

il. OB.
Con espressione [-6' ne] (it.), mus., tunteelli-

sesti.

Coney Island [kouni ailind], hietaperäinen
saari lähellä Ne\v Yorkia. Brooklynin puolella.
Xew Yorkilaisten huvittelupaikka, jossa lukuisia
huvittidupuutarhoja ja -palatseja ja kylpypaik-
koja.

Confarreatio [iTtiö] (lat. con 1. cum. = yhdessä,
ja fär = nisu), muinaisroomal. patriisien keskuu-
dessa ikivanha, juhlallinen avioliitonmuoto.

K. .]. E.
Conferva ks. V i Ii r e ä t levä t.

Confervoideae ks. Vihreät levät.
Confessio lcönf€'ssiu] (lat.), tunnustus, jonkun

kirkkokunnan määritellyksi oppijärjestelmäksi
muodostama kristinuskon käsitys. Tätä nimi-
tystä käytetään myöskin tunnustu-skirjoista,
joista mainittakoon seuraavat luterilaiset: C.
a u g u s t a n a, Augsburgin tunnustus (ks. t.) :

C. h a f n i c a, ,,Kööpenhaminan artikkelit" (43
luvultaan), Hans Tausenin kirjoittama ja herrain-
päiville esitetty 1530; C. saxonica. Melan-
olithonin tekemä 15.51 (23 artikkelia) ; C. W i t-

t e n b e r g e n s i s, Brenzin tekemä, esitys Triden-
tin kokoukselle 1552; reformeeratut: C. a n g I i-

a n a, 1553 Cranmerin ja Ridleyn tekemä (42
artikkelia) Anglikaanisen kirkon 39:n artikkelin
perustus

; C. t e t r a p o li t a n a, Butzerin ja
•^apiton tekemä (22 artikkelia), esitettiin Augs-
liurgin valtiopäiville 1530 Strassburgin, Kon-
slanzin. Memmiugenin ja Lindaun puolesta, jotka
sillä tahtoivat esille tuoda zwingliläisyyteen
kallistuvan käsityksensä ehtoollisesta; c! b e I-

gica, 37 artikkelia, Guido de Bresin tekemä,
liyväksyttiin Antverpenin kokouksessa 1566;
C. g a 1 I i c a n a (Confession de La Rochelle)

,

40 artikkelia, joiden luonnoksen laati Calvin,
hyväksyttiin Pariisin kokouksessa 1559 ja vah-
vistettiin La Kochellessa 1571; C. h el veti ca
p r i o r, v:Ua 1530 (27 artikkelia), Bullingerin
ja Myconiuksen tekemä ja kaikkien protestant-
tisten kanttonien hyväksymä. Sen tarkoituk-
.sena oli saada aikaan sovintoa ehtoollisopissa
luterilaisten kanssa : C. h e I v e t i c a p o s t e-

rior (30 lukua), Bullingerin tekemä, julkaistu
1506, Sveitsin kaikkien muiden reformeerattujen
kanttonien paitsi Baselin hyväksymä ja sitä-

paitsi Puolan, Unkarin, Skotlannin ja Kanskan
reformeerattujen omaksuma; kalviinilaisuus,
varsinkin predestinatsionioppi esiintyi siinä lie-

vennetyin sanoin; C. scoticana (25 artikke-
lia), Kiioxin tekemä, esitetty Edinburghin syno-
dille 1560; kreikkalais-katoliset: C. o r t h o-

d o X a, myös sanottu Venäläiseksi katekismuk-
seksi ; sen täydellinen nimi on: „Orthodoksos
homologia tes pisteos tes katolikes kai apostoli-

kes ekklesias tes anatolikes" ja se on Kiovan
metropoliitan Pietari Mogilaksen tekemä; v.

1G43 kaikki kreikkalaisen kirkon patriarkat alle-

kirjoittivat sen, 1721 Pietari Suuri hyväksyi sen
^'enäjäIl kirkolle; C. D o s i t h e i, 1672 laadittu

patriarkka Dositheuksen johdolla Jerusalemissa,
suunnattu sekä kalviinilaisuutta että varsinkin
roomalaiskatolisuutta vastaan. (Katolisen kir-

kon tunnustus, Tridentin uskontunnustus, ei ole

nimeltiiäu .,confessio", vaan „Professio Triden-
tina". [Oehler. „Symbolik" (2 pain. 1891) ; Loofs.

..Symbolik" (1902).]

Confessor /cönfe'-] (lat.), „tunnustaja", niiden

vanhan kirkon kri.stittyjen kunnianimi, jotka
vainojenkin aikoina py.syivät uskossaan lujina,

mutta saivat (toisin kuin marttyyrit) jäädä
eloon.

Confetti [-e'-j (it., < lat. cönfe'ctum : vrt.

Konvehti), sokerileivos, makeinen : kipsistä,

liidusta tai paperista tehdyt pallot tai eriväriset

paperiympyrät, joita karnevaaleissa ihmiset
heittelevät toistensa päälle. Viime vuosina on

papericonfettien heitto varsinkin vapunpäivänä
tullut meilläkin tavaksi.

Confiture [köfilJt'r] (ransk.), sokerileipomo-

tunte, konvehti ; sokerihillo.

Confluentes ks. K o b 1 e n z.

Conformers [k3nfö'ni3zj (engl.) . k o n f o r-

mistit (engl. coiifor?» = mukautua) , ne Eng-
lannin protestantit, jotka suostuivat hyväksy-
miiiin kuningatar Elisabetin aikana hiaditut ..39

artikkelia" (ks. Anglikaaninen kirkko).
Niitä, jotka eivät taipuneet tähän, sanottiin

nonkonformisteiksi, joka, samoin kuin

dissenters (ks. t.), on tullut Englannin valtio-

kirkkoon kuulumattomien protestanttien yhteis-

nimeksi. •/. G.

Confort lköfu'rl (ransk.). mukavuus, npeus.

vrt. Konfortabeli.



Oikaisuja:

Piilsta 4 rivi 15 ylhiiiiUii on Nassualainen lue N a s s a u 1 a i n e n

U •i „ aap skirja „ aapiskirja.
10 „ 20 „ Korabay-lahteeu „ Kambay-lahteen
17 20 alhaiilta „ osat, ovat „ osat ovat

25 33 ylhäiiltii „ Timur-saareu „ Timor-saaren

1> „ 31 alhaalta „ Turkin, Armenian ., Turkin Armeenian
32 „ 15 „ Abasa „ Abaza
34 „ 13 „ abvil ., uhvi'l

40 „ 30 „ Theodor (I) „ Theodor (IT)

43 7 ylhäältä ,1 l-r-} ., /-"'-/

45 20 alhaalta „ malmi „ malmi-
46 33 „ maakunta „ seutukunta
4S „ 10 „ jossa on 21 „ jossa ou likimäärin 21

51 " "!! ., Abulfaradä ,. Abulfaradz
52 „ 7 „ - [-!)'] II i-a-i

55 23 ylliäiiltä ,, , sokeritauti (ks. t.) „ ks. Sokeritauti.
JJ „ 20-27 alhaalta „ Mothodes „ Jletliodus

61 15 ylhäältä „ =40,407 aaria. „ =411,167 aaria.

j, „ 26 II l-li'- -sc'.J „ /-'''-/

63 14 alhaalta „ itäpuolella „ etelii puolella

64 „ 13 ylhäältä „ (1849-92) „ (1819-92)

>' „ 16-17 „ ,
jonka sittemmin

keksi
Leverrier ,, ; saman havainnon teki myös

Leverrier

it Il -^ '1 „ V. 1745 „ v. 1748

67 21 alhaalta „ tahi maahan pyhääntapaisesti

;

„ o.saksi maahan pylvääntapai-

SPsti,

20 stalangniiteiksi ja ne muodosta- „ stalagmiiteiksi. Näin muodos-
vat tuu

08 18 „ aden „ adii'n

6!) .1 35 „ adiahato's „ adia'hatos

70 16 ylhäältä „ adVdze „ adidze

„ 18 alhaalta „ adztiv' „ adzuä'

74 " '"'''] .1 /"O-/

76 12 vlhäiiltä äänlämisenmerkintä: [- ra's] pois tcltava

^, ,,23-24 alhaalta on maakiiQnassa lue provinssissa

80 1 vlhäältii 1, /c-y ., Icmt'-]

" 10 „ vanheinman kuuluisa „ vanhemman pojan Piibliuksen

kuuluisa

„ 24 alhaalta ., .ffirenkymi „ Aerenkymi
81 4 ,, ^esculapius „ iEsculapius

94 „ 17 ylhäältä „ laskettu ,, arvioitu

12 alhaalta „ Fr. v. Hehwald „ Fr. V. Helhvald

95 II 7 ,1 „ Claudius ., Klaudios

101 II 19 1. l-i'-J ., /-«'-/

103 ,1 33-34 „ Uosithroksen ., Dositheoksen

1»
14 II lagasVJ „ [nfinsi's]

108 25 ylhäiiltä „ I-fV-J „ l-dzilä'-]

112 „ 11 „ C n e i u s „ G n a- u s

116 5-7 .tanat sekä rakennutti ympyriäisen pylväsrakennuksen, johon kuvat-

taisiin siihen aikaan tunnetut maanosat poistettava

117 10 on riöinos Lue nonios

119 n alhaalta „ (Soe. Bidrag n:o 33) „ (Vet. Soc. Bidrng n:o 33)

124 „ 30 „ rehtorina 1885-88 „ rehlorina 1884-87

125 „ 32 „ Kiiutuan „ Kauttuan

129 1 ylhäältä „ 1894 ., 1893

„ 13 „ 1890 ., 1894

20 alhaalta „ 1900-1901 „ 1899-1900
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P;ilsta 159 rivi 13 alhiuilta

1S4 ,, 29

18U „ 24 ylhiiiiltä

•' »» „ 3 alliiiiilta

„ 192 „ 20 ylhUiiltii

19(i „ 10

„ 11

>f

,, ,, „ 16 alba:illa

209 „ 7-8 ylliiiiiltii

„ 213 „ 1-8
11

214 „ 10-n
218 „ 33 j,

„ 220 „ 35 11

„ 221 3

„ 221-222 ylhiUillä

223 „ 19 Mllinalta

234 „ 20 ylhihiltii

249 „ 12-13

„ 19

•'

"„ 259 ., 31 „

„ 272 ,,31-32 ali, ai. Ha
283 „ 32 ,,

288 „ 34 ,,

„ 291 „ 29 „

„ 294 , 24 n

„ 310 , 34 )»

„ 323 „ 15

33G , 9 ,,

337 , 33

354 , 29-30 "

„ 371 , 21 ylliiiiiltii

,, ,, , 17 iilliaalta

373 , 25 yllj;l;ilt,ii

370 , 3-4 alliaalta

„ 398 , 34 ylliiiiiltii

»> 11 , 18 alhaalta
399

410

„ 420 , 34 vlhiiiiltii

„ 422 , 21 »>

„ 423 , 19 ,,

435 , 17 alhaalta

437

440 , 35 ,,

408 , 21 vlhiiiiltii

„ 409
,

II

475 , 11-12

479 , 0-7 alluuilta

480 4 ,,

„ 579 slhääUä
„ 005 2 ^j

007 \ 21 »
019 , 29 »j

„ 623 ,30-31 11

.. 627 , 33-34

044 , 15 alhaalta

„ ' 048 , 17-18 11

„ 050 8

681 , , 20 vlhiiiiltii

682 6

084 , 18 illia:iUa

„ 080 , , 31 vlhiiiiltii

090 . 13 ilhaalta

708 , 21

on mmm lue muu
„ Usiitliivii: „nistoriska upplys-

niiigar om de ri-ligiösa rörcl-

serua i Finland" (7 os.. 1857-03)

,

„ 1800-hiviilla. „ 1849.

„ AUkiinialaaltori. „ AUUumulaattori.
„ todistetuillekaan „ todisteluillakaan

„ kolniattakymmentii „ toistakyiumentä
„ 305 o. Kr. ., 312 e. Kr.
„ Poiteu'u „ Poitou'n
sanat Peräseinäjoen kyliin poistettava
on 1810

De re-irdificatoria

1489

1872
1820
Aldrobrandinin
A f r o d i s i a 1 a i u e II

iiiarrapk.

Meni 1878 kihloihin
leski herttuattaren
jiirjestysoikeus

niuotostaen
A j a
Laurens
(/(-»' o.S'i/'ne

jukaisi

ui(i taan
1597

190

prifeeristen

Akateiuista hiinen onnistui
ehktrodyuamisen lakinsa
20 km
ISSS

ateimista

katopitrinen
nistlia'n('slai

hapen ja typen
kuvan sclityK'iicx.tä on Anjjeliea

liir 1S19
De re redificatoria

1490
1873
1819

Aldobrandinin
A])hrodiöialaiuen
maalisk.

Oli ensin naimisissa
arkki herttuattaren
kihlakunnanoikeus
muodostaen
Fosso della Bettina
L o u r e n s

elcrinosy'7)C

julkaisi

uut( taan
1497
1908

perifeeristen

Akatemian jäsen, tasavaltalai-

nen, jiitti isiinmaansa,

lähes 7 peniuk.
1788
ateismista

k a t o p t r i II e n
atstha'nr.':lhai

vedyn ja hapen
Annelica silvestris.

kiivirv sciiti/ksessä lisällavä 3:n numero sanojen Martinin ankkuri
edelle,

on 1638 lue lOSS

„ lS:nnen

„ huvittavia

„ B. Wadströmin Tukholmassa
ostamia

kuvan /scliliiksessä on Anthemis.
on aninionioksidia

„ a I s i p e-a p i 1 a s

,, l'itlicaeantliropus

,, ])escudepiprafit

.. ..Apolorroettisia ja esitelmiä

„ tunnustuksena.

„ 01

„ ran.sk.

„ 1816

„ P 1 c c e n u m
„ „Asei(len kehitys"

„ jonstapitelevän

„ konjukfsionissa

„ Alle-assai

„ 1/90

,, Paloimonia

„ Plaeidaii

„ Kariliian-meri

„ Bouenos

„ Leo X:n

„ A. itäosan

19:nnen *

tärkeitii

B. \\'adströmiltä Tukholmasta
ostettuja

Anthemis arvensis.

antimonioksidia
a I s i k e-a ]i i 1 a s

Pilhrcaiithropus

liseudepijrrafit

„Apolo<;eetlisia esitelmiä

tunnustuksen a.

00

belR.

1810

P i e e n u m
„Aseet"
vasemman
konjunktsionissa
Allegro assai

/on

Palaimonin
Plaeidian
Karaibian-meri
Buenos
Lro I:n

.•\ntonius itäosan
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Palstai 722 rivi 12 iilUaalta on 32 h e 32'

727 , , 29-30 vUiäiiltä , Sprektraalianalyysi. , , öpektra a li analyysi.
742 , ,

35-30 " „ , < itseoppinut , , = itseoppinut

775 , 32 alhaalta , balle , hallo

798
, 11 ylliäiiltil , valtiopäiville

, maapäiville
822 9 alhaalta , syysk. , lokak.

835 , , 20 M , riippuvn , riippuvan
8G0 , 1 ylhiliiltä

, (baräiir)
, ,

(iirink. lardj
873 . 13 ,, , tclmV , -telmi'

882 , 17 alhaalta , ('loche , , Croce
885 , 27 , Ibn Fadläh , Ibn Fadlän
934 , 31 „ , Jeniappeu , , Jemappes'n

j, , 30 " , 1794 , 1792

954 , 24 , Beneventum /-{''n-ytBenevent) , Benevento [-e'n-] (Beneventuni)
95G , 28 „ , cecouomia; , cpeonomiiE

988 , 24 jj ,, 63,49 km= , G3,<i) km"
992 , 15 ylhäältä , Schere , Soh eri

1037 , , 7-8 ,, , Saimaan että Päijänteen , Kymijoen että Kokemäenjoen
1043 , 11 >) , 1878 , 1881

1071 , 34-35 alhaalta vaihtuvat paikkaa.
1108 , 34 on (s. 1794, k. ?) ,

(1794-1876)

1129 , 20 ,, , Santa Mariossa , , Santa Martassa
1133 , IS ylhäältä

, Domenichio , Domenichino

__ , 30 alh;ialta , 18.53 , 1583

1137-11 38 ylhäällä , Bonabarte , Bonaparte
1 1 39- 1

1

40
)) _ , „

1141 ri vi 11 alhaalta siirrettävä Grnncksi riviksi alhaaltf ( hikien

,, . 10 „ on 14G6 U c 1456

1180
, 19 ylhäältä , B a 3 k c p , , B s e k p

1190 , 20 alhanlta
, Grann , Craun

1194 , 27-28 , Lmlvik XV;n poika , Lndvik XV:n pojanpoika
1195 4 ylhäältä

, 1739 , 1 735

1212 , 12 alhaalta , Brahma , Brahma
1240 , 14 j, , ricolomini , Picoolomini
1247 1 ylhäältä , 1000 , 1595

1249 , 8 j^ , 100 ra , 160 km
1285 , 13 M (i änUimisenmerkintä: [-sik] poistiItava
130G ott Joukolan inc Jukolan

j, , 17-19 „ , Äskettäin — — — myynyt , Äskettäin kaupan kautta siir-

Axel af Ejörkenheimillc. tynyt Axel Björkenhcimille.

1454 . 11 >' , Caprenan , Capenan
1470 . 14 alhr.alta , maakunnassa ,

provinssissa

1470 . 12 ,, , C a j n s , G a i u s

1504 . 2li
,, , Tuillerie-puistossa , Tuilerie-puistossa

1515 , 17 ,, , filosofi , filologi

1522 , 24 ylhäältä , Jlaria dolle Roverea , France.seo Maria della Roverea
1529 . 10 alhaalta , Pinna , , Piano
1539 , 18 ylliäält.-L . 1833 , 1883
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